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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 keppitekniikkakoulu-
kuntiin. Aikidossa ei pyritä vahingoittamaan hyökkääjää. Ajatuksena on tarjota hyökkääjälle 
mahdollisuus tarkistaa ajatteluaan ja huomata, ettei väkivalta johda ratkaisuun. Aikidon alku-
peräistä 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 haas-
teita harjoitteluun: pitää pystyä toimimaan lajin arvojen mukaan ja silti treenaamaan siten, 
että harjoiteltu toimii myös käytännössä. Aikidonharrastajalla on pitkä ja mielenkiintoinen tie 
kuljettavanaan. Aikidossa käytetään vyöarvojärjestelmää, joka etenee aloittelijoiden valkoi-
sista 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 hyökkääjiä voi olla useampikin. Aikidoon kuuluu olennaisena osana aseellinen harjoit-
telu 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  
 

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 Suo-
messa. 
 
Suomen Aikidoliitto ry on Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (hakee syk-
syllä 2016 Olympiakomitean jäsenyyttä), Euroopan Aikidoliiton (EAF) sekä Kansainvälisen 
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Aikidoliiton (IAF) jäsen. Suomen Aikidoliitto on ainoa Aikikai Foundationin tunnustama edus-
taja Suomessa. 

 
2.1.  Liittokokous 

 
Liittokokous, jossa jäsenseurat käyttävät äänioikeuttaan, on Aikidoliiton ylin päättävä elin. 
Se kokoontuu tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään helmi - huhtikuussa 
ja syyskokous loka - joulukuussa. Tarvittaessa voidaan kutsua ylimääräinen liittokokous. Ko-
kouksien puitteet on määritelty liiton säännöissä. 

 
 
2.2.  Hallitus 

 
Aikidoliiton hallitus on liiton toimeenpaneva elin, joka hoitaa liittokokouksen sille antamin 
valtuuksin aikidoliiton hallinnon ja siihen liittyvän päätöksenteon.  

 
Liiton toiminta on jaettu vastuualueisiin, joiden kunkin toiminnasta ja kehityksestä vastaa 
hallituksen jäsen tai valiokunta. Vastuuhenkilöt valmistelevat ja esittelevät alueensa asiat 
hallituksen kokouksissa. Lisäksi he laativat vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousar-
vion sekä osallistuvat oman osa-alueensa tiedotukseen. 
 
Hallitukseen kuuluvat 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 sekä seuranta 
 
Sääntöuudistus - liiton sääntöjen ajanmukaistaminen 

 
Hallituksen jäsenten työnjaosta sovitaan järjestäytymiskokouksen yhteydessä. 
 
Liiton hallituksen alaisena toimivat Juniori-, Koulutus-, Oikeus-, Työ- ja Tekninen valiokunta 
sekä taloustoimikunta ja ICT-toimikunta. 

 
 
2.3.  Toimisto 

 
Liiton toimisto palvelee ja tukee jäsenseurojen toimintaa. Toimistossa työskentelee kokopäi-
vätoiminen liittosihteeri, joka vastaa mm. toimiston rutiineista, jäsenistön neuvonnasta, liiton 
taloudenhoidosta ja -seurannasta, tarvikevälityksestä, järjestöyhteyksistä sekä toimii hallituk-
sen sihteerinä. Hän huolehtii omalta osaltaan tiedotusasioista (mm. kotisivujen ajankohtais-
ten asioiden päivittämisestä) ja Aikidoliiton Facebook-sivuston päivittämisestä. 

 
 
2.4.  Valiokunnat ja toimikunnat 

 
Aikidoliitolla on viisi valiokuntaa: oikeus-, juniori-, tekninen- ja koulutus- sekä työvaliokunta.  
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Liiton hallitus on aloittanut valiokuntien sääntöuudistusten työstämisen yhteistyössä valio-
kuntien kanssa vuonna 2015. Tarkoituksena on viedä sääntöuudistukset päätökseen valio-
kunta kerrallaan ja ottaa uudet säännöt käyttöön vuosina 2016 ja 2017. 

 
2.4.1. Tekninen valiokunta 
 

Tekninen valiokunta on asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenseurojen har-
joittelijoille mahdollisuus suorittaa Aikikain dan-arvoja Suomessa. Teknisen valiokunnan tär-
keimpinä tehtävinä ovat vuonna 2017 tasoleirien sisällön ja rakenteen suunnittelu ja leirien 
toteutus yhteistyössä seurojen kanssa sekä materiaalin tuottaminen tasoleireille, dan-gra-
duointien yleisten tasovaatimusten määrittely, dan-graduointien vastaanottaminen, gra-
duointitilaisuuksien ajallinen ja maantieteellinen rytmittäminen vuodelle 2018 ja mahdollinen 
täydentäminen vuodelle 2017 sekä valiokunnan toiminnan läpinäkyvyyden ja vuorovaikutuk-
sen lisääminen muihin liiton toimijoihin, jäsenseuroihin, niiden valmentajiin ja kyu-graduoin-
tituomareihin.  
Uudistettuun valiokuntaan valittiin vuoden 2016 alussa kuusi liittovalmentajaa, kolme kaksi-
vuotiselle ja kolme yksivuotiselle kaudelle.  
Yksivuotiskausien päättymisten takia hallitus vahvistaa valiokunnan kokoonpanon viimeis-
tään vuoden 2017 alussa. 
 
Tekninen valiokunta suunnittelee kokoontuvansa tulevana vuonna yhteensä neljä kertaa, 
muina aikoina tulevat kiireelliset toimeksiannot pyritään hoitamaan sähköpostikokousten 
avulla. 

 
Teknisen valiokunnan käsittelemistä asioista tiedotetaan liittotiedotteissa ja valiokunta lähet-
tää hallitukselle sekä Liiton toimistoon arkistoitavaksi kokouspöytäkirjat, tasoleirien ohjaa-
jien raportit ja graduointipöytäkirjat. Tasoleireiltä kerätään osallistujilta kirjallinen palaute, 
jota käytetään tasoleirijärjestelmän kehittämiseen yhdessä jäsenistöltä tulevan avoimen pa-
lautteen kanssa ja arkistoidaan Liiton toimistoon. 
 
Vuoden 2016 alussa valiokunnalle luotiin oma sähköpostiosoite 
(tekninen.valiokunta@aikidoliitto.fi), johon lähetetyt viesti ohjautuvat suoraan kaikille valio-
kunnan jäsenille. Vuonna 2017 tämä on edelleen valiokunnan ja jäsenistön pääasiallinen yh-
teydenpitokanava. 

 
 
2.4.2. Juniorivaliokunta 
 

Juniorivaliokunnan tehtäviin kuuluu juniori- ja nuorisotoiminnan kehittäminen, sinettiseuro-
jen neuvonta ja auditointi sekä lajienvälisen Suuren Budoleirin kehittäminen yhteistyössä 
muiden leireille osallistuvien lajiliittojen kanssa. 
 
Liiton valiokuntauudistus etenee Teknisen valiokunnan hyvin käynnistyneen toiminnan jat-
koksi Juniorivaliokuntaan sekä Koulutusvaliokuntaan. 
Aikidoliiton hallitus asetti vuoden 2016 lopulla Juniorivaliokunnan paikat avoimiksi. 
Valiokunnan toiminta käynnistetään vuoden 2017 alussa, jolloin valitut junioriliittovalmenta-
jat laativat oman toimintamallinsa Teknisen valiokunnan mallia hyväksikäyttäen ja huomioi-
den sinettitoiminnan. 

 
2.4.3. Koulutusvaliokunta 
 

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on Aikidoliiton koulutustoiminnan kehittäminen yhdessä Lii-
ton kouluttajien kanssa. Tehtäviin kuuluvat myös kyu-graduointituomarioikeushakemusten 
käsittely, ulkomailla suoritettujen kyu-arvojen käsittely ja graduointivaatimusten laatiminen 
yhteistyössä Teknisen ja Juniorivaliokunnan kanssa.  
 
Aikidoliiton hallitus asetti vuoden 2016 lopulla Koulutusvaliokunnan paikat avoimiksi. 

mailto:tekninen.valiokunta@aikidoliitto.fi
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Kuten Juniorivaliokunnassakin, uudistetun valiokunnan toiminta käynnistetään vuoden 2017 
alusta ja valittujen jäsenten kausi alkaa toimintamallien kehittämisellä. 

 
2.4.4. Oikeusvaliokunta 
 

Suomen Aikidoliiton Oikeusvaliokunta on liiton vuonna 2013 hyväksyttyjen sääntöjen mu-
kaan perustettu elin, joka vastaa liiton jäsenten ja yksittäisten harjoittelijoiden oikeustur-
vasta.  
 
Liiton kurinpitosääntöjen laadun, tehokkuuden, jatkuvuuden ja linjakkuuden varmistamiseksi 
sekä kurinpitotoimien siirtämiseksi pois Liiton Hallitukselta ja toimihenkilöiltä Hallitus esittää 
Aikidoliiton liittymistä jatkossa kamppailulajiliittojen perustettavaan yhteiseen kurinpitovalio-
kuntaan. 
 
Mikäli kurinpitosääntöjen uudistus saa sekä liiton syysliittokokouksen 2016 että kevätliittoko-
kouksen 2017 kannatuksen, liiton kurinpitovaltaa käyttää jatkossa kamppailulajiliittojen yh-
teinen valiokunta, joka noudattaa Liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpito-
sääntöjä. Aikidoliitolta – kuten muiltakin jäseniltä – valitaan valiokuntaan kaksi edustajaa. 

 
2.4.5. Työvaliokunta 
 

Työvaliokunta koostuu Liiton puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, liittosihteeristä, valio-
kuntien puheenjohtajista tai (puheenjohtajan ollessa estynyt) valiokunnan valtuutetusta jä-
senestä. Asiantuntijoita kutsutaan kokouskohtaisesti. 
Valiokunnan tehtävä ja tavoite tulevana vuonna on edistää Hallituksen ja valiokuntien vä-
listä yhteistyötä ja viestintää. 

 
2.4.6. Taloustoimikunta 
 

Toimikuntaan kuuluu talousvastaava, liittosihteeri ja talouden asiantuntija. Toimikunta valvoo 
Liiton taloutta ja valmistelee hallitukselle Liiton budjetin. Vuonna 2017 jatketaan myös tili-
karttojen uudistustyötä. 

 
2.4.7. ICT-toimikunta 
 

Vuoden 2016 keväällä perustetun kolmihenkisen toimikunnan tehtävä on saattaa loppuun jo 
pidempään työn alla ollut Liiton kotisivujen uudistus sekä valiokuntien digitaalisten työsken-
telytapojen kehittäminen. 

 
 
 

3. Liiton toiminta 
 

Aikidoliitto edistää aikidon harjoittelua Suomessa ja toimii tämän tarkoitusperän hyväksi toi-
mivien yhdistysrekisteriin merkittyjen jäsenyhdistysten aatteellisena keskusjärjestönä. 
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.  

 
 
3.1.  Talous 
 

Aikidoliiton budjetti muodostuu kulupuolella pääasiassa leiri- ja koulutustoiminnasta sekä 
toimisto- ja hallintokuluista mukaan lukien liittosihteerin työvoimakustannukset. 
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Tulopuoli koostuu lisenssi-, vyökoe- ja jäsenmaksuista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämästä valtionavusta. 
 
Aikidoliiton budjetti vuodelle 2017 on likipitäen tasapainossa. 

 
 
3.2.  Koulutus- ja graduointitoiminta 

 
Suomen Aikidoliitto järjestää valmentaja- ja ohjaajakoulutusta, graduointituomarikoulutusta 
sekä seuratoimijakoulutusta. Suomen Aikidoliiton jäsenistön haluamia koulutuksia kartoite-
taan, ja niitä pyritään järjestämään maantieteellisesti järkevästi kokonaiskustannukset mini-
moiden. 

 
3.2.1. 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 myös sekä seurojen että Suomen Aikidoliiton järjestämässä ahkerassa leiritoimin-
nassa.  

 
3.2.2. Seuratoimijakoulutus 

 
Järjestöasioiden hoitoon liittyvää seuratoimijakoulutusta järjestetään tarvittaessa. 

 
3.2.3. Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset 

 
Suomen Aikidoliitto on järjestänyt I tason valmentajakoulutuksia vuodesta 2003, II tason 
valmentajakoulutusta 2007 lähtien ja III tason valmentajakoulutusta vuodesta 2014. Vuonna 
2006 Aikidoliiton I tason juniorisuuntautuneeksi valmentajakoulutukseksi hyväksyttiin yh-
dessä Taido- ja Taekwondoliiton kanssa kehitetty junioriohjaajakoulutus. Vuonna 2012 jär-
jestettiin ensimmäistä kertaa II tason junioriohjaajakoulutus. 
 
Liiton tavoitteena on tehostaa ja tukea jäsenseurojen koulutustoimintaa. Tietoa koulutus-
mahdollisuuksista välitetään harrastajille Liiton internetsivujen, seuratiedotteiden sekä Ai-
kido-lehden välityksellä. Aikido-lehti jaetaan kaikille Suomen Aikidoliiton lisenssin hankki-
neille. 

 
Vuonna 2017 Aikidoliitto järjestää yhteistyössä muiden kamppailulajiliittojen kanssa kaksi I 
tason ohjaajakoulutusta ja yhden III tason koulutuksen. 
Koulutuksia pyritään järjestämään alueellisesti siten, että koulutuksiin osallistujien kokonais-
kustannus koituisi mahdollisimman pieneksi. 
 
Liittovalmentajien ja muiden keskeisten toimijoiden ensiaputaidot pyritään saattamaan vä-
hintään SPR:n EA1:n tasoiseksi. 

 
3.2.4. Graduoinnit 
 

Graduoinneissa noudatetaan liiton 1.1.2007 hyväksymiä vyökoevaatimuksia. Aikidoliitto jär-
jestää vuonna 2017 graduointituomarikoulutuksen, joka on suunnattu sekä jo oikeudet 
omaaville opettajille että niitä hakeville. Graduointituomarioikeus tulee hakea liitolta. Jäsen-
seurojen hallitukset myöntävät juniorien kyu-arvojen graduointioikeudet, ja ilmoittavat ne 
liittoon. 
 
Alempien vyöasteiden (6.-1. kyu) graduoinnit järjestetään jäsenseuroissa seuran omien tai 
vierailevien graduointituomareiden toimesta tarpeen mukaan.  
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Dan-graduoinnit hyväksyy pelkästään teknisen valiokunnan jäsenistä tai teknisen valiokun-
nan tuekseen kutsumista asiantuntijoista koostuva tuomaristo. Vuonna 2017 tasoleirien yh-
teydessä järjestetään kuusi dan-graduointitilaisuutta. 

 
 
3.3.  Leiritoiminta 
 

Liittovalmentajat aloittivat vuonna 2016 Teknisen valiokunnan uudistuksen yhteydessä dan-
graduointivalmennuksen. Aikidoliitto järjesti vuonna 2016 neljä tasoleiriä, jotka olivat avoi-
mia kaikille aikidoliiton jäsenseurojen harrastajille, kuitenkin niin, että osallistumisvaatimuk-
sena oli 3. kyu:n vyöarvo. 
Vuonna 2017 tasoleirejä järjestetään kuusi. Vuoden 2016 kokemuksiin perustuen tasoleirit 
järjestetään kaksipäiväisinä ja ne teemoitetaan. Tasoleirien teemoittaminen antaa leirien si-
sällöille enemmän vaihtelua, jolloin graduointia suunnittelevat kokelaat voivat valita tasolei-
reistä sellaisen, jossa käsitellään hänen kannaltaan kiinnostavimpia ja ajankohtaisimpia asi-
oita. 
 
Suomen Aikidoliiton jäsenseurat järjestävät vuonna 2017 noin sata 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. 
lainaamalla veloituksetta liiton tatameja (206 kpl) sekä tukemalla anomuksesta jäsenseuro-
jen järjestämiä tappiollisia kotimaisten opettajien leirejä. Tämä mahdollistaa pienillekin seu-
roille omien leirien järjestämisen.  
 
Suomen Aikidoliitto kutsuu sekä osallistuu hallituksensa harkinnan mukaan kustannuksiin, 
mikäli joku seura haluaa järjestää Hombu dojon opettajan leirin. Tavoitteena on tutustuttaa 
eri Hombu dojon opettajia jäsenseuroille. 
 
Liitto ylläpitää tapahtumakalenteria kotisivuillaan osoitteessa www.aikidoliitto.fi. Kalenterin 
lisäksi jäsenseurat voivat tiedottaa leireistään liiton Facebook-sivujen kautta.  

 
 
3.4.  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 materiaalia 
(mm. juniorioppaita ja –diplomeja) sekä pitää rekisteriä juniorien täysistä vyökoearvoista. 

 
Aikidoliitto on sitoutunut vuonna 1992 aloitettuun Sinettiseuratoimintaan ja Valon (Valtakun-
nallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry.) ja urheilun lajiliittojen yhteiseen toimintamalliin, 
joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle, lapsen kasvun ja kehityksen tukemi-
selle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. 
 
Aikidoliitto on varautunut järjestämään yhdessä seurojen kanssa vähintään yhden juniorilei-
rin. 

 
Juniori- ja nuorisotoiminnassa tehdään yhä enenevässä määrin yhteistyötä toisten kamppai-
lulajiliittojen kanssa. 
Vuonna 2017 järjestetään vuosittaiseksi tapahtumaksi muodostunut Suuri Budoleiri Varalan 
urheiluopistolla. Tämä valtakunnallinen kamppailulajiliittojen yhteistyönä järjestettävä Budo-
leiri on suunnattu 8-13-vuotiaille junioreille. Tarkoituksena on, että nuoret pääsevät harjoit-
telemaan keskenään yli seurarajojen sekä sitouttaa heitä seuratoimintaan ja liikunnalliseen 
elämäntapaan. 

http://www.aikidoliitto.fi/
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Yhteistyössä järjestetään myös keväällä 2017 pidettävä junioriohjaajaseminaari. Seminaa-
rissa käsitellään ajankohtaisia juniori- ja nuorisotoimintaan liittyviä asioita ja pyritään tuo-
maan osallistujille ulkopuolisten luennoitsijoiden ja harjoitusten vetäjien kautta uusia näkö-
kulmia toimintaan.  

 
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. Hanke jatkuu vuonna 2017. 

 
 
3.5.  Viestintä ja lajimarkkinointi 

Aikidoliiton perustehtäviä on lajitietoisuuden levittäminen ja harrastajamäärän kasvattami-
nen. Lajimme kilpailee budo- ja kamppailulajien sekä muiden vapaa-ajanviettotapojen kir-
jossa aikana, jolloin internetin merkitys viestintäkanavana on korvaamaton. 

Viestinnän kehittäminen vuonna 2017 jatkaa vuoden 2014 aloitettua suunnitelmaa kehittää 
verkostoitumista ja käytettävyyttä internetissä Aikidoliiton kotisivujen ja erilaisten sosiaalis-
ten medioiden sekä verkkopalveluiden välillä. Aikidoliiton kotisivut uusitaan, jotta ne palveli-
sivat paremmin myös jäsenten ja toimielinten tarpeita. Lisäksi tavoitteena on saada aktiivi-
set harrastajat ja etenkin nuoret mukaan luomaan yhteisiä sisältöjä verkkopalveluiden 
kautta. Näin saadaan valtakunnallisesti näkyvyyttä yli seurarajojen. 

Uusien harrastajien saamiseksi lajia markkinoidaan kevään ja syksyn sesonkiaikana mm. 
Googlessa, Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa. Aikidoliiton tavoitteena on rohkaista 
myös jäsenseuroja aktiiviseen markkinointiin ja verkostoitumiseen uusien harrastajien akti-
voimiseksi. 

Aikidoliiton painettu materiaali on suunnattu pääosin jäsenseurojen ja liiton käyttöön. Tä-
män lisäksi Aikidoliitto julkaisee Aikido-lehteä, joka toimitetaan kaikille lisenssin maksaneille. 

Aikidoliiton päivittäisestä viestinnästä vuonna 2017 vastaa yksi henkilö, jonka lisäksi Aikido-
lehden toimittamisesta vastaa lehden oma toimitus. Aikidoliiton kotisivujen sisältö tuotetaan 
hajautetusti eri vastuuhenkilöiden toimesta, ja tekninen ylläpito ostetaan ulkopuolisena pal-
veluna. 

 
 
3.6.  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, näytöstoiminnan ja tarjonnan merkitys korostuu 
myös vuonna 2017 erityisesti uusia harjoittelijoita rekrytoitaessa. 

 

 
3.7.  Kansainvälinen toiminta 

 
Liitto on lajin kansainvälisten järjestöjen: Euroopan Aikidoliiton (EAF) ja Kansainvälisen Ai-
kidoliiton (IAF) jäsen.  
 
Osallistumalla järjestöjen kokouksiin luodaan ja lujitetaan henkilökohtaisia suhteita eri mai-
den aikidon piirissä toimiviin henkilöihin, erityisesti japanilaisiin aikido-opettajiin.  
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Kirjeenvaihto Kansainvälisen Aikidoliiton, Hombu Dojon sekä Suomessa vierailevien japani-
laisten opettajien kanssa on säännöllistä. 

 
 
 
3.8.  Tarvikevälitys-, vuokraus- ja lisenssitoiminta 

 
Liitto palvelee jäsenistöään välittämällä heille harjoittelutarvikkeita sekä muuta aikidomateri-
aalia. Jäsenille välitettäviä tuotteita ovat mm. aikidopassit, aikidokirjat sekä erilaiset harjoit-
telua tukevat julkaisut.  

 
Liitto lainaa omistamiaan tatameja (206 kpl) jäsenseuroilleen lainaussääntöjen mukaisesti. 
Tatameja vuokrataan hallituksen harkinnan mukaan myös ulkopuolisille toimijoille. Tatamiva-
rasto sijaitsee Soundgroup Oy:n toimitiloissa Klaukkalassa, josta jäsenseurat voivat tilata 
kuljetuspalvelua tai vuokrata kuljetuskalustoa sovitun hinnaston mukaisesti. 
 
Liitto myy jäsenistölle aikidolisenssejä, jotka jäsenen halutessa sisältävät Pohjolan aikidova-
kuutuksen. Lisenssimaksuun sisältyy liiton julkaisema Aikido-lehti. 
B-lisenssi, juniorilisenssi, on ollut pakollinen vuodesta 2014 lähtien kaikille ikäryhmän harjoit-
telijoille. Vuoden 2016 alusta myös aikuisten A-lisenssi on tullut pakolliseksi kaikille jäsen-
seurojen jäsenille. 

 
 
3.9.  Yhteistyö muiden kamppailulajiliittojen kanssa 

 
Kamppailulajiliitot ovat perinteisesti tehneet tiivistä yhteistyötä mm. lajiliittojen järjestämien 
koulutusten parissa. Syksyllä 2015 viisi liittoa yhdisti toimistonsa (Judoliitto, Karateliitto, 
Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Nyrkkeilyliitto sekä Taekwondoliitto). Vuoden 2016 lopulla myös 
Aikidoliiton toimitilat siirtyivät yhteistoimistoon. 
 
Liittojen välinen yhteistyön tavoitteena on jakaa toimijoiden välillä osaamista, tehostaa pal-
veluja ja karsia päällekkäisiä toimintoja. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii syksyllä 2015 val-
misteltu ja sittemmin OKM:n Piikkarit-tunnustuspalkinnolla huomioima yhdenvertaisuussuun-
nitelma, jonka mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuonna 2017. 
 
Tulevana vuonna 2017 tavoitteena on lajiliittojen sääntöjen ajanmukaistaminen. Kurinpito-
määräykset valmisteltiin jo vuoden 2016 lopulle vuosikokousten hyväksyttäväksi, ja yhteisen 
toimielimen tarkoituksena on olla toiminnassa vuoden 2017 alusta alkaen, mikäli liittojen 
vuosikokoukset tekevät esitetyt päätökset.  
 
Kamppailuliitot ovat lisäksi aktiivisesti mukana urheilun uuden digitaalisen palvelualustan ke-
hitystyössä. Palvelualusta korvaa lisenssi- ja jäsenrekisterinä toimineen Sporttirekisterin laa-
jentuen muihin seuroille ja harrastajille suunnattuihin digitaalisiin palveluihin. Ensimmäiset 
liitot, Aikidoliitto mukaan lukien, ottavat uusia palveluja käyttöönsä jo vuoden 2017 alussa.  


