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1. Suomen Aikidoliitto 

Suomen Aikidoliitto – Finland Aikikai ry on aikidoa harjoittavien rekisteröityjen yhdistysten 

valtakunnallinen kattojärjestö. Sen tarkoituksena on ohjata ja kehittää aikidotoimintaa sekä luoda 

mahdollisimman hyvät puitteet lajin harrastamiselle Suomessa. 

Suomen Aikidoliitto on Olympiakomitean, Euroopan Aikidoliiton (EAF) ja Kansainvälisen Aikidoliiton 

(IAF) jäsen. 

Aikido on monipuolisesti harrastajaansa kehittävä toimiva budolaji, kun sitä harjoitellaan 

kurinalaisesti, pitkäjänteisesti ja pätevän opettajan johdolla. Aikidossa käytetään 

vyökoejärjestelmää, joka etenee aloittelijoiden valkoisista vyöarvoista edistyneempien eriasteisiin 

mustiin vöihin. Aikido on liikuntamuoto, jossa harrastajat voivat harjoitella yhdessä sukupuoleen, 

ikään ja kansallisuuteen katsomatta. Suomen Aikidoliiton alainen junioritoiminta on vahvaa. 

Aikidossa ei kilpailla. 

Suomen Aikidoliiton hallitus ja pääsihteeri koordinoivat antidopingtoimintaa ja vastaavat sen 

asianmukaisesta järjestämisestä. 

 

2. Suomen Aikidoliiton arvoperusta 

Aikidossa ei pyritä vahingoittamaan hyökkääjää. Ajatuksena on tarjota hyökkääjälle mahdollisuus 

tarkistaa ajatteluaan ja huomata, ettei väkivalta johda ratkaisuun. Aikidon alkuperäistä 

budoluonnetta korostaa se, ettei siinä ole kilpailua. Vastustajan kunnioittaminen ja reilu peli ovat 

sisäänrakennettuja lajin kulttuurissa. 

Suomen Aikidoliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen 

antidopingsäännöstöä ja sitä kautta Maailman antidopingsäännöstöä. Aikidoliiton hallitus esittää 

liittokokoukselle tämän lauseen lisäämistä Aikidoliiton sääntöihin. Aikidoliiton antidopingohjelma 

noudattaa reilun pelin ja puhtaan urheilun periaatteita. Liitto painottaa ennaltaehkäisevää 

antidopingtyötä ja toimii yhteistyössä seurojen, valmentajien ja urheilijoiden kanssa. Kasvatustyö 

aloitetaan jo junioritoiminnassa, jossa valmentajille tarjotaan tiedotuksen ja koulutuksien kautta 

tietämystä terveestä urheilusta. 

 

3. Antidopingohjelman tavoitteet 

 

• luoda antidopingtyötä tukeva ilmapiiri lajikulttuurin sisälle 

• tehdä ennaltaehkäisevää antidopingtyötä viestinnän ja koulutuksen avulla 

• sitouttaa kaikki Suomen Aikidoliiton alaiset toimijat ja harrastajien taustajoukot työhön 

puhtaan urheilun puolesta 

  



 

4. Viestintä ja koulutus 

Antidopingsäännöstöstä ja Aikidoliiton antidopingohjelmasta tiedotetaan jäsenistölle sähköisillä 

liittotiedotteilla, liiton internet-sivuilla ja painetussa Aikido-lehdessä sekä kokouksissa. 

Tiedotuksesta vastaa pääsihteeri. 

Antidopingluento järjestetään soveltuvien tapahtumien, kuten liittokokousten, yhteydessä. Luento 

tilataan Suomen urheilun eettiseltä keskukselta SUEK ry:ltä. SUEKin Kielletyt aineet ja menetelmät 

urheilussa -julkaisua jaetaan koulutusten yhteydessä, ja se on tilattavissa seuroihin Aikidoliiton 

toimistolta. Ajantasaisin versio Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisusta löytyy SUEKin 

internet-sivuilta osoitteesta www.suek.fi. Linkki SUEKin sivuille löytyy Aikidoliiton internet-sivuilta. 

Suomen Aikidoliiton antidopingohjelma toimitetaan vuosittain sähköisesti seurojen 

yhteyshenkilöille. Samalla heille tiedotetaan mahdollisuudesta liittyä SUEKin postituslistalle. 

Postituslistan kautta saa uutiskirjeen ja tiedon Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -

luettelon muutoksista suoraan sähköpostiin. Suomen Aikidoliiton antidopingohjelma julkaistaan 

liiton kotisivuilla ja toimitetaan SUEKille.  

Toimenpiteestä vastaa pääsihteeri. 

Kamppailulajien yhteisissä II ja III tason valmentajakoulutuksissa keskitytään antidopingtiedon 

levittämiseen. Luennot tilataan SUEKilta ja kouluttajana toimii SUEKin kouluttaja. II tason koulutus 

järjestetään joka toinen vuosi ja III taso joka kolmas vuosi. 

Pääsihteeri sekä liiton kouluttajat osallistuvat omien mahdollisuuksiensa mukaan SUEKin 

järjestämiin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin. 

 

5. Seuranta ja kehitystyö 

Aikidoliiton antidopingohjelma päivitetään tarvittaessa.  

Päivittämisestä vastaa pääsihteeri, ja liiton hallitus hyväksyy muutokset.  

Liiton toimintasuunnitelmaan kirjataan vuosittain tavoitteet antidopingohjelman toteuttamisesta. 

Toimintakertomuksessa raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta.  

Näistä toimenpiteistä vastaavat pääsihteeri ja liiton hallitus. 

 

6. Jäsenistön sitouttaminen antidopingtyöhön 

Suomen Aikidoliiton Eettiset periaatteet ja Kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset 

velvoittavat kaikkia liiton ja sen alaisten seurojen harrastajia, ohjaajia ja valmentajia. Eettisissä 

periaatteissa lausutaan julki kielteinen suhtautuminen dopingaineiden käyttöön (kohta 6).  

Suomen Aikidoliitto tekee toimijasopimuksen, jonka jokainen liiton toiminnassa mukana oleva 

toimija (henkilöstö, hallitus, valio- ja toimikuntien jäsenet sekä valmentajat) allekirjoittaa. 

Sopimuksessa sitoudutaan puhtaaseen urheiluun sekä Aikidoliiton eettisiin periaatteisiin ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmaan.  

Sopimuksen laatimisesta vastaavat pääsihteeri ja hallitus. 


