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TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

 

 
 
1. Yleistä 

 
Aikido on nykyaikainen japanilainen budolaji. Lajin on perustanut japanilainen Morihei Ueshiba 
toisen maailmansodan jälkeen perehdyttyään sitä ennen vuosikymmenien kovalla harjoittelulla 
muun muassa Daito-Ryu-jujutsuun ja erilaisiin miekka- ja keppitekniikkakoulukuntiin. Ai-
kidossa ei pyritä vahingoittamaan hyökkääjää. Ajatuksena on tarjota hyökkääjälle mahdolli-
suus 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 haasteita 
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, lisäksi 
hyökkääjiä voi olla useampikin. Aikidoon kuuluu olennaisena osana aseellinen harjoittelu puu-
miekoin, -sauvoin ja -puukoin. 
 
Aikidon tapa harjoitella mahdollistaa kaikenikäisten niin miesten kuin naistenkin osallistumisen 
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 kehittää 
aikidotoimintaa sekä luoda mahdollisimman hyvät puitteet lajin harrastamiselle Suomessa. 
 
Suomen Aikidoliitto ry on Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (VALO), Euroo-
pan Aikidoliiton (EAF) sekä Kansainvälisen Aikidoliiton (IAF) jäsen. Suomen Aikidoliitto on ai-
noa Aikikai Foundationin tunnustama edustaja Suomessa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tukee eri tavoin jäsenseurojensa toimintaa, järjestää sekä 
kansainvälisiä että kotimaisia lajin harjoitusleirejä, järjestää näytöksiä, huolehtii koulutuksesta 
eri tasoilla, toimittaa Aikido-lehteä sekä lajitiedotetta ja huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä 
aikidon alalla. Lisäksi liitto hyväksyy myönnetyt vyöarvot ja pitää niistä rekisteriä. Liitto tekee 
yhteistyötä varustetoimittajien kanssa, jotta harjoitteluvarusteet ovat hinnaltaan kohtuullisia 
ja asianmukaisia. 
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Liiton toiminnassa kiinnitetään huomioita eettisten arvojen toteutumiseen. Suomen Aikidoliiton 
eettiset periaatteet hyväksyttiin liittokokouksessa syksyllä 2004.  
 
Aikidoliitto jatkaa tiivistä yhteistyötä muiden kamppailulajiliittojen kanssa. Vuosina 2016 ja 
2017 Liitto toteuttaa yhdenvertaisuussuunnitelman yhdessä Taekwondon, Judon, Nyrkkeilyn 
ja Karaten kanssa. 

 
2.1. Liittokokous 
 
Liiton ylimpänä päättävänä elimenä toimivat kevät- ja syysliittokokoukset, joissa jäsenseurat 
käyttävät äänioikeuttaan. Liittokokousten välillä liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu pu-
heenjohtajan lisäksi kuudesta kahdeksaan jäsentä. 
 
2.2. Hallitus 

 
Liiton toiminta on jaettu vastuualueisiin, joiden kunkin toiminnasta ja kehityksestä vastaa hal-
lituksen jäsen tai valiokunta. Vastuuhenkilöt valmistelevat ja esittelevät alueensa asiat halli-
tuksen kokouksissa. Lisäksi he laativat vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion 
sekä osallistuvat oman osa-alueensa tiedotukseen. 
 
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 hallituksen alaisena toimii Juniori-, Koulutus-, Oikeus-, Työ- sekä Tekninen valiokunta. 
 
Lisäksi liitolla on taloustoimikunta. 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, lii-
ton taloudenhoidosta ja -seurannasta, tarvikevälityksestä, järjestöyhteyksistä sekä toimii hal-
lituksen sihteerinä. Hän huolehtii omalta osaltaan tiedotusasioista mm. kotisivujen ajankoh-
taisten 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 kehittäminen yhteistyössä muiden leireille osallistuvien lajiliit-
tojen kanssa. 
 
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 korotu-
sesitysten esittäminen Doshulle, Aikikai Hombu Dojolle. Valiokunta toimii asiantuntijana liiton 
hallitukselle, joka tarvittaessa ja pyydettäessä antaa lausuntoja toimialueeseensa kuuluvissa 
asioissa. 
 
Esitys teknisen valiokunnan uusiksi säännöiksi ovat liitteessä 1. Uudet säännöt otetaan käyt-
töön jo vuoden 2015 puolella, mutta uusien sääntöjen toimintamallit saadaan vietyä käytän-
töön toimintavuoden alkupuolella.   
   
Tekninen valiokunta käsittelee ja suosittelee hallitukselle japanilaiset opettaja-arvot fukushi-
doin, shidoin ja shihan. Toimintakauden aikana menettelyä tullaan muuttamaan näiltä osin, 
kun muutettu toimintamalli ehditään valmistella.  
 
Tekninen valiokunta pitää neljä kokousta vuonna 2016 tai tarpeen mukaan. 
 
Dan-graduoinneissa paikalla on kaksi tuomaria, joista molemmat ovat teknisen valiokunnan 
jäseniä, Graduointitilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan läsnäolijat sekä gra-
duoinnin kulku. Lisäksi graduointitilaisuuuden tuomaristossa voi olla paikalla graduoitavien 
valmentajia puhe- ja läsnäolo-oikeudella.   
 
Valiokunnan toimintasuunnitelma hyväksytään sähköpostikokouksessa ennen syysliittoko-
kousta.  
 
Suomen Aikidoliitto järjestää kuusi dan-graduointia vuonna 2016. 
 
Dan-graduoinnit siirretään tasoleirien yhteyteen. Uudesta menettelystä tarkemmin Liitteessä 
2. 
 
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. 
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3.1. Koulutusvaliokunta 
 

 Koulutusvaliokunnan tehtävänä on Aikidoliiton koulutustoiminnan kehittäminen yhdessä Liiton 
kouluttajien kanssa. Tehtäviin kuuluu myös kyu-graduointituomarioikeusanomusten käsittely, 
ulkomailla suoritettujen kyu-arvojen käsittely ja graduointivaatimusten laatiminen yhteis-
työssä teknisen- ja juniorivaliokunnan kanssa. 

 
3.2. 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 hallituk-
sesta ja liiton virallisista toimielimistä riippumaton itsenäinen ja puolueeton toimija. 
 
 

4. Jäsenseurat 
 
Liitolla oli 4.10.2015 seitsemänkymmentäyhdeksän (79) jäsenseuraa. Tavoitteena vuoden 
2016 lopulla on 81 jäsenseuraa. 
Vaikeuksissa olevien seurojen toimintaa tuetaan ja avustetaan anomuksesta hallituksen har-
kinnan mukaan, kuten myös jäsenseurojen omaa leiritoimintaa. 
 

 
5. Talous    
  

Aikidoliiton budjetti vuodelle 2016 on 250,61€ ylijäämäinen. Leiritoiminnan alijäämä budje-
tissa on 3400 €. Leiritoiminnan budjetointi perustuu kesä- ja pääsiäisleirin korvaamiseen ko-
timaisten opettajien pitämillä tasoleireillä. 
 
Aikidotason ylläpitämiseksi liitto järjestää 2016 yhdessä seurojen kanssa 6 tasoleiriä ja koti-
maisten opettajien leirin, joiden mahdollisista tappioista Liitto vastaa täysimääräisesti. Leiritoi-
minta on yksi liiton tärkeimmistä perustoiminnoista ja siksi sille ei ole asetettu tuottotavoitetta. 
 
Koulutustoiminnan tason kehittämiseksi vuodelle 2016 on varattu rahaa, jolla pyritään takaa-
maan suomalaisen aikidon kehitys nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksien kehittämiseen on va-
rattu 3.000 €. Koulutustoiminnan alijäämä on budjetissa 5430 €.  
 
Liitto varaa jäsenseurojensa toiminnan tukemiseen yhteensä 3.000 Euroa. Koulutusavustuk-
siin varataan 2.000 € ja tappiollisen toiminnan tukemiseen 1.000 €. 

 
Junioritoiminnan budjetoitu tulos on 5470 € alijäämäinen. Junioritoiminnan budjetti keskittyy 
lapsille ja nuorille järjestettävään leiritoimintaan sekä junioriohjaajien kouluttamiseen. 
 
Viestintä- ja markkinointitoiminta on budjetin mukaan 7800 € alijäämäinen. Vuonna 2016 
jatketaan markkinoinnin kehittämistä ja varataan 500 € sähköiseen markkinointiin sekä 2000 
€ 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 89901,39€. Kulujen noususta merkitsevän osan 
muodostaa äitiysloman sijaisuudesta johtuvat järjestelyt. 

 
 Aikidoliiton tulorahoitus koostuu graduointimaksuista, lisenssimyynnistä, valtion toiminta-

avustuksesta, tarvikevälityksestä sekä seurojen jäsenmaksuista. Varainhankinnan budjetoitu 
tuotto on 48010 € ja se kasvaa lisenssituottojen nousun myötä (lisäystä edelliseen 9050 €). 
Valtion toiminta-avustusta haetaan 55.000 €. 
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6. Koulutus- ja graduointitoiminta    

  
Suomen Aikidoliitto järjestää valmentaja- ja ohjaajakoulutusta, graduointituomarikoulutusta 
sekä seuratoimijakoulutusta. Suomen Aikidoliiton jäsenistön haluamia koulutuksia kartoitetaan 
ja niitä pyritään järjestämään maantieteellisesti järkevästi kokonaiskustannukset minimoiden. 
 
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 kuiten-
kin sekä seurojen että Suomen Aikidoliiton järjestämässä ahkerassa leiritoiminnassa.  
 
Vuonna 2016 Suomen Aikidoliiton jäsenseurat järjestävät noin 100 leiriä kestoltaan 2 - 5 päi-
vää. Leirien opettajina toimivat sekä lajin kotimaiset huiput että lukuisia korkea-arvoisia ulko-
maisia opettajia. Suomen Aikidoliitto tukee leiritoimintaa mahdollisuuksien mukaan mm. tuke-
malla anomuksesta jäsenseurojen järjestämiä tappiollisia kotimaisten opettajien leirejä, mikä 
mahdollistaa pienille seuroille omien leirien järjestämisen. Jäsenseurojen leirit ilmoitetaan koo-
tusti 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 juniorisuuntautuneeksi 
valmentajakoulutukseksi. Vuonna 2012 järjestettiin ensimmäistä kertaa II-tason junioriohjaa-
jakoulutus. 

 
Aikidoliitto järjesti keväällä 2015 ensimmäisen VOK-mallin mukaiseksi päivitetyn I-tason oh-
jaajakoulutuksen uudistetuilla materiaaleilla. Liitto on myös ensimmäistä kertaa mukana 
kamppailulajien yhdessä järjestämässä II-tason ohjaajakoulutuksessa, joka alkaa syksyllä 
2015 ja jatkuu keväällä 2016. 
 
Vuonna 2016 Aikidoliitto järjestää vähintään yhden I-tason ohjaajakoulutuksen. 
 
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 2016 tavoitteena 
on saada valmennustietouden perusteet eli I-tason valmentajakoulutuksen suorittaneiden 
määrä edelleen kasvamaan. Koulutuksia pyritään järjestämään alueellisesti siten, että koulu-
tuksiin osallistujille kokonaiskustannus koituisi mahdollisimman pieneksi.  

 
6.5. Graduoinnit 
 
Graduoinneissa noudatetaan liiton 01.01.2007 hyväksymiä vyökoevaatimuksia. Tekninen va-
liokunta uudistaa aikuisten kyu-graduointivaatimukset vuonna 2016. Aikidoliitto järjestää 
vuonna 2016 graduointituomarikoulutuksen, joka on suunnattu sekä jo oikeudet omaaville 
opettajille että niitä hakeville. Graduointituomarioikeus tulee anoa liitolta. Jäsenseurojen hal-
litukset myöntävät juniorien kyu-arvojen graduointioikeudet ja ilmoittavat ne liittoon. 

http://www.aikidoliitto.fi/
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Alempien vyöasteiden (6.-1.kyu) graduoinnit järjestetään jäsenseuroissa seuran omien tai vie-
railevien graduointituomareiden toimesta tarpeen mukaan. Dan-graduoinnit hyväksyy pelkäs-
tään teknisen valiokunnan jäsenistä tai myös teknisen valiokunnan tuekseen kutsumista asi-
antuntijoista koostuva tuomaristo. 
 
Dan-graduointimenettely tulee muuttumaan tasoleirien yhteydessä suoritettaviksi. Muutos on 
kuvattu tarkemmin tämän toimintasuunnitelman liitteessä 2. 

 
 
7. Leiritoiminta    

 
Vuonna 2016 aloitetaan liiton dangraduointivalmennus liittovalmentajien toimesta. Liittoval-
mentajat kouluttavat jäsenseurojen järjestämissä seminaareissa / aikidoleireillä tasojen mu-
kaan. 2016 järjestetään kuusi (6) seminaaria, joissa valmennetaan kaikkia danasteita omissa 
tasosoluissa ja seminaarien yhteydessä on mahdollista graduoida liittovalmentajille.  
 
Nämä danseminaarit ovat avoimia kaikille aikidoliiton jäsenseurojen harrastajille, kuitenkin 
niin, että osallistumisvaatimuksena 1.-2. danin taso-osioon vyöarvo on oltava väh. 5. kyu ja 
3.-4. danin taso-osioon väh. 3.kyu. 
 
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. Jäsenseurat voivat myös tiedottaa 
omista tapahtumistaan liiton facebook-sivulla. 
 

 
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-vuotiai-
siin. Erillistä junioritoimintaa on liiton 48 jäsenseurassa. Liiton tavoitteena on koulutusten, 
seminaarien, tapahtumien ja leirien avulla auttaa seuroja ylläpitämään laadukasta juniori- ja 
nuorisotoimintaa. Liitto välittää junioritoimintaa järjestäville seuroille maksutonta materiaa-
lia, mm. juniorioppaita ja -diplomeja. 

 
Alle 13-vuotiaille junioreille on omat vyökoevaatimukset. 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
graduoivat aikuisten vaatimusten mukaan. Juniorien täysistä vyöarvoista pidetään liitossa 
rekisteriä. Vuoden 2016 aikana saatetaan loppuun juniorien vyökoevaatimusuudistus, niin 
että se tukee paremmin kasvuikäisten liikunnallista kehitystä. 
 
Keväällä 2016 Aikidoliitto järjestää 14-20 -vuotiaille suunnatun oman viikonlopun pituisen 
tapahtuman.  
 
Juniori- ja nuorisotoiminnassa tehdään yhä enenevässä määrin yhteistyötä toisten kamppai-
lulajiliittojen kanssa. 
 
Vuonna 2016 järjestetään vuosittaiseksi tapahtumaksi muodostunut Suuri Budoleiri Varalan 
urheiluopistolla. Tämä valtakunnallinen kamppailulajiliittojen yhteistyönä järjestettävä Budo-

http://www.aikidoliitto.fi/
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leiri on suunnattu 8-13-vuotiaille junioreille. Tarkoituksena on, että nuoret pääsevät harjoit-
telemaan keskenään yli seurarajojen ja sitouttaa heitä seuratoimintaan ja liikunnalliseen elä-
mäntapaan. 
Vuonna 2016 Budoleirillä lajeina ovat aikidon lisäksi taekwondo ITF, taekwondo WTF ja 
taido. 
 
Junioriohjaajakoulutus järjestetään yhteistyössä Karate, Taido- ja Taekwondoliittojen 
kanssa. Keväällä 2016 pidetään I tason junioriohjaajakoulutus. 
 
Lisäksi keväällä 2016 järjestetään junioriohjaajaseminaari yhteistyössä muiden kamppailula-
jien kanssa. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia juniori- ja nuorisotoimintaan liittyviä asi-
oita, sekä pyritään tuomaan osallistujille ulkopuolisten luennoitsijoiden ja harjoitusten vetä-
jien kautta uusia näkökulmia toimintaan. Kevään 2016 seminaarissa esitellään vuonna 2015 
järjestetyn II tason junioriohjaajakoulutuksen lopputyöt. 
 
Aikidoliitto on mukana vuonna 2013 aloitetussa Liikkuva koulu – hankkeessa yhdessä Taek-
wondo-, Judo- ja Nyrkkeilyliiton sekä Suomen Taidon kanssa. Hankkeen tavoitteena on li-
sätä lasten ja nuorten liikuntamäärää koulupäivän aikana sekä tuoda kamppailulajit kouluille 
helposti lähestyttäviksi. Vuonna 2016 jatketaan tuotettujen materiaalien jalkauttamista kou-
luihin ja esittäydytään opettajille suunnatuilla Educa-messuilla Helsingin messukeskuksessa. 
 
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, 
että harrastuksen parissa luotu yhteisöllinen kiusaamattomuuden ilmapiiri, jossa jokainen 
saa onnistua juuri omana itsenään ja omalla taitotasollaan, saadaan kamppailijoiden mu-
kana leviämään laajasti myös harrastuksen ulkopuolelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt hankkeelle 20.000 euron avustuksen, joka mahdollisti työntekijän palkkaamisen 
kampanjan kehittämiseen, materiaalin tuottamiseen ja kampanjatapahtumien järjestämi-
seen. Myös Valo ry on mukana kampanjassa ottamalla vastuun taloushallinnosta. 
 
 

9. Viestintä ja lajimarkkinointi    

Aikidoliiton sisäisen viestinnän ja ulkoisen lajimarkkinoinnin kehittäminen vuonna 2016 pai-
nottuu internettiin. Yksi Aikidoliiton perustehtävistä on lajitietoisuuden levittäminen kansalli-
sesti. Lajimme tarvitsee jatkuvasti uusia harrastajia. Tavoitteenamme on pitää harrastaja-
määrä kasvussa. Lajimme kilpailee kasvavassa budo- ja kamppailulajien sekä muiden va-
paa-ajanviettotapojen kirjossa aikana, jolloin internetin merkitys viestintäkanavana on kor-
vaamaton. 

Viestinnän kehittäminen vuonna 2016 jatkaa vuoden 2014 aloitettua suunnitelmaa kehittää 
verkostoitumista ja käytettävyyttä internetissä Aikidoliiton kotisivujen ja erilaisten sosiaalis-
ten medioiden sekä verkkopalveluiden välillä. Aikidoliitton kotisivut uusitaan, jotta ne palve-
lisivat paremmin myös jäsenten ja toimielinten tarpeita. Lisäksi tavoitteena on saada aktiivi-
set harrastajat ja etenkin nuoret harrastajat mukaan luomaan yhteisiä sisältöjä verkkopalve-
luiden kautta ja näin saada valtakunnallisesti aktiivista näkyvyyttä aikidolle internetissä yli 
jäsenseurarajojen. 

Uusien harrastajien saamiseksi lajia markkinoidaan kevään ja syksyn sesonkiaikana mm. 
Googlessa, Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa. Aikidoliiton tavoitteena on myös roh-
kaista jäsenseuroja aktiiviseen markkinointiin ja verkostoitumiseen internetissä uusien har-
rastajien saamiseksi. 

Aikidoliiton painettu materiaali on suunnattu pääosin jäsenseurojen ja liiton käyttöön. Tä-
män lisäksi Aikidoliitto julkaisee Aikido-lehteä, joka toimitetaan kaikille lisenssin maksaneille 
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kotiin. Lisäksi jäsenille jaetaan jäsentiedotteita jäsenseurojen kautta tarpeen mukaan. Ai-
kidoliitto välittää myös leiri- ja tapahtumatiedotteita Aikidoliiton ja jäsenseurojen tapahtu-
mista jäsenseuroihin. 

Aikidoliiton viestinnästä vastaa vuonna 2016 yksi henkilö, jonka lisäksi Aikido-lehden toimit-
tamisesta vastaavat eri henkilöt. Aikidoliiton kotisivujen sisältö tuotetaan hajautetusti eri 
vastuuhenkilöiden toimesta ja tekninen ylläpito ostetaan ulkopuolisena palveluna. 

 
10. Tapahtumat ja julkinen näkyvyys  
 

Aikidoliitto lisää lajin näkyvyyttä ja julkisuusarvoa, parantaa saavutettavuutta sekä alentaa 
aloittamiskynnystä kehittämällä ja kohdentamalla lajitraditioon olennaisesti liittyvää näytös-
toimintaa. Koska aikido ei ole kilpailulaji, korostuu näytöstoiminnan ja tarjonnan merkitys 
erityisesti uusia harjoittelijoita rekrytoitaessa. 

 

Aikidoliiton näytöstoimintaan liittyvä konstruktio on edelleen kehitysvaiheessa. Tulevana  
hallituskautena paneudutaan näytöstoiminnan ja julkisen lajinäkyvyyden toimintamallien jat-
kokehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.  

 

 
11. Kansainvälinen toiminta  
 

Liitto on lajin kansainvälisten järjestöjen, Euroopan Aikidoliiton (EAF) ja Kansainvälisen Aikido-
liiton (IAF) jäsen.  
 
Osallistumalla järjestöjen kokouksiin luodaan ja lujitetaan henkilökohtaisia suhteita eri maiden 
aikidon piirissä toimiviin henkilöihin, erityisesti japanilaisiin aikido-opettajiin. 26.9.-3.10.2016 
Liiton puheenjohtaja osallistuu IAF:n järjestämään 12. kansainväliseen kongressiin Takasa-
kissa Japanissa. 
 
Kirjeenvaihto Kansainvälisen Aikidoliiton, Hombu Dojon sekä Suomessa vierailevien japanilais-
ten opettajien kanssa on säännöllistä. 

 
 

12. Tarvikevälitys-, vuokraus- ja lisenssitoiminta  
  
Liitto palvelee jäsenistöään välittämällä heille harjoittelutarvikkeita sekä muuta aikido-materi-
aalia. Jäsenille välitettäviä tuotteita ovat mm. aikidopassit, aikidokirjat sekä erilaiset harjoitte-
lua tukevat julkaisut.  
 
Vuonna 2016 Liitto tekee yhteistyösopimukset Budoliike.fi (Petlastech) ja Meijin palveluntuot-
tajien kanssa, joista seurat voivat valita haluamansa toimijan sekä saada seura-alennuksella 
tuotteita. Tuotevalikoima on kyseisen tuottajan oma. 
 
Liitto lainaa omistamiaan tatameja (206 kpl) jäsenseuroilleen lainaussääntöjen mukaisesti. 
Tatameja vuokrataan hallituksen harkinnan mukaan myös muille budoseuroille. Tatamivarasto 
sijaitsee Soundgroup Oy:n toimitiloissa Klaukkalassa, josta jäsenseurat voivat tilata kuljetus-
palvelua tai vuokrata kuljetuskalustoa sovitun hinnaston mukaisesti. 
 
Liitto myy jäsenistölle aikidolisenssejä, jotka jäsenen halutessa sisältävät Pohjolan aikidova-
kuutuksen. Liiton tilaisuuksiin sekä dan-seminaareihin osallistuttaessa tulee olla voimassa-
oleva lisenssi ja vakuutus. Lisenssimaksuun sisältyy liiton julkaisema Aikido-lehti, joka toimi-
tetaan lisenssinhaltijalle postitse kotiin. B-lisenssi, juniorilisenssi, on ollut pakollinen vuodesta 
2014 lähtien kaikille ikäryhmän harjoittelijoille. Vuoden 2016 alusta myös aikuisten A-lisenssi 
on pakollinen kaikille, jotka käyttävät Liiton palveluja, sekä liiton toimihenkilöille. 
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13. Valiokuntien sääntöuudistus  

 
Liiton hallitus on aloittanut valiokuntien sääntöuudistusten työstämisen yhteistyössä valiokun-
tien kanssa vuonna 2015. Tarkoituksena on viedä sääntöuudistukset päätökseen valiokunta 
kerrallaan ja ottaa valiokuntien uudet säännöt käyttöön vuosina 2016 ja 2017 


