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TOIMINTASUUNNITELMA 2015 

 

 
1. Yleistä 

 
Aikido on nykyaikainen japanilainen budolaji. Lajin on perustanut japanilainen Morihei Ueshi-
ba toisen maailmansodan jälkeen perehdyttyään sitä ennen vuosikymmenien kovalla harjoit-
telulla muun muassa Daito-Ryu-jujutsuun ja erilaisiin miekka- ja keppitekniikkakoulukuntiin. 
Aikidossa ei pyritä vahingoittamaan hyökkääjää. Ajatuksena on tarjota hyökkääjälle mahdol-
lisuus tarkistaa ajatteluaan ja huomata, ettei väkivalta johda ratkaisuun. Aikidon alkuperäistä 
budoluonnetta korostaa se, ettei siinä ole kilpailua. 
 
Sana "Aikido" on japania ja tarkoittaa harmonisen voiman tietä. 
 
Ai - harmonia, sopusointu, rakkaus 
Ki - universaali energia, elämänvoima 
Do - tie, elämäntapa 
 
Aikido on monipuolisesti harrastajaansa kehittävä toimiva budolaji, kun sitä harjoitellaan ku-
rinalaisesti, pitkäjänteisesti ja pätevän opettajan johdolla. Lajin periaatteet asettavat haastei-
ta harjoitteluun: pitää pystyä toimimaan lajin arvojen mukaan ja silti treenaamaan siten, että 
harjoiteltu toimii myös käytännössä. Aikidonharrastajalla on pitkä ja mielenkiintoinen tie kul-
jettavanaan. Aikidossa käytetään vyöarvojärjestelmää, joka etenee aloittelijoiden valkoisista 
vyöarvoista edistyneempien eriasteisiin mustiin vöihin. 

 
Harjoittelu koostuu sekä yleisiä että lajinomaisia liikkeitä sisältävästä lämmittelyjaksosta ja 
varsinaisista harjoituksista. Niiden yhteydessä opetellaan toimintaa erilaisia hyökkäystapoja - 
tartuntaotteita, lyöntejä ja potkuja - vastaan. Hyökkäykset voivat tulla edestä tai takaa, li-
säksi päällekävijöitä voi olla useampikin. Aikidoon kuuluu olennaisena osana aseellinen har-
joittelu puumiekoin, -sauvoin ja -puukoin. 
 
Aikidon tapa harjoitella mahdollistaa kaikenikäisten niin miesten kuin naistenkin osallistumi-
sen harjoitteluun. Lajissa käytetään hyväksi hyökkääjän omaa voimaa, jonka avulla hänet 
ohjataan osaksi hyökkäyksen vastaanottajan liikettä. 
 

 
2. Liiton organisaatio ja hallinto 
 

Suomen Aikidoliitto - Finland Aikikai ry on aikidotoimintaa harjoittavien rekisteröityjen yhdis-
tysten kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 1970. Sen tarkoituksena on ohjata ja kehit-
tää aikidotoimintaa sekä luoda mahdollisimman hyvät puitteet lajin harrastamiselle Suomes-
sa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tukee eri tavoin jäsenseurojensa toimintaa, järjestää 
sekä kansainvälisiä että kotimaisia lajin harjoitusleirejä, järjestää näytöksiä, huolehtii koulu-
tuksesta eri tasoilla, toimittaa Aikido-lehteä sekä lajitiedotetta ja huolehtii kansainvälisestä 
yhteistyöstä aikidon alalla. Lisäksi liitto hyväksyy myönnetyt vyöarvot ja pitää niistä rekiste-
riä. Liitto avustaa jäsenseuroja mm. välittämällä jäsenistölle aikidotarvikkeita, esim. pukuja, 
kirjoja ja kuvastoja.  
 
Liiton toiminnassa kiinnitetään huomioita eettisten arvojen toteutumiseen. Suomen Aikidolii-
ton eettiset periaatteet hyväksyttiin liittokokouksessa syksyllä 2004. 
 
Suomen Aikidoliitto ry on Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (VALO), Eu-
roopan Aikidoliiton (EAF) sekä Kansainvälisen Aikidoliiton (IAF) jäsen. Suomen Aikidoliitto on 
ainoa Aikikai Foundationin tunnustama edustaja Suomessa. 
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2.1. Liittokokous 
 
Liiton ylimpänä päättävänä elimenä toimivat kevät- ja syysliittokokoukset, joissa jäsenseurat 
käyttävät äänioikeuttaan. Liittokokousten välillä liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 
puheenjohtajan lisäksi kuudesta kahdeksaan jäsentä. 
 
2.2. Hallitus 
 
Liiton toiminta on jaettu vastuualueisiin, joiden kunkin toiminnasta ja kehityksestä vastaa 
hallituksen jäsenenä oleva luottamushenkilö tai hallituksen valtuuttama henkilö. Vastuuhen-
kilöt valmistelevat ja esittelevät alueensa asiat hallituksen kokouksissa. Lisäksi he laativat 
vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vastaavat oman osa-alueensa tie-
dotuksesta. 
 
Hallitukseen kuuluu ainakin seuraavien osa-alueiden vastuuhenkilöt: 
 
Puheenjohtaja - liiton toiminnan johtaminen 
   - suhteet keskusjärjestöön 
   - suhteet muihin sidosryhmiin 
   - kansainväliset suhteet 
 
 Varapuheenjohtaja - puheenjohtajan sijaisena toimiminen 
 
 Talous  - liiton talouden suunnittelu ja seuranta 
 
Leiritoiminta  - liiton leirien suunnittelu ja seuranta 
 
Viestintä ja markkinointi - liiton viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja seuranta 
 
Näytösvastaava - liiton näytöstoiminta 

 
Hallituksen jäsenten työnjaosta sovitaan järjestäytymiskokouksen yhteydessä. 
 
Liiton apuna toimii Juniori-, Koulutus- ja Tekninen valiokunta, sekä Työvaliokunta, jotka an-
tavat hallitukselle tarvittaessa asiantuntija-apua koulutus- ja graduointiasioissa. Aikidoliiton 
uusien sääntöjen voimaantulon myötä Oikeusvaliokunta aloitti toimintansa vuoden 2014 
alusta. 
 
Lisäksi liitolla on taloustoimikunta, joka perustettiin vuonna 2013. Taloustoimikuntaan kuuluu 
talousvastaava, liittosihteeri sekä talouden asiantuntija. 

 
2.3. Toimisto 
 
Liiton toimisto palvelee ja tukee jäsenseurojensa toimintaa. Toimistossa työskentelee koko-
päivätoiminen liittosihteeri, joka vastaa mm. toimiston rutiineista, jäsenistön neuvonnasta, 
liiton taloudenhoidosta ja -seurannasta, tarvikevälityksestä, järjestöyhteyksistä sekä toimii 
hallituksen sihteerinä. Hän huolehtii osittain tiedotusasioista mm. kotisivujen ajankohtaisten 
asioiden päivittämisestä sekä Aikidoliiton Facebook-sivuston päivittämisestä. 
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3. Valiokunnat 
 
Aikidoliitolla on viisi valiokuntaa; oikeus-, juniori-, tekninen- ja koulutus- sekä työvaliokunta.  
 
3.1. Juniorivaliokunta 

 
Aikidoliiton juniorivaliokunta aloitti toimintansa keväällä 2006. Juniorivaliokunnan tehtäviin 
kuuluu juniori- ja nuorisotoiminnan kehittäminen, sinettiseurojen neuvonta ja auditointi sekä 
lajienvälisen Suuren Budoleirin ja Your Fightin kehittäminen yhteistyössä muiden leireille 
osallistuvien lajiliittojen kanssa. Vuonna 2015 juniorivaliokunta uusii junioreiden vyökoevaa-
timukset. 
 
3.2. Tekninen valiokunta 

 
Teknisen valiokunnan toiminta koostuu pääosin dan-arvoihin liittyvien asioiden, kuten dan-
graduointien ja dan-arvojen 1. - 4. myöntäminen sekä dan-arvojen 5.danista ylöspäin koro-
tusesitysten esittäminen Doshulle, Aikikai Hombu Dojolle. Valiokunta toimii asiantuntijana lii-
ton hallitukselle, joka tarvittaessa ja pyydettäessä antaa lausuntoja toimialueeseensa kuulu-
vissa asioissa. 
   
Tekninen valiokunta voi tarvittaessa kutsua erikseen graduointituomaristoon mukaan shidoin 
-tittelin omaavia henkilöitä. 
 
Tekninen valiokunta käsittelee ja suosittelee hallitukselle japanilaiset opettaja-arvot fukushi-
doin, shidoin ja shihan. 
 
Tekninen valiokunta pitää neljä kokousta vuonna 2015. 
 
Dan-graduoinneissa paikalla on kolme tuomaria, joista vähintään yksi on teknisen valiokun-
nan jäsen, ja puheenjohtaja. Graduointitilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan 
läsnäolijat sekä graduoinnin kulku. 
 
Valiokunnan toimintasuunnitelma hyväksytään sähköpostikokouksessa ennen syysliittokoko-
usta.  
 
Suomen Aikidoliitto järjestää kahdeksan dan-graduointia vuonna 2015. 
 
Leirejä järjestävä seura voi anoa dan-graduointia leirilleen yllä olevien lisäksi. Tekninen va-
liokunta käsittelee asian ja pyrkii järjestämään kokeen. Järjestämiskustannuksista vastaa 
koetta anova seura.  
 
Lisäksi käsitellään hakemuksesta sellaisten muualla vyöarvoja suorittaneiden arvot, joilla on 
Hombu Dojon hyväksyntä ja jotka haluavat sen kirjata myös Aikidoliiton rekisteriin. Nämä 
hakemukset käsitellään valiokunnan kokouksessa ja rekisteröinti kirjataan kokouspöytäkir-
jaan. 
 
Tekninen valiokunta tiedottaa päätöksistään koulutusvaliokunnalle ja hallitukselle sekä käy 
avointa vuoropuhelua näiden ja muiden liiton elimien kanssa. 
 
3.3. Koulutusvaliokunta 

 
 Koulutusvaliokunnan tehtävänä on Aikidoliiton koulutustoiminnan kehittäminen yhdessä Lii-

ton valtuuttamien kouluttajien kanssa. Tehtäviin kuuluu myös kyu-
graduointituomarioikeusanomusten käsittely, ulkomailla suoritettujen kyu-arvojen käsittely 
ja graduointivaatimusten laatiminen yhteistyössä teknisen- ja juniorivaliokunnan kanssa. 
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3.4. Oikeusvaliokunta 
 
Suomen Aikidoliiton oikeusvaliokunta on liiton vuonna 2013 hyväksyttyjen uusien sääntöjen 
mukaan perustettu elin, joka vastaa liiton jäsenten ja yksittäisten harjoittelijoiden oikeustur-
vasta. Oikeusvaliokunnan jäsenten valinnasta vastaa syysliittokokous ja valiokunta on halli-
tuksesta ja liiton virallisista toimielimistä riippumaton itsenäinen ja puolueeton toimija. 
 
 

4. Jäsenseurat 
 
Liitolla oli 4.10.2014 seitsemänkymmentäkuusi (76) jäsenseuraa. Tavoitteena vuoden 2015 
lopulla on 77 jäsenseuraa. Tähän päästään yhtäältä avustamalla uusilla paikkakunnilla viriä-
vää aikidotoimintaa ja toisaalta viemällä aikidoa uusille paikkakunnille. Vaikeuksissa olevien 
seurojen toimintaa tuetaan ja avustetaan anomuksesta hallituksen harkinnan mukaan, kuten 
myös jäsenseurojen omaa leiritoimintaa. 
 

 
5. Talous 
  

Aikidoliiton budjetti vuodelle 2015 on 41,66 € alijäämäinen. Leiritoiminnan alijäämä budje-
tissa on 6.800 €. Leiritoiminnan budjetointi perustuu kesä- ja pääsiäisleirin osalta 2014 to-
teutumalle. Vuoden 2015 erityistapahtuma, liiton 45-vuotisjuhlaleiri, kolminkertaistaa leiri-
budjetin vuoteen 2014 verrattuna. 
 
Aikidotason ylläpitämiseksi liitto tukee 2015 neljää eri leiritapahtumaa, joiden mahdollisista 
tappioista Liitto vastaa täysimääräisesti. Leiritoiminta on yksi liiton tärkeimmistä perustoi-
minnoista ja siksi sille ei ole asetettu tuottotavoitetta. 
 
Koulutustoiminnan tason kehittämiseksi vuodelle 2015 on varattu rahaa, jolla pyritään ta-
kaamaan suomalaisen aikidon kehitys nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksien kehittämiseen on 
varattu 3.000 €. Koulutustoiminnan alijäämä on budjetissa 5.057,50 €.  
 
Liitto varaa jäsenseurojensa toiminnan tukemiseen yhteensä 3.000 Euroa. Koulutusavustuk-
siin varataan 2.000 € ja tappiollisen toiminnan tukemiseen 1.000 €. 

 
Junioritoiminnan budjetoitu tulos on 4.670 € alijäämäinen. Junioritoiminnan budjetti keskit-
tyy lapsille ja nuorille järjestettävään leiritoimintaan sekä junioriohjaajien kouluttamiseen. 
 
Viestintä- ja markkinointitoiminta on budjetin mukaan 6.300 € alijäämäinen. Vuonna 2015 
jatketaan markkinoinnin kehittämistä ja varataan 500 € sähköiseen markkinointiin  sekä 500 
€ liiton Internet-sivujen kehittämiseen. Budjetista on varattu 1.000 € painetun materiaalin 
tuottamiseen ja 500 € markkinointiin tarvittavien valokuvien ja videoiden saamiseksi. Aikido-
lehti ilmestyy kerran ja lehden kuluihin varataan yhteensä 3.300 €. Lisäksi on budjetoitu 500 
€ tapahtumien järjestämiskuluihin. 
 

 Hallinnon ja toimiston kulut ovat yhteensä 79.310,16 €. 
 
 Aikidoliiton tulorahoitus koostuu graduointimaksuista, lisenssimyynnistä, valtion toiminta-

avustuksesta, tarvikevälityksestä sekä seurojen jäsenmaksuista. Varainhankinnan budjetoitu 
tuotto on 38.960 € ja se kasvaa lisenssituottojen nousun myötä (lisäystä edelliseen 3.805 
€). Valtion toiminta-avustusta haetaan 55.000 €. 
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6. Koulutus- ja graduointitoiminta 
  
Suomen Aikidoliitto järjestää valmentaja- ja ohjaaja-koulutusta, graduointituomarikoulutusta 
sekä seuratoimijakoulutusta. Suomen Aikidoliiton jäsenistön haluamia koulutuksia kartoite-
taan ja niitä pyritään järjestämään maantieteellisesti järkevästi kokonaiskustannukset mini-
moiden. 
 
6.1. Lajikoulutussuunnitelma 
 
Suomen Aikidoliiton lajinomainen koulutus on suunnattu kaikille aikidon harrastajille riippu-
matta osaamistasosta tai fyysisistä kyvyistä. Pääosa aikidon lajikoulutuksesta tapahtuu Suo-
men Aikidoliiton jäsenseurojen normaaleissa harjoituksissa. Erittäin merkittävä rooli on kui-
tenkin sekä seurojen että Suomen Aikidoliiton järjestämässä ahkerassa leiritoiminnassa.  
 
Liitolla tai liiton statuksen alla toimivia leirejä on vuonna 2015 kolme: pääsiäisleiri, kesäleiri 
ja 45-vuotisjuhlaleiri.  
 
Vuonna 2015 Suomen Aikidoliiton jäsenseurat järjestävät noin 100 leiriä kestoltaan 2 - 5 päi-
vää. Leirien opettajina toimivat sekä lajin kotimaiset huiput että lukuisia korkea-arvoisia ul-
komaisia opettajia. Suomen Aikidoliitto tukee leiritoimintaa mahdollisuuksien mukaan mm. 
tukemalla anomuksesta jäsenseurojen järjestämiä tappiollisia kotimaisten opettajien leirejä, 
mikä mahdollistaa pienille seuroille omien leirien järjestämisen. Jäsenseurojen leirit ilmoite-
taan kootusti Aikidoliiton kotisivuilla osoitteessa www.aikidoliitto.fi.  
 
6.2. Seuratoimijakoulutus 
 
Järjestöasioiden hoitoon liittyvää seuratoimijakoulutusta järjestetään tarvittaessa. 

 
6.3. Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset 
 
Suomen Aikidoliitto on järjestänyt I-tason valmentajakoulutuksia vuodesta 2003 ja II-tason 
valmentajakoulutusta 2007 lähtien. Vuonna 2006 hyväksyttiin myös yhdessä Taido- ja Taek-
wondoliiton kanssa kehitetty junioriohjaajakoulutus Aikidoliiton I-tason juniorisuuntautu-
neeksi valmentajakoulutukseksi. Vuonna 2012 järjestettiin ensimmäistä kertaa II-tason ju-
nioriohjaajakoulutus. 
 
Vuonna 2015 liitto jatkaa 2014 aloitettua koulutustoiminnan uudistamista VOK-mallia vas-
taavaksi. Tavoitteena on järjestää keväällä 2015 uudistettu I-tason ohjaajakoulutus ja olla 
syksyllä mukana kamppailulajien yhteisessä II-tason ohjaajakoulutuksessa. Tavoitteena on 
myös järjestää ylemmille dan-arvoille suunnattu I-II –tason yhdistetty koulutus, jos osallistu-
jamäärä on riittävä. 
 
6.4. Koulutusten järjestäminen 
 
Tavoitteena on tehostaa ja tukea jäsenseurojen koulutustoimintaa. Tietoa koulutusmahdolli-
suuksista välitetään harrastajille Aikido-lehden (jakelu: kaikki Suomen Aikidoliiton lisenssin 
hankkineet), liiton internetsivujen ja seuratiedotteiden välityksellä. Vuoden 2015 tavoitteena 
on saada valmennustietouden perusteet eli I-tason valmentajakoulutuksen suorittaneiden 
määrä kasvamaan. Koulutuksia pyritään järjestämään alueellisesti siten, että koulutuksiin 
osallistujille kokonaiskustannus koituisi mahdollisimman pieneksi.  

  

http://www.aikidoliitto.fi/
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6.5. Graduoinnit 
 
Graduoinneissa noudatetaan liiton 01.01.2007 hyväksymiä vyökoevaatimuksia. Aikidoliitto 
järjestää vuonna 2015 graduointituomarikoulutuksen, joka on suunnattu sekä jo oikeudet 
omaaville opettajille, että niitä hakeville. Graduointituomarioikeus tulee anoa liitolta. Jäsen-
seurojen hallitukset myöntävät juniorien kyu-arvojen graduointioikeudet ja ilmoittavat ne liit-
toon. 
 
Alempien vyöasteiden (6.-1.kyu) graduoinnit järjestetään jäsenseuroissa seuran omien tai 
vierailevien graduointituomareiden toimesta tarpeen mukaan. Dan-graduointitilaisuus järjes-
tetään pääsääntöisesti Kobayashi-, Igarashi- sekä Endo-sensein vierailujen yhteydessä. Dan-
graduoinnit hyväksyy pelkästään teknisen valiokunnan jäsenistä tai myös teknisen valiokun-
nan tuekseen kutsumista asiantuntijoista koostuva tuomaristo. 

 
 
7. Leiritoiminta  

 
Liiton leirit on tarkoitettu kaikkien jäsenseurojen jäsenille ja ne toimivat osallistujille näyteik-
kunoina koko suomalaiseen aikidoon.  Aikidoliiton leireillä harjoittelijoita ohjaavat korkea-
arvoiset opettajat ja ne ovat kohtaamispaikka eri seurojen harjoittelijoille. 
 
Vuosi 2015 on suomalaisen aikidon 45-vuotisjuhlavuosi. Aikidoliitto järjestää juhlaleirin, jon-
ka vieraaksi tulee aikidon perustajan jälkeläinen Waka Sensei Mitsuteru Ueshiba. Hän perii 
isänsä jälkeen paikan doshuna eli lajin korkeimpana auktoriteettina. Hänen vierailunsa on 
osoitus siitä, että suomalaista aikidoa arvostetaan lajin emämaassa Japanissa. Kyseessä on 
suuri kansallinen ja kansainvälinen tapahtuma, joka vahvistaa suhteitamme Japaniin sekä 
muihin aikidomaihin. 
 
Myös liiton jäsenseurat järjestävät useita korkea-arvoisten opettajien leirejä, joita liitto tukee 
mahdollisuuksiensa ja seurojen mahdollisten tarpeiden mukaan mm. lainaamalla liiton tata-
meja (206 kpl) veloituksetta leireille.  
 
Liitto tukee anomuksesta jäsenseurojen järjestämiä tappiollisia kotimaisten opettajien leirejä, 
mikä mahdollistaa pienille seuroille omien leirien järjestämisen.  
 
Liitto ylläpitää tapahtumakalenteria Aikidoliiton kotisivuilla osoitteessa www.aikidoliitto.fi., 
jossa seurat voivat ilmoittaa järjestämistään leireistä. Lisäksi liiton facebook-sivulla tiedote-
taan säännöllisesti liiton järjestämistä leireistä. Jäsenseurat voivat myös tiedottaa omista ta-
pahtumistaan liiton facebook-sivulla. 
 
Liiton järjestämät leirit:  
 
Opettaja   Ajankohta  Paikka  
Kazuo Igarashi, 7. dan  pääsiäinen  Pääkaupunkiseutu 
Your Fight-leiri nuorille, eri opettajia toukokuu  Lahti 
Suuri Budoleiri junioreille, eri opettajia kesäkuu  Varala 
Yasuo Kobayashi, 8. dan  heinäkuu  Vihti 
45-vuotis juhlaleiri  syyskuu  Pääkaupunkiseutu 
 

  

http://www.aikidoliitto.fi/
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8. Nuoriso- ja junioritoiminta 
 

Aikidoliiton juniori- ja nuorisotoiminnan piirissä ovat kaikki alle 19-vuotiaat aikidoharjoitteli-
jat. Nuorisotoiminta keskittyy 13 - 19 vuotiaisiin harrastajiin, junioritoiminta alle 13-
vuotiaisiin. Erillistä junioritoimintaa on liiton 48 jäsenseurassa. Liiton tavoitteena on koulu-
tusten, seminaarien, tapahtumien ja leirien avulla auttaa seuroja ylläpitämään laadukasta 
juniori- ja nuorisotoimintaa. 
 
Vuonna 2015 järjestetään vuosittaiseksi tapahtumaksi muodostunut Suuri Budoleiri Varalan 
urheiluopistolla. Tämä valtakunnallinen kamppailulajiliittojen yhteistyönä järjestettävä Budo-
leiri on suunnattu 8-13-vuotiaille junioreille. Aikidon kiintiö leirille on 70 junioria. Vuonna 
2015 Budoleirillä lajeina ovat aikidon lisäksi brasilialainen ju-jutsu, nyrkkeily, taekwondo ITF, 
taekwondo WTF ja taido. 
 
Vuonna 2015 Aikidoliitto osallistuu nuorille suunnattuun Your Fight-tapahtumaan, joka jär-
jestettiin ensimmäisen kerran keväällä 2012. Tapahtuma pyrkii antamaan nuorille unohtu-
mattomia kokemuksia liikunnan parissa, sitouttamaan heitä seuratoimintaan ja liikunnalli-
seen elämäntapaan. 
 
Juniori- ja nuorisotoiminnassa tehdään yhä enenevässä määrin yhteistyötä toisten kamppai-
lulajiliittojen kanssa. 
 
Junioriohjaajakoulutus järjestetään yhteistyössä Karate, Taido- ja Taekwondoliittojen 
kanssa. Vuoden 2015 keväällä pidetään joka toinen vuosi järjestettävä II-tason junioriohjaa-
jakoulutus ja syksyllä I-tason junioriohjaajakoulutus. 
Keväällä 2015 järjestetään junioriohjaajaseminaari yhteistyössä muiden kamppailulajien 
kanssa. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia juniori- ja nuorisotoimintaan liittyviä asioita, 
sekä pyritään tuomaan osallistujille ulkopuolisten luennoitsijoiden ja harjoitusten vetäjien 
kautta uusia näkökulmia toimintaan. 
 
Aikidoliitto on mukana vuonna 2013 aloitetussa Liikkuva koulu –hankkeessa yhdessä Taek-
wondo-, Judo- ja Nyrkkeilyliiton sekä Suomen Taidon kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisä-
tä lasten ja nuorten liikuntamäärää koulupäivän aikana sekä tuoda kamppailulajit kouluille 
helposti lähestyttäviksi. Ensimmäisen hankekauden jälkeen on tuotettu materiaalit sekä toi-
mintamallit, joita lähdetään toteuttamaan toimintavuonna 2015. 
 
Kamppailulajien yhteinen Kamppailija ei kiusaa –kampanja käynnistettiin Sinettiseurasemi-
naarissa Helsingissä lokakuussa 2013. Suomessa on lähes sata erilaista kamppailulajia ja 
näiden parissa yhteensä n. 50 000 henkilöä. Kampanjan myötä halutaan vaikuttaa siihen, et-
tä harrastuksen parissa luotu yhteisöllinen kiusaamattomuuden ilmapiiri, jossa jokainen saa 
onnistua juuri omana itsenään ja omalla taitotasollaan, saadaan kamppailijoiden mukana le-
viämään laajasti myös harrastuksen ulkopuolelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntä-
nyt hankkeelle 20.000 euron avustuksen, joka mahdollisti työntekijän palkkaamisen kam-
panjan kehittämiseen, materiaalin tuottamiseen ja kampanjatapahtumien järjestämiseen. 
Myös Valo ry on mukana kampanjassa ottamalla vastuun taloushallinnosta. 
 
Alle 13-vuotiaille junioreille on omat vyökoevaatimukset. 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
graduoivat aikuisten vaatimusten mukaan. Juniorien täysistä vyöarvoista pidetään liitossa 
rekisteriä. Vuoden 2015 aikana uudistetaan juniorien vyökoevaatimukset, jotta ne tukevat 
paremmin kasvuikäisten liikunnallista kehitystä. 
 
Liitto välittää junioritoimintaa järjestäville seuroille maksutonta materiaalia, mm. junioriop-
paita ja -diplomeja. 
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9. Viestintä ja lajimarkkinointi 
 

Aikidoliiton viestinnän ja lajimarkkinoinnin kehittäminen vuonna 2015 painottuu internettiin. 
Yksi Aikidoliiton perustehtävistä on lajitietoisuuden levittäminen kansallisesti. Lajimme tarvit-
see jatkuvasti uusia harrastajia. Tavoitteenamme on pitää harrastajamäärä kasvussa. La-
jimme kilpailee kasvavassa budo- ja kamppailulajien sekä muiden vapaa-ajanviettotapojen 
kirjossa aikana, jolloin internetin merkitys viestintäkanavana on huikeassa kasvussa. 

 
Viestinnän kehittäminen vuonna 2015 jatkaa vuoden 2014 aloitettua suunnitelmaa kehittää 
verkostoitumista ja käytettävyyttä internetissä Aikidoliiton internetsivujen ja erilaisten sosi-
aalisten medioiden sekä verkkopalveluiden välillä. Lisäksi tavoitteena on saada aktiiviset har-
rastajat mukaan luomaan yhteisiä sisältöjä verkkopalveluiden kautta ja näin saada valtakun-
nallisesti aktiivista näkyvyyttä aikidolle internetissä yli jäsenseurarajojen. 
 
Uusien harrastajien saamiseksi lajia markkinoidaan kevään ja syksyn sesonkiaikana Googles-
sa ja Facebookissa. Aikidoliiton tavoitteena on myös rohkaista jäsenseuroja aktiiviseen 
markkinointiin ja verkostoitumiseen internetissä uusien harrastajien saamiseksi. 
 
Aikidoliiton painettu materiaali on suunnattu pääosin lajiseurojen ja liiton käyttöön. Tämän 
lisäksi Aikidoliitto julkaisee Aikido-lehteä, joka toimitetaan kaikille lisenssin maksaneille ko-
tiin. Lisäksi jäsenille jaetaan jäsentiedotteita jäsenseurojen kautta tarpeen mukaan. Aikido-
liitto välittää myös leiri- ja tapahtumatiedotteita Aikidoliiton ja jäsenseurojen tapahtumista 
jäsenseuroihin. 
 
Aikidoliiton viestinnästä vastaa vuonna 2015 yksi henkilö, jonka lisäksi Aikido-lehden toimit-
tamisesta vastaavat eri henkilöt. Aikidoliiton internet-sivujen hoidosta vastaa erillinen web-
master, mutta sisältö sivuille tuotetaan hajautetusti eri vastuuhenkilöiden toimesta. 
 
 

10. Tapahtumat ja julkinen näkyvyys 
 

Aikidoliitto lisää lajin näkyvyyttä, parantaa saavutettavuutta sekä alentaa aloittamiskynnystä 
kehittämällä ja kohdentamalla näytöstoimintaa. 
 

 
11. Kansainvälinen toiminta 
 

Liitto on lajin kansainvälisten järjestöjen, Euroopan Aikidoliiton (EAF) ja Kansainvälisen Aiki-
doliiton (IAF) jäsen.  
 
Osallistumalla järjestöjen kokouksiin luodaan ja lujitetaan henkilökohtaisia suhteita eri mai-
den aikidon piirissä toimiviin henkilöihin, erityisesti japanilaisiin aikido-opettajiin. 
 
Kirjeenvaihto Kansainvälisen Aikidoliiton, Hombu Dojon sekä Suomessa vierailevien japani-
laisten opettajien kanssa on säännöllistä. 
 
Yhteistyö Ruotsin Aikidoliiton kanssa on ollut jatkuvaa ja myös vuonna 2015 jatketaan yh-
teistoimintaa mm. järjestämällä yhteisesti ulkomaisten opettajien leirejä sekä toimittamalla 
leiri-ilmoituksia ja muuta aikidoinformaatiota. Vastaavaa toimintaa pyritään kehittämään 
myös muihin lähimaihin. Liiton englanninkielisiä www-sivuja laajennetaan edelleen kansain-
väliseen käyttöön Suomen aikidotoiminnasta informoimiseen. 
 
Muutenkin aikidotoiminta on sinällään luonteeltaan hyvin kansainvälistä ja myös lajiliiton on 
panostettava tähän aspektiin jatkossa aiempaa voimakkaammin. Asiaa ja erilaisia osallistu-
mismuotoja selvitellään vuoden 2015 aikana. 
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12. Tarvikevälitys-, vuokraus- ja lisenssitoiminta  
  
Liitto palvelee jäsenistöään välittämällä heille harjoittelutarvikkeita sekä muuta aikido-
materiaalia. Jäsenille välitettäviä tuotteita ovat mm. aikidopassit, harjoituspuvut, aikidokirjat 
sekä erilaiset harjoittelua tukevat julkaisut.  
 
Liitto lainaa omistamiaan tatameja (206 kpl) jäsenseuroilleen lainaussääntöjen mukaisesti. 
Tatameja vuokrataan hallituksen harkinnan mukaan myös muille budoseuroille. 
 
Liitto myy jäsenistölle aikidolisenssejä, jotka myös jäsenen halutessa sisältävät Pohjolan ai-
kidovakuutuksen. Liiton tilaisuuksiin osallistuttaessa tulee olla voimassaoleva lisenssi ja va-
kuutus. Lisenssimaksuun sisältyy liiton julkaisema kerran vuonna 2015 ilmestyvä Aikido-lehti, 
joka toimitetaan lisenssinhaltijalle postitse kotiin. 
 
 

13. Valiokuntien sääntöuudistus 
 

Liiton hallitus on yhteistyössä valiokuntien kanssa työstänyt valiokuntien sääntöuudistusta 
vuonna 2014. Tarkoituksena on viedä sääntöuudistus päätökseen ja ottaa valiokuntien uu-
det säännöt käyttöön 2015. 


