JÄSENKIRJE
2017 kesä
Kevään jo kääntyessä kesään…

Kevätkauden viimeiset sisätreenit ovat 18.5. Kesällä harjoittelemme ulkona sään salliessa kesä- ja elokuussa
keskiviikkoisin klo 17:30–19:00 Kuopionlahden puistoalueella. Heinäkuussa lomaillaan.
HUOM!
Jokaisen kesän harjoituksen alku on avoin kaikille. Voit siis kutsua kaverisi mukaan harjoitusten alkuun.
http://savonsanomat.menoinfo.fi/kuopio/urheilu-ja-liikunta/puistotaiji/695183
Pvm

Klo

Info

31.5.
7.6.
14.6.

17:30 - 19:00

21.6.

- Alku kaikille avoin harjoitus (n. ½ tuntia)
- Loppuosa harjoituksista kaikille jäsenille yhteiset harjoitukset

28.6.
Heinäkuussa siis lomaillaan 
2.8.
9.8.
16.8.

17:30 - 19:00

23.8.

- Alku kaikille avoin harjoitus (n. ½ tuntia)
- Loppuosa harjoituksista kaikille jäsenille yhteiset harjoitukset

30.8.
Harjoitukset: Steinerkoulu, Asemakatu 3, Kuopio
Tili

FI71 5600 0520 1724 98 OKOYFIHH
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Kartta kesätreeneihin:

Seuran omat leirit…
22.–23.7.2017 parisarjaleiri Kuopiossa, ohjaajana Tarmo Hakkarainen
Leiri on tarkoitettu kaikille taijiquanin pariharjoittelusta kiinnostuneille (miekkaparisarja, tuishou, tyhjän käden parisarja). Miekkaharjoittelun lisäksi teemme taijin olemusta tukevaa pariharjoittelua keskittyen rentouteen, juurtumiseen,
keskilinjaan, keskustaan sekä sisäisen voiman löytämiseen.
Aiemmin miekkaparisarjaa tehneille luvassa alkupään kertausta ja eteenpäin etenemistä tason mukaan. Edistyneimmät
pääsevät tekemään myös monipuolisempaa tuishouta ja osaamisen mukaan myös tyhjän käden parisarjaa.
Tervetulleita ovat sekä aiemmin pariharjoittelua tehneet (tyhjä käsi ja/tai miekka) että kaikki taijin pariharjoittelusta
kiinnostuneet. Aiempaa kokemusta ei tarvita.
Tervetuloa rohkeasti kokeilemaan!
Harjoitteluvälineenä käytetään puista taijimiekkaa, jota saa ainakin Kamppailijan Superstoresta
(https://www.kamppailija.fi/) hintaan 30 eur (Tuotenro: KAM-622, Tai Chi miekka, punatamminen).
Ohjaaja:
Paikka:

Tarmo Hakkarainen.
Kuopionlahti hyvällä säällä (kts. kartta yllä). Tauko ja vessamahdollisuus Tarmon luona. Huonon
sään sisätreenipaikka ilmoitetaan lähemmin, Kuopio

Ajat:

LA klo 12:00 - 17:00
SU klo 9:30 - 14:30

Ilmoittaudu Tarmolle 11.7.2017 mennessä: tarmo.hakkarainen(at)dnainternet.net tai puh. 040 963 2709
Hinta:
Eräpäivä:
Viite:
Maksu tilille:

50€.
11.7.2017
2558
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Tapahtumat…
Seura on mukana seuraavissa kesän tapahtumissa:
Kuopio Tanssii ja Soi
- Aamu taiji 14. - 16.6. ja 19. - 20.6.
o klo 9:00 - 10:00
o Musiikkikeskuksen Valohalli.
o Tarmo ja Sirpa ohjaavat
o Vapaa pääsy
o http://www.kuopiodancefestival.fi/fi/ohjelma
- Torinäytöksessä lauantaina 17.6. alkaen klo 11:00. Ja ennen torinäytöstä festivaalikulkueessa Musiikkikeskukselta Kauppatorille klo 10.30 alkaen. Tervetuloa seuraamaan molempia!
FYM17 (Feel Your Movement) tapahtuma
- Lauantaina 16.9.
- Kuopio-hallissa.
- Olemme mukana tapahtumassa ja näytöksissä.
- Katso lisätietoja; http://www.fym.fi/

Muut kesän taijileirit ja tapahtumat…
12. - 13.8.2017 Suomen Wushu-liiton kesäleiri Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane.
Leirin järjestää Suomen Wushu-liitto ry ja pääopettajana toimii shifu Zhang Fang.
Sisältönä on taijia ja qigongi. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Liiton leiri on tarkoitettu kaikille taijin
harrastajille. Leirillä saa paljon uutta oppia ja samalla tapaa muita lajin harrastajia ympäri Suomen. Seuraa tiedotusta:
http://www.fiwuf.fi/ tai http://www.wushuseinajoki.fi/tapahtumakalenteri/
Leirille järjestetään kimppakyyditys. Lähde rohkeasti mukaan leirille!

Syyskausi alkaa…
-

Maanantaina 4.9. klo 18:00 Steinerin salilla.
Taijin alkeiskurssi aloitus on torstaina 14.9. klo 17:00 - 18:15. Steinerkoulun salilla, Asemakatu 3.

Alustavasti viikkotreenit ja sarjat syksystä alkaen…
Maanantai klo 18:00-19:00 32 miekka / 42 miekan kertaus / uusi chen miekka; ohjaaja: Tarmo Hakkarainen
klo 19:00-20:00 Sisäinen voima / chen, tyhjä käsi (joka kuukaud. 1. ma); ohjaaja: Tarmo Hakkarainen
(Chen tyhjän käden treenit ovat siis: 4.9. / 2.10. / 6.11. / 4.12.)
Keskiviikko klo 18:00-19:15 Jatko 24 Yang; ohjaaja: Outi Soininen
klo 19:25-20:25 42 Quan, alkava; ohjaaja: Outi Soininen
Torstai

klo 17:00-18.15 Taijin alkeet, alkava; ohjaaja: Sirpa Kasurinen
klo 18.25-19.25 Kehotietoisuus / Qigong; ohjaaja: Sirpa Kasurinen

32 miekka / 42 miekan kertaus / uusi chen miekka:
Tunneilla opetellaan Taijin 32 miekkasarja perusteista lähtien. Tunneilla kerrataan myös 42 miekkasarjaa ja uutta chen
tyylin miekkasarjaa. Lisäksi tunneilla tehdään lajiin liittyviä oheisharjoituksia. Tunneille voivat osallistua kaikki vähintään
alkeiskurssin käyneet henkilöt.
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Sisäinen voima ja chen:
Tunneilla tehdään seisomisharjoitteita (zhangzhuan), yksinkertaisia harjoitteita mieli-/keho-/energiayhteyden löytämiseksi ja runsaasti pariharjoitteita joiden avulla löydetään rentous/luonnollisuus. Edistyneemmät harrastajat pääsevät
tutkailemaan myös monipuolisempia taijiquanin pariharjoitteita (tuishou, parisarjat, kamppailusovellutukset) sekä
fajingia eli räjähtävää voimaa.
Joka kuukauden ensimmäinen maanantai harjoitellaan Chen-tyylin taijiquania ja opetellaan hiljalleen sarjaa eteenpäin.
Cheniä tehdään hivenen joka kerta sisäisen voiman/tuishoun rinnalla niiden kanssa jotka aloittavat chenin. Kannattaa
siis tulla mukaan ensimmäiseen chen-maanantaihin ja tulla tutustumaan.
Jatko 24 Yang:
Tunneilla käydään Yang-tyylin 24 liikkeen sarjaa ja sen liikkeitä tarkemmin läpi. Samalla opetellaan sarjan avulla taijiquanin perusperiaatteita. Lisäksi tunneilla tehdään lajiin liittyviä ja sitä tukevia muita harjoitteita. Tunneille voivat
osallistua kaikki vähintään alkeiskurssin käyneet. Katso 24 sarjan video:
https://www.youtube.com/watch?v=vCpMk6pM5bo tai https://www.youtube.com/watch?v=vCpMk6pM5bo
42 Quan:
Tunneilla opetellaan 42 sarjaa. Syksyllä aloitetaan sarjan opettelu alusta. Samalla opetellaan sarjan avulla taijiquanin
perusperiaatteita. Lisäksi tunneilla tehdään lajiin liittyviä ja sitä tukevia muita harjoitteita. Tunneille voivat osallistua
kaikki vähintään alkeiskurssin käyneet.
Taijin alkeet:
Tunneilla opetellaan Taijin 24 Yang tyylin sarja. Samalla opetellaan sarjan avulla taijiquanin perusperiaatteita. Lisäksi
tunneilla tehdään lajiin liittyviä ja sitä tukevia muita harjoitteita. Tämä on tunti uusille harrastajille. Katso 24 sarjan
video: https://www.youtube.com/watch?v=vCpMk6pM5bo tai https://www.youtube.com/watch?v=vCpMk6pM5bo
Kehotietoisuus / Qigong:
Tunneilla tehdään monipuolisia harjoitteita, jotka edistävät terveyttä ja kehotietoisuutta. Tunneilla opetellaan ja harjoitellaan talven aikana Qigong sarjoja. Lisäksi tehdään taojoogan harjoituksia ja erilaisia kehotietoisuusmenetelmiin
perustuvia kehonhuollollisia harjoituksia Tunneille voivat osallistua kaikki seuran jäsenet, aiempaa kokemusta ei tarvita.

Jäsenmaksusta…
Jäsenmaksun eräpäivä on 30.9.2017, asiasta tiedotetaan tarkemmin syyskauden alkaessa.

Seuran tärkeitä nettilinkkejä ovat:
Kotisivut
Facebook (Huom! vaatii oman FB tilin ja kirjautumisen)
Twitter pikaviestit (@KuopionTaiji)
YouTube videot
Kuvia seuran eri tapahtumista

(http://www.kuopiontaijiquan.net/)
(https://www.facebook.com/groups/Kuopiontaiji/)
(https://twitter.com/KuopionTaiji)
(https://www.youtube.com/user/KuopionTaijiquan)
(https://www.flickr.com/photos/kuopiontaijiquan/)

Reipasta ja
lämmintä kesää!
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