
 

Aikidoliiton perusohjaajatutkinto, I -taso 
KUOPIOSSA 22.-23.3. ja 29.-30.3. 2014 

 

 

Kuopion aikidoseura 
Tencikan ry 

 

 

Kouluttajana: 

Kustaa Ylitalo 
5.dan Shidoin 

Aikikai Aikido 

 
Suomen Aikidoliiton I-tason valmentajakoulutus (Aikidoliiton perusohjaajatutkinto) 
koostuu neljästä lähikoulutuspäivästä annettujen etätehtävien suorittamisesta, jaetun 
koulutusmateriaalin itseopiskelusta (Aikido-ohjaajan opas) sekä itse aikidon lajitaitojen 
opiskelusta (väh. 3. kyu).  
 
Tavoitteena I-tasolla on, että ohjaaja.. 

 Hallitsee yksittäisen harjoituskerran ohjaamisen 
 Pystyy toimimaan itsenäisesti yleisten harjoitusten ohjaajana 
 Osaa jäsentää harjoitusten rakenteen oikein 
 Osaa huolehtia harjoitusten turvallisuudesta 
 Osaa rakentaa monipuolisia ja innostavia harjoituksia 

Koulutuspaikka Suurmäentien väestönsuoja, Suurmäentie, Kuopio  

Ohjelma 
La 22.3.  klo 9.30-17.30  Fyysisen harjoittelun perusteet  
 klo 17.30-18.30 Aseharjoitus (ei sisälly koulutukseen) 
Su 23.3. klo 9.30 – 15.30 Harjoitusten suunnittelu ja ohjelmointi  

Tyypilliset harjoitusvammat ja niiden ensiapu  
La 29.3.  klo 9.30-17.30  Opettamisen ja taidon oppimisen perusteet  
 klo 17.30-18.30 Aseharjoitus (ei sisälly koulutukseen) 
Su 30.3. klo 9.30 – 15.30 Aikidon lajitaitojen ohjaaminen ja opettaminen, 

aikidoharjoituksen rakenne, aikidon historia ja 
eettiset periaatteet  

Osallistumismaksu 110 € 
 
 
HUOM! Koulutukseen tulee ilmoittautua etukäteen 12.3. mennessä. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: heli.miettinen@dnainternet.net, p. 040 589 8121 

 
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄÄ KUOPION AIKIDOSEURA TENCHIKAN RY 

  

mailto:heli.miettinen@dnainternet.net
http://www.facebook.com/events/331908500233022/


 
Perusohjaajakurssin ohjelma (I-taso, aikuisten ohjaaja) 
ENNAKKOTEHTÄVÄ (palautus sähköpostilla kouluttajalle kustaa.ylitalo@pp.inet.fi 20.3. mennessä  

1. Mitä odotat koulutukselta? Nimeä kaksi tärkeintä asiaa! 
2. Kerro lyhyesti ohjauskokemuksestasi: oletko toiminut ohjaajana, kuinka kauan, aiemmat koulutukset 
3. Miten pidät yllä omaa fyysistä kuntoasi? 

OSA 1 
Lauantai 22.3. 
9.30-11.00    Tapahtuman avaus, Aikido liikuntalajina, Fyysisen harjoittelun perusteet 
11.00-12.00  Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen junioriharjoituksissa (käytäntö) 
12.00-13.00  Ruokatauko 
13.00-15.00  Fyysisen harjoittelun perusteet jatkuu 
                     Terveyden edistäminen aikidoharjoituksessa 
15.00-15.30  Tauko 
15.30-16.00  Ryhmätöiden tekemistä    
16.00-17.30  Ryhmätöiden purku     
                     Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen käytännössä 
17.30-18.30  Aseharjoitus (ei kuulu koulutukseen) 
   
Sunnuntai 23.3. 
9.30-10.30 Aikidoharjoituksen rakenne  
10.30 -12.30 Harjoitustapahtuman toteutus käytännössä 
12.30-13.30 Ruokatauko 
13.30-15.30 Harjoitusten suunnittelu, tavoitteiden asettaminen   
 Koulutusviikonlopun päätös 
 

Välitehtävä:  
1. Tee tuntisuunnitelma aikidoharjoitukseen ja toteuta harjoitus käytännössä (voi toteuttaa myös ryhmätyönä). 
Kirjaa ylös tärkeimmät huomiot: toteutuiko tavoite, oliko harjoituksissa riittävästi liikettä, miten huomioin 
turvallisuuden, mitä tekisin ensi kerralla toisin ym. Voit käyttää apuna oppaan lopussa olevaa 
tuntisuunnitelmalomaketta. 

 
2. Kehitä yksittäinen harjoite, joka kehittää ensisijaisesti: 

a) tasapainoa b) erottelukykyä c) ketteryyttä / yleistä kehon hallintaa 
d) silmä-käsi-koordinaatiota e) reaktiokykyä f) koordinaatiota       g) rytmikykyä 

Valmistaudu vetämään harjoitteet muulle ryhmälle! 
 
3. Lue jaettu koulutusmateriaali läpi 

OSA 2 
Lauantai 29.3. 
9.30-11.00 Opettamisen ja taidonoppimisen perusteita,  
11.00-12.00 Taidon kehittäminen junioriharjoituksissa (käytäntö) 
12.00-13.00 Ruokatauko 
13.00-14.00 Harjoitusvammojen ensiapu ja ennaltaehkäisy   
14.00-15.30 Ohjaajan ominaisuudet ja tehtävät 
15.30-16.00 Tauko   
16.00-17.30 Taito-ominaisuuksien kehittäminen käytännössä, Etätehtävän purku 
17.30-18.30 Aseharjoitus (ei kuulu koulutukseen)   
 
Sunnuntai 30.3. 
9.30-10.45      Aikidotekniikoiden ohjaaminen / opettaminen 
10.45-12.30 Terveelliset ja turvalliset harjoitusmenetelmät, aikitaiso 
12.00-13.00    Ruokatauko 
13.00-14.00 Aikidon historia ja eettiset periaatteet    
14.00-15.30 Lajisidonnaiset mallit: dojoetiketti, vyöarvojärjestelmä  
                        Koulutuksen päätös, palaute  

mailto:kustaa.ylitalo@pp.inet.fi

