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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 sekä erilaisiin miekka- ja keppitekniikkakou-

lukuntiin. 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 oh-
jataan osaksi hyökkäyksen vastaanottajan liikettä. 

 

 

 

2. Suomen Aikidoliitto ry 
 

Suomen Aikidoliitto – Finland Aikikai ry on aikidotoimintaa harjoittavien rekisteröityjen yh-

distysten 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 Suomen Olympiakomitean, Euroopan Aikidoliiton (EAF) sekä Kan-

sainvälisen Aikidoliiton (IAF) jäsen. Suomen Aikidoliitto on ainoa Aikikai Foundationin tunnus-

tama edustaja Suomessa. 
 

2.1 Liittokokoukset 

 

Liittokokous, jossa jäsenseurat käyttävät äänioikeuttaan, on Aikidoliiton ylin päättävä elin.  

Vuonna 2019 kevätliittokokous pidettiin Vantaalla 13.4.2019. Paikalla oli edustajia kahdek-

sasta jäsenseurasta. Syysliittokokous pidettiin niin ikään Vantaalla 23.11.2019, ja paikalla oli 

edustajia 13 seurasta. 
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2.2 Hallitus 

 

Aikidoliiton hallitus on liiton toimeenpaneva elin, joka hoitaa liittokokouksen sille antamin 

valtuuksin Aikidoliiton hallinnon ja siihen liittyvän päätöksenteon.  

 
Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Asioiden valmistelijana ja sihteerinä hal-

lituksen kokouksissa toimi pääsihteeri. 

 

Liiton hallituksen jäsenet toimintavuonna 2019: 

Auno Mäkinen, pj. Vantaa 

Kari Lappalainen, vpj. Helsinki 

Veli-Matti Jantunen Järvenpää 

Tarja Kämppi  Espoo 

Nina Lagus  Helsinki 

Antti Vesala  Järvenpää 
Anu Välimäki  Lahti 

 

Vuoden lopussa Veli-Matti Jantunen ja Kari Lappalainen jäivät pois hallituksesta. Veli-Matti 

Jantunen oli erovuorossa, eikä Kari Lappalainen ollut käytettävissä vuodelle 2020. Uusiksi jä-

seniksi valittiin Harri Kaimio (Vantaa) ja Juha Oittinen (Helsinki). 

 

2.3 Toimisto 

 

Liiton toimisto sijaitsee Sporttitalossa osoitteessa Valimotie 10, 00380 Helsinki. Liiton toimi-
tila on osa kamppailulajien yhteistä toimistoa, johon kuuluu kahdeksan lajiliittoa. Toimistossa 

työskentelee kokopäivätoiminen pääsihteeri, joka vastaa mm. liiton tapahtumien järjestämi-

sestä, järjestöyhteyksistä, valtionapuhakemuksesta, jäsenistön neuvonnasta, toimiston rutii-

neista, liiton taloudenhoidosta ja -seurannasta sekä toimii hallituksen sihteerinä. Lisäksi pää-

sihteeri huolehtii omalta osaltaan liiton tiedotuksesta mm. liittotiedotteiden, kotisivujen ja 

Facebook-sivuston päivittämisen kautta. 

 

Pääsihteerinä toimii Laura von Boehm. 

 

2.4  Valiokunnat ja toimikunnat 

 

Liiton hallituksen alaisena toimivat juniori-, koulutus-, työ- ja tekninen valiokunta sekä talous- 

ja ICT-toimikunta. Huhtikuussa 2019 toimintansa aloitti viestintä- ja markkinointitoimikunta. 

Lisäksi liitto on edustettuna kamppailulajien yhteisessä kurinpitovaliokunnassa. 

 

Valiokuntien, toimikuntien ja hallituksen edustajat kokoontuivat 12.1. liiton järjestämässä toi-

mijaseminaarissa. Mukana oli 17 osallistujaa. Kaikki valio- ja toimikunnat sekä hallitus olivat 

edustettuina. 

 

2.4.1 Tekninen valiokunta 

 
Tekninen valiokunta on Aikidoliiton asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenseu-

rojen harjoittelijoille mahdollisuus suorittaa Hombu Dojon myöntämiä dan-arvoja Suomessa 

ja tarjota koulutusta aiheesta tasoleirien muodossa. Teknisen valiokunnan tärkeimpinä tehtä-

vinä vuonna 2019 olivat tasoleirien suunnittelu ja toteutus, niiden ajallinen ja maantieteelli-
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nen rytmittäminen järkeväksi kokonaisuudeksi seurojen hakemusten mukaan, dan-graduoin-

tien vastaanottaminen sekä valiokunnan toiminnan läpinäkyvyyden ja vuorovaikutuksen li-

sääminen muihin liiton toimijoihin, jäsenseuroihin ja niiden valmentajiin sekä kyu-graduointi-

tuomareihin. 

 
Valiokunnan jäseninä toimivat: 

Tiina Manderbacka, pj. Helsinki 

Tom Granström, vpj. Rajamäki 

Jani Hartikka  Vantaa 

Juhani Laisi  Järvenpää 

Erkki Mäki  Jalasjärvi 

Miranda Saarentaus Helsinki 

Petri Särkisaari Rovaniemi 

Kustaa Ylitalo  Renko 

 
Tekninen valiokunta piti vuoden aikana seitsemän tasoleiriä, joista yksi oli 3.-4. dan-kokee-

seen valmistautuville suunnattu pilottileiri, ja yhteensä 12 dan-graduointia mukaan lukien ta-

soleireillä järjestetyt sekä teki hallitukselle esityksen vuoden 2020 Kagamibiraki-seremoniassa 

hyväksyttäviksi ehdotetuista uusista dan-arvoista. Valiokunta myös piti kevätliittokokouksen 

yhteydessä kahdet koko jäsenistölle avoimet harjoitukset. 

 

Valiokunta vei vuonna 2019 kyu-graduointiuudistuksen loppuun tekemällä vielä joitain kor-

jauksia vaatimuksiin ja käymällä koulutusvaliokunnan kanssa keskustelua uudistuksen aiheut-

tamasta koulutustarpeesta. Uudet vaatimukset tulivat voimaan 1.2.2019 ja siirtymäkausi, jol-
loin niitä käytettiin rinnakkain vanhojen vaatimusten kanssa, päättyi 1.8.2019. 

 

Tekninen valiokunta käynnisti keväällä 2019 yhteisymmärryksessä hallituksen kanssa dan-gra-

duointiuudistuksen valmistelun. Valiokunta laati vaatimuksista alustavan luonnoksen, joka 

käsiteltiin syksyllä 2019 valiokunnassa. Joulukuussa luonnos lähetettiin kommentoitavaksi 

shihan-arvoisille suomalaisille aikido-opettajille.  

 

Tekninen valiokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Ajankohtaisia päätettäviä asioita 

käsiteltiin myös sähköpostikokouksissa ja Whatsapp-sovellusta käytettiin nopeaan kommuni-

kointiin. Kokousten pöytäkirjat sekä tasoleiri- ja graduointiraportit on toimitettu tiedoksi hal-
litukselle ja arkistoitu liiton toimistossa. 

 

2.4.2 Juniorivaliokunta 

 

Juniorivaliokunnan tehtäviin kuuluu juniori- ja nuorisotoiminnan kehittäminen sekä Tähtiseu-

rojen neuvonta ja auditointi. 

 

Valiokunnan jäseninä toimivat:  

Miska Laakso, pj. Tampere 

Roosa Heiska  Jyväskylä 

Konstamikko Korhonen Helsinki 
Kari Mantere  Kerava 

Minna Oikola  Turku 

Antti-Juhani Pekkarinen Helsinki 

 

Toimintavuonna valiokunta järjesti yhden juniorileirin, Porvoossa 23.11. Osallistujia leirillä oli 

yhteensä 14, kolmesta eri seurasta (Meido-Kan (Helsinki), Vantaan Jukara ja Porvoo Aikikai.) 
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Valiokunta auditoi yhdessä aluejärjestön edustajan kanssa Tampereen Aikidoseura Nozomin 

ja Kinoumin (Kirkkonummi). Molemmat seurat uusivat juniorisuuntautuneen tähtiseuramerk-

kinsä.  

 

Juniorivaliokunta uudisti junioreiden vyökoevaatimukset vastaamaan aikuisten uusia kyu-vaa-
timuksia. Vyökoevaatimukset esiteltiin Aikido-lehdessä 2/2019 ja ne otettiin käyttöön 

1.1.2020. Lisäksi valiokunta uudisti liiton internet-sivujen junioriosion. 

 

Valiokunta piti vuoden aikana 11 kokousta, joista yhden kasvokkain ja loput Skypen välityk-

sellä. 

 

2.4.3 Koulutusvaliokunta 

 

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on Aikidoliiton koulutustoiminnan kehittäminen yhdessä lii-

ton kouluttajien kanssa. Tehtäviin kuuluvat myös kyu-graduointituomarihakemusten käsit-

tely, ulkomailla suoritettujen kyu-arvojen käsittely ja graduointivaatimusten laatiminen yh-
teistyössä teknisen ja juniorivaliokunnan kanssa.  

 

Valiokunnan jäseninä toimivat: 

Erkki Ylimäki, pj. Nurmijärvi 

Kenneth Granö Pietarsaari 

Antti-Juhani Pekkarinen Helsinki 

 

Koulutusvaliokunta suunnitteli ja valmisteli vuonna 2020 järjestettävän uuden koulutuksen, 

kyu-tasoleirin. Koulutuksen tarkoituksena on antaa kyu-tason harjoittelijalle ja ohjaajalle pe-

rusteita kyu-graduointivaatimusten oppimistavoitteista. 
 

Vuoden aikana pidettiin neljä kokousta, lisäksi keskustelu sähköisten viestimien välityksellä 

oli vilkasta. 

 

2.4.4 Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta 

 

Liiton sääntöjen mukaisesti syysliittokokous nimeää joka toinen vuosi valiokuntaan kaksi 

edustajaa kaksivuotiskaudelle. Aikidon osalta kauden 2019-2020 edustajat ovat Jaana Liisa 

Kuoppa ja Michael Saarikoski. 

 

Valiokunnalla sekä mukana olevien liittojen (Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, 
Nyrkkeily- sekä Taekwondoliitto) toimihenkilöillä ja puheenjohtajilla oli yhteinen Aikidoliiton 

isännöimä tapaaminen 11.11. Tapaamisessa valiokunta kertoi toiminnastaan ja keskusteltiin 

valiokunnan säännöistä. Toimintavuonna aikidossa ei ollut käsiteltäviä kurinpitotapauksia. 

 

2.4.5 Työvaliokunta 

 

Valiokunnan tehtävä on edistää hallituksen ja valiokuntien välistä yhteistyötä ja viestintää. 

Työvaliokunta koostuu liiton puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, pääsihteeristä, valio-

kuntien puheenjohtajista tai (puheenjohtajan ollessa estynyt) valiokunnan valtuutetusta jäse-

nestä. Asiantuntijoita kutsutaan kokouskohtaisesti. 
  

Toimintavuonna valiokunta ei kokoontunut, koska yleensä valiokunnassa käsiteltävät asiat 

käsiteltiin tammikuisen toimijaseminaarin yhteydessä. 
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2.4.6 Taloustoimikunta 

 

Toimikunta valvoo liiton taloutta ja valmistelee hallitukselle liiton budjetin. 
 

Taloustoimikuntaan kuuluivat vuonna 2019: 

 Laura von Boehm  Kirkkonummi 

 Ahti Hulkkonen  Helsinki 

Tarja Kämppi   Vantaa 

 

2.4.7 ICT-toimikunta 

 

ICT-toimikunnan tehtävä on edistää ja tukea Aikidoliiton kotisivujen jatkokehitystä sekä valio-

kuntien digitaalisten työskentelytapojen käyttöönottoa ja kehittämistä. Toimikunta huolehtii 

myös Aikido-lehden digitaalisesta julkaisusta Issuu-palvelussa. 
 

Vuonna 2019 toimikunta vei kaikki liiton palautekyselyt sähköiselle alustalle. Jyri Sillanpää 

suunnitteli ja toteutti sähköisen ansiomerkkihakemuksen liiton internet-sivuille. 

 

Osana liiton graduointiuudistusta toimikunta teki liiton internet-sivuille Aikido graduointiop-

paan. Oppaasta löytyvät aikuisten ja junioreiden vyökoevaatimukset ja sanasto. Junioriosi-

ossa on lisäksi ”Youtube sensei”, jossa juniorivaliokunnan jäsenet esittelevät aikidoteknii-

koita. 

 

Toimikunnan jäseninä toimivat: 
Jyri Sillanpää  Helsinki 

Sami Hänninen Lohja 

 

2.4.8 Viestintä- ja markkinointitoimikunta 

 

Hallitus perusti huhtikuussa 2019 viestintä- ja markkinointitoimikunnan. Toimikunnan työn 

tarkoituksena on parantaa liiton ja seurojen viestintää monilla tavoilla, jotta lajin tunnettuus 

ja harrastajamäärät lähtevät kasvuun. 

 

Syksyllä toimikunta toteutti Hyvä käytäntö -seurakyselyn. Kysely tehtiin sähköisenä lomakeky-
selynä, ja siinä aiheet oli jaoteltu kaikkiaan kuuteen osa-alueeseen: harjoitukset, leirit, vies-

tintä, junioritoiminta, hallinto ja muu toiminta. Tuloksia esiteltiin syksyn liittokokouksessa ja 

ne julkaistiin kokonaisuudessaan liiton internet-sivujen materiaalisalkussa. 

 

Antti Vesala esitteli niin ikään syysliittokokouksessa Viestinnän tarkastuslistan seuroille. Lista 

on tarkoitettu suositukseksi, jonka avulla jäsenseura voi helposti varmistaa, että nykyiset har-

joittelijat ovat riittävän kattavasti ja helposti tiedonkulun piirissä ja että potentiaalisilla tule-

villa aikidon harrastajilla olisi vähintään mahdollisuus olla tietoinen seuran olemassaolosta ja 

toiminnasta sekä tavoista päästä mukaan. Lista löytyy liiton internet-sivujen materiaalisal-

kusta. 
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Toimikunnan jäseninä toimivat: 

 Antti Vesala, pj. Järvenpää 

 Laura von Boehm Kirkkonummi 

 Ben Kamras  Espoo 

 Jussi Koukku  Kutajärvi 
 Jaana Liisa Kuoppa Järvenpää 

 Teemu Kurki  Helsinki  

 

 

 

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 rekisteriä.  

 

3.1 Talous 

 

Aikidoliiton talous muodostuu kulupuolella pääasiassa leiri- ja koulutus- ja junioritoiminnasta 

sekä toimisto- ja hallintokuluista mukaan lukien pääsihteerin työvoimakustannukset. Tulo-

puoli koostuu lisenssi-, vyökoe- ja jäsenmaksuista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön myön-

tämästä valtionavusta. 

 

Aikidoliiton tulos vuonna 2019 oli -331,96 euroa.  

Edellisvuonna tulos oli 563,27 euroa. 

 
Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan kulut olivat n. 128 820 euroa. Vuonna 2018 ne oli-

vat n. 118 660 euroa.  

 

Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuotot olivat n. 73 590 euroa. Edellisvuonna ne oli-

vat n. 64 220 euroa. Lisäksi liitto sai vuonna 2019 valtion toiminta-avustusta 55 000 euroa. 

 

Vuoden 2019 syysliittokokous päätti valita uudeksi tilintarkastusyhteisöksi Tiliextra Oy:n. Ti-

liextra Oy valittiin tarkastamaan jo vuoden 2019 tilit. Myös Aikidoliiton kirjanpitäjä tilitoimisto 

Rantalainen Oy:ssä vaihtui. Edellinen kirjanpitäjä Johanna Peltonen jäi eläkkeelle ja uutena 
kirjanpitäjänä aloitti Leila Hietala. 

 

3.2 Koulutustoiminta 

 

Suomen Aikidoliiton koulutustoiminta muodostuu lajinomaisesta koulutuksesta, seurakoulu-

tuksesta sekä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksesta. Lisäksi Liitto järjestää graduointituomari-

koulutusta. 

 

Lajinomainen koulutus on suunnattu kaikille aikidon harrastajille riippumatta osaamistasosta 

tai fyysisistä kyvyistä. Lajinomainen koulutus koostuu Suomen Aikidoliiton jäsenseurojen jär-
jestämästä normaalista viikoittaisesta opetustoiminnasta, jäsenseurojen järjestämistä viikon-

loppuleireistä sekä Suomen Aikidoliiton järjestämistä koulutuksista ja leireistä. Lisäksi monet 
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suomalaiset aikidon harrastajat osallistuvat vuosittain ulkomaisille leireille erityisesti Euroo-

passa, mutta myös lajin emämaassa Japanissa. 

 

Ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen kuuluvat Aikidoliiton järjestämät tasoleirit, muut Aikido-

liiton järjestämät erilliset ohjaajakoulutukset sekä yleiseurooppalaisen viisiportaisen koulu-
tusjärjestelmän mukaiset valmentajakoulutukset (VOK), joita ohjaavat aikidon parissa toimi-

vat asianmukaisen koulutuksen saaneet kouluttajat. 

 

Suomen Aikidoliitto on järjestänyt I tason valmentajakoulutuksia vuodesta 2003, II tason val-

mentajakoulutusta vuodesta 2007 ja III tason valmentajakoulutusta vuodesta 2014. Vuonna 

2006 Aikidoliiton I tason juniorisuuntautuneeksi valmentajakoulutukseksi hyväksyttiin yh-

dessä Taido- ja Taekwondoliiton kanssa kehitetty junioriohjaajakoulutus. II tason juniorioh-

jaajakoulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012. 

 

Vuonna 2018 tietoa koulutusmahdollisuuksista välitettiin harrastajille Liiton internet-sivujen, 
seuratiedotteiden sekä Aikido-lehden välityksellä. Aikido-lehti jaettiin kaikille Suomen Aikido-

liiton lisenssin hankkineille. 

 

Toimintavuoden aikana Aikidoliitto osallistui kolmeen kamppailulajien yhteisesti järjestämään 

I tason junioriohjaajakoulutukseen. Koulutus järjestettiin keväällä kahtena viikonloppuna Tor-

niossa ja kahtena viikonloppuna Tampereella. Syksyllä koulutus järjestettiin Helsingissä. Jokai-

sesta koulutuksesta valmistui yksi aikidoka. 

 

19.1.2019 järjestettiin kamppailulajien yhteinen junioriohjaajaseminaari Tampereella 
Nääshallissa. Aikidosta oli mukana kolme osallistujaa. 

 

Kesän 2019 aikana Kustaa Ylitalo uudisti Aikidoliiton II tason ohjaajakoulutuksen materiaalin. 

Syksyllä liitto järjesti II tason ohjaajakoulutuksen (VOK 2). Koulutus sisälsi kolme lähiviikonlop-

pua, joista yksi oli Punaiselta Ristiltä ostettu Ensiapukurssi EA1, sekä ennakko- ja etätehtävät. 

Koulutuksen suoritti yhteensä 15 aikidon harrastajaa. Koulutus päättyi kaikille harrastajille 

avoimeen leiripäivään, jonka ohjasivat kouluttautujat. 

 

Lokakuussa järjestettiin I tason ohjaajakoulutus (VOK 1) Helsingissä yhteistyössä aikidoseura 

Finn-Aikin kanssa. Koulutuksen suoritti yhteensä 13 aikidokaa. Myös VOK 1 päättyi kouluttau-
tujien ohjaamaan kaikille avoimeen leiripäivään. 

 

Teknisen valiokunnan liittovalmentajat aloittivat vuoden 2016 alussa dan-graduointivalmen-

nuksen tasoleirien muodossa. Vuoden 2019 aikana järjestettiin seitsemän tasoleiriä: Mynä-

mäellä, Kotkassa, Turussa, Helsingissä, Keravalla, Vaasassa ja Vantaalla. Osallistujia oli seuraa-

vasti: Mynämäki: 17, Kotka: 25, Turku: 21, Helsinki: 24, Kerava: 34, Vaasa: 28 ja Vantaa: 11. 

Vantaan tasoleiri oli 3.-4. danin kokelaiden pilottileiri. Tasoleirit olivat avoimia kaikille Aikido-

liiton jäsenseurojen harrastajille, kuitenkin niin, että osallistumissuosituksena oli 3. kyu:n vyö-

arvo 

 

3.3 Japanilaiset opettaja-arvot 

 

Teknisen valiokunnan aloitteesta Suomessa otettiin käyttöön vuodesta 2009 lähtien japanilai-

set fuku shidoin- ja shidoin-opettaja-arvot. Vuonna 2019 hallitus myönsi yhden uuden shi-

doin- ja kolme uutta fuku shidoin -arvoa. Aikikai Hombu Dojo myönsi Suomeen kaksi uutta 

shihan-opettaja-arvoa: Harri Rautilalle ja Miranda Saarentaukselle. Vuoden 2019 lopussa Ai-

kidoliitolla oli 31 shidoin-arvoista ja 58 fuku shidoin -arvoista valmentajaa. Shihaneita oli yh-

teensä viisi. 
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3.4 Graduoinnit 

 

Alempien vyöasteiden (6.-1. kyu) graduoinnit järjestetään jäsenseuroissa tarpeen mukaan lii-

ton valtuuttamien seuran omien tai vierailevien graduointituomareiden toimesta. Toiminta-
vuonna suoritettiin noin 400 aikuisten kyu-graduointia. 

 

Dan-arvoiset suoritukset hyväksyy teknisen valiokunnan jäsenistä koostuva tuomaristo. Tek-

nisen valiokunnan jäsenet pitivät vuonna 2019 yhteensä 12 dan-graduointitilaisuutta, joista 

kuusi pidettiin tasoleirien yhteydessä ja kuusi muilla leireillä. Toimintavuonna suoritettiin 55 

dan-arvoa. 

  

Vuonna 2019 Aikikai Hombu Dojo myönsi Kagamibiraki-seremoniassa seuraavat vyöarvot: 

 

Erkki Mäki 5. dan 
Miia Mäntysaari 5. dan 

Jarmo Halttunen 6. dan 

Jukka Helminen 7. dan 

Harri Rautila 7. dan 

 

3.5 Leiritoiminta 

 

Suomen Aikidoliiton jäsenseurat järjestivät vuonna 2019 noin sata leiriä kestoltaan 2-5 päi-

vää. Leirien ohjaajina toimivat sekä lajin kotimaiset huiput että lukuisat korkea-arvoiset ulko-
maiset ohjaajat. Suomen Aikidoliitto tuki jäsenseurojensa leiritoimintaa mahdollisuuksien 

mukaan mm. lainaamalla veloituksetta liiton tatameja (206 kpl). 

 

Liitto ylläpiti kotisivuillaan tapahtumakalenteria osoitteessa www.aikidoliitto.fi, jossa seurat 

voivat tiedottaa omista leireistään. 

 

3.6 Nuoriso- ja junioritoiminta 

 

Aikidoliiton juniori- ja nuorisotoiminnan piirissä ovat kaikki alle 19-vuotiaat aikidoharjoitteli-

jat. Nuorisotoiminta keskittyy 13–18-vuotiaisiin harrastajiin, junioritoiminta alle 13-vuotiai-
siin. Erillistä junioritoimintaa on liiton 41:ssä jäsenseurassa. Liiton tavoitteena on koulutus-

ten, seminaarien, tapahtumien ja leirien avulla auttaa seuroja ylläpitämään laadukasta ju-

niori- ja nuorisotoimintaa. Liitto välittää junioritoimintaa järjestäville seuroille maksutonta 

materiaalia (mm. juniorioppaita ja -diplomeja) sekä pitää rekisteriä juniorien täysistä vyöar-

voista. 

 

Aikidoliitto on sitoutunut vuonna 1992 aloitettuun Sinettiseuratoimintaan ja Olympiakomi-

tean sekä urheilun lajiliittojen yhteiseen toimintamalliin, joka rakentuu lapsen ja nuoren par-

haan edistämiselle, lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittami-

selle. Vuoden 2017 alusta Sinettiseuratoiminta uusittiin, jolloin sen nimeksi tuli Tähtiseuratoi-
minta. Kolme Aikidoliiton jäsenseuroista on tähtiseuroja: Kinoumi Kirkkonummella, Meido-

Kan Helsingissä ja Tampereen Aikidoseura Nozomi. 

 

Aikidoliitto järjesti yhdessä Taekwondoliiton ja ITF Taekwon-Don sekä Suomen Taidon kanssa 

kesäkuussa perinteisen Suuren Budoleirin junioreille. Leiri pidettiin Varalan urheiluopistolla ja 

se oli suunnattu 8-13-vuotiaille. Leirillä oli 25 osallistujaa aikidosta. Leirin tarkoituksena on, 
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että nuoret pääsevät harjoittelemaan keskenään yli seurarajojen sekä sitouttaa heitä seura-

toimintaan ja liikunnalliseen elämäntapaan. 

 

3.7 Antidopingohjelma 

 
Toukokuussa 2018 pääsihteeri teki Aikidoliitolle ensimmäisen oman antidopingohjelman tii-

viissä yhteistyössä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n kanssa. Aikidoliiton hallitus 

hyväksyi ohjelman toukokuussa 2018. Ohjelman mukaisesti Aikidoliiton hallitus ja pääsihteeri 

koordinoivat antidopingtoimintaa ja vastaavat sen asianmukaisesta järjestämisestä. 

 

Toimijaseminaarissa 12.1. esiteltiin Aikidoliiton antidopingohjelman toimijasopimus, jonka 

jokainen liiton toiminnassa mukana oleva toimija (henkilöstö, hallituksen ja valio- ja toimikun-

tien jäsenet sekä valmentajat) allekirjoittaa. Sopimuksessa sitoudutaan puhtaaseen urheiluun 

sekä Aikidoliiton eettisiin periaatteisiin ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. 

 
Maaliskuussa liiton hallitukselle jaettiin SUEKin Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -jul-

kaisu. Antidopingohjelmaan kirjatun mukaisesti ohjelma lähetettiin liittotiedotteena jäsenis-

tölle toukokuussa. Samalla tiedotettiin mahdollisuudesta liittyä SUEKin postituslistalle. Pää-

sihteeri osallistui 29.5. SUEKin Katsomo- ja kilpailuturvallisuusseminaariin. 

 

Huhtikuussa hallitus esitti toisen kerran liittokokoukselle antidopingpykälän lisäämistä liiton 

sääntöihin: ”Suomen Aikidoliitto ja sen jäsenseurat sitoutuvat antidopingtoimintaan ja nou-

dattamaan kulloinkin voimassa olevaa urheilun antidopingsäännöstöä.” Liittokokous hyväksyi 

esityksen. Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä muutoksen se lisättiin liiton sääntöihin 
pykälänä kahdeksan. 

 

Toimintasuunnitelmaan 2020 kirjattiin tavoitteet antidopingohjelman toteuttamisesta toi-

mintavuonna. Antidopingohjelma on julkaistu liiton internet-sivuilla ja toimitettu SUEKille. 

Liiton internet-sivuilta löytyy myös linkki SUEKin sivuille. 

 

3.8 Viestintä ja lajimarkkinointi 

 

Aikidoliiton perustehtäviä on lajitietoisuuden levittäminen ja harrastajamäärän kasvattami-

nen. Liitto pyrki aktiivisesti ja avoimesti kertomaan toiminnastaan internet-sivuilla, Aikido-
lehdessä ja Facebookissa. Lisäksi seuroja tiedotettiin ePressi-julkaisukanavan kautta lähete-

tyillä jäsentiedotteilla ja verkkosivuilla julkaistuilla liittotiedotteilla. Huhtikuussa 2019 hallitus 

perusti viestintä- ja markkinointitoimikunnan. 

 

Aikidoliiton päivittäisestä viestinnästä vuonna 2019 vastasi pääsihteeri, jonka lisäksi Aikido-

lehden toimittamisesta vastasi lehden oma toimitus: Jussi Koukku (päätoimittaja) sekä Outi 

Heistman (taitto). Toimintavuonna Aikido-lehti ilmestyi kaksi kertaa ja se postitettiin kotiin 

kaikille aikidolisenssin hankkineille. 

 

3.9 Tapahtumat ja julkinen näkyvyys 

 

Koska aikido ei ole kilpailulaji, näytöstoiminnan ja tarjonnan merkitys korostui myös vuonna 

2019 erityisesti uusia harjoittelijoita rekrytoitaessa. Liiton jäsenseurat järjestivät aktiivisesti 

näytöksiä omilla paikkakunnillaan. 
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3.10 Kansainvälinen toiminta 

 

Aikidoliitto on lajin kansainvälisten järjestöjen Euroopan Aikidoliiton (EAF) ja Kansainvälisen 

Aikidoliiton (IAF) jäsen. 

 
Liiton puheenjohtaja matkusti marraskuussa Japaniin aikidomaailman keskukseen Hombu Do-

jolle keskustelemaan Dojo Cho Mitsuteru Ueshiban kanssa Aikidoliiton tulevasta 50-vuotis-

juhlatapahtumasta, liiton ja Hombu Dojon välisestä viestinnästä sekä muista ajankohtaisista 

asioista. 

 

Harri Rautila edusti Suomen Aikidoliittoa heinäkuussa Euroopan Aikidoliiton kokouksessa 

Amsterdamissa. 

 

Kirjeenvaihto Kansainvälisen Aikidoliiton, Hombu Dojon sekä Suomessa vierailevien japani-

laisten opettajien kanssa oli toimintavuoden aikana aktiivista. 
 

3.11 Jäsenpalvelut 

 

Liitto välitti jäsenistölleen aikidomateriaalia, kuten aikidopasseja, tekniikkakuvastoja, Aloitte-

lijan opasta ja Aikidojunnun opasta. Keväällä liiton hallitus päätti jakaa Aikido – harmonisen 

voiman tie -kirjavaraston jäsenseuroille suhteutettuna seuran lisenssien määrään. 

 

Liitto avustaa jäsenseurojaan lainaamalla tatameja (206 kpl) seurojen tilaisuuksiin. Vuonna 

2019 tatameja lainasivat Akari, Hietamäen Dojo ja Turku Aikikai. 
 

Vuoden 2019 alusta kaikkiin liiton alaisiin tapahtumiin ilmoittautuminen vietiin Suomispor-

tiin. Suomisportin kautta on jo aikaisemmin tapahtunut aikuisten ja junioreiden lisenssi-

myynti. Liitto käyttää Suomisportia myös jäsenrekisterinä ja tallentaa sinne koulutus- ja dan-

arvoiset vyökoesuoritukset. 

 

Aikidoliiton ansiomerkkisääntö viimeisteltiin 2019 ja julkaistiin syysliittokokouksessa. Ansio-

merkkejä on kolme: pronssinen, hopeinen ja kultainen. Palkintotukku-Kääty Oy toteutti mer-

kin suunnittelun. Ansiomerkkisääntö ja -hakemus löytyvät liiton internet-sivuilta materiaali-

salkusta. Ansiomerkkiä voivat esittää jäsenseurojen hallitukset sekä liiton hallituksen jäsen. 
 

Aikidolisenssejä myytiin yhteensä 1 228 kappaletta. Suurin osa lisensseistä sisälsi Aikidoliiton 

jäsenistölleen neuvotteleman Pohjola Vakuutuksen tapaturmavakuutuksen. Vuoden 2017 

alusta Aikidoliiton lisenssitarjontaa laajennettiin aloittelijoille suunnatulla peruskurssilisens-

sillä. Lisenssi kattaa alkeiskurssin harjoitukset. Vuoden 2018 alusta peruskurssilisenssi uudis-

tettiin niin, että se on maksuton ottajalleen Aikidoliiton vastatessa kustannuksista. Vuoden 

2019 alusta lisenssin nimi muutettiin tutustumislisenssiksi. Vuonna 2019 tutustumislisenssejä 

hankittiin 78 kappaletta. 

 

Aikidoliitto vakuutti jäsenseuroissa ja liitossa vapaaehtoistyötä tekevät ohjaajat, kouluttajat ja 
luottamushenkilöt tapaturman ja vastuuvahingon varalta Pohjola Vakuutuksen Tuplaturvava-

kuutuksella. Vakuutus oli seuroille maksuton. 

 

Aikidoliitto on myös mukana Olympiakomitean neuvottelemassa musiikin julkisen esittämi-

sen sopimuksessa (Gramex ja Teosto). Musiikki saa soida seurojen tilaisuuksissa ja tapahtu-

missa ilman erillistä lupaa tai jälkikäteistä raportointia. Sopimus on seuroille maksuton. 
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3.12 Yhteistyö muiden kamppailulajiliittojen kanssa 

 

Tammikuussa 2018 Aikidoliiton toimisto muutti yhdessä 50 urheilujärjestön kanssa uusiin toi-

mitiloihin Sporttitaloon Helsingin Pitäjänmäelle. Toimisto sijaitsee yhteisessä kamppailulaji-

toimistossa seitsemän muun lajiliiton, Jousiampujain, Judo-, Karate-, Nyrkkeily-, Taekwondo- 
Painonnosto- sekä Miekkailu- ja 5-otteluliiton, kanssa. Liittojen välisen yhteistyön tarkoituk-

sena on jakaa toimijoiden välillä osaamista, tehostaa palveluja ja karsia päällekkäisiä toimin-

toja. 

 

Kamppailulajit tekivät vuonna 2015 ensimmäisen yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman. 

Syksyllä 2019 suunnitelma uudistettiin ja päivitettiin vuosille 2020-2021.  

 

Aikidoliitto osallistui muiden kamppailulajien kanssa Helsinki Pride -kulkueeseen 29.6. Pri-

desta viestittiin sähköpostilla liiton toimihenkilöille, liittotiedotteella jäsenistölle, liiton etusi-

vulla ja Facebookissa. 
 

14.10. järjestettiin kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhteinen yhdenvertaisuusseminaari 

”Koutsi ei kiusaa”. Seminaari pidettiin Sporttitalossa ja siihen oli mahdollisuus osallistua myös 

etäyhteyden avulla. Seminaarissa käsiteltiin häirintää ja kiusaamista urheilussa ja annettiin 

käytännön toimintaohjeita mahdollisten häirintätapausten hoitamiseen. Seminaarin koulutta-

jina toimivat asiantuntijat Suomen Olympiakomiteasta, Suomen Valmentajista, SUEKista ja 

Väestöliitosta. 

 

 
 

4. Seurat 

4.1 Jäsenseurojen toiminta 

 

Jäsenseurojen toiminta koostuu muun muassa peruskursseista aikuisille ja junioreille, jäsen-

harjoituksista, harjoitusleireistä, koulutustilaisuuksista ja yleisönäytöksistä. Seurat järjestivät 
näytöksiä ja leirejä myös yhteistyössä muiden budolajien kanssa. 

 

Useat seurat osallistuivat paikkakuntansa erilaisiin harrastetapahtumiin kuten kyläpäiviin, 

perheliikuntapäiviin, harrastemessuille ja urheilupäiville sekä järjestivät aikidoesittelyjä ja lii-

kuntatunteja kouluissa. Seurat järjestivät omalle jäsenistölleen myös erilaisia teemailtoja, ku-

ten video- ja saunailtoja, ensiapukoulutusta, talkootapahtumia varainhankintaan sekä tukivat 

seuran ohjaajia ja junioreita koulutus- ja leirimaksuin. 
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4.2 Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurat vuoden 2019 lopussa 

 

1. AALTO AIKIKAI RY   Espoo 

2. AGATSU RY    Alavus 

3. AIKI CIRCLE RY   Helsinki 
4. AIKIDO ALAVUS SHOO-LIN-KAN RY  Alavus 

5. AIKIDO DOJO KOKORO R.F.   Forsby 

6. AIKIDO DOJO TURKU RY   Turku 

7. AIKIDO RYUSHINKAN RY   Nurmijärvi 

8. AIKIDOSEURA KAITEN RY   Nurmijärvi 

9. AKARI RY    Vantaa 

10. AKEBONO RY    Järvenpää 

11. AWASE RY    Helsinki 

12. BUDOVIIKINGIT RY   Helsinki 

13. COMBAT SOCIETY RY   Helsinki 
14. DAISHIN FINLAND RY   Akaa 

15. FINN-AIKI RY    Helsinki 

16. FUDOSHIN RY   Pori 

17. HIETAMÄEN DOJO RY   Mynämäki 

18. HOLJUTAI RY    Hollola 

19. HÄMEENLINNAN AIKIDOSEURA RY  Hämeenlinna 

20. JIGOTAI RY    Jyväskylä 

21. JOENSUU AIKIKAI RY   Joensuu 

22. KAIGAN RY    Rauma 
23. KAJAANIN AIKI-JO RY   Kajaani 

24. KAMPPAILUINSTITUUTTI MIKKELI RY  Mikkeli 

25. KEMIN AIKIDOSEURA RY   Kemi 

26. KENSHU-KAN RF   Pietarsaari  

27. KIMUSUBI RY   Helsinki 

28. KINOUMI RY    Kirkkonummi 

29. KIZUNANOKAI RY   Karjaa 

30. KOKKOLAN AIKIDOSEURA RY  Kokkola 

31. KOTKAN JUDOSEURA RY   Kotka 

32. KUOPION AIKIDOSEURA TENCHIKAN RY  Kuopio 
33. LAHTI YUKO AIKIKAI RY   Lahti 

34. LAPPEENRANNAN AIKIDOSEURA ASAHI RY  Lappeenranta 

35. MACHIKARA RY   Helsinki 

36. MASAKATSU RY   Lappeenranta 

37. MASURAWO RY   Savonlinna 

38. MEIDO-KAN RY   Helsinki 

39. MEIJIN DEN RYU RY   Kuusankoski 

40. NIVALAN AIKIDOSEURA RY   Nivala 

41. PORVOO AIKIKAI RY   Porvoo 

42. RAISION RYHTI RY   Raisio 
43. RASEBORG AIKIKAI RF   Tammisaari 

44. ROVANIEMEN AIKIDOSEURA RY  Rovaniemi 

45. RYU KOKU KAN RY   Rovaniemi 

46. RYUKIKAI RY    Lapinlahti  

47. SANDOKAI RY   Kerava 

48. SEIGIKAI RY    Tampere 

49. SEINÄJOEN AIKIDOSEURA SHINTAI RY  Seinäjoki 

50. SEISHINKAI RF   Tammisaari 

51. SEITOKAI RY    Helsinki 
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52. SHINKUKAI RY   Hyvinkää 

53. SHUMPUKAI RY   Joensuu 

54. SHURENKAN RY   Kontiolahti 

55. SUOMEN BUDOKESKUS RY   Riihimäki 

56. TAI-ATARI RY    Kemi 
57. TAMPEREEN AIKIDOSEURA NOZOMI RY  Tampere 

58. TURKU AIKIKAI RY   Turku 

59. VAASAN BUDOKAN RY   Vaasa 

60. VANTAAN JUKARA RY   Vantaa 

61. VARKAUDEN AIKIDOSEURA RY  Varkaus 

62. VIHTI AIKIKAI RY   Vihti 

63. VIRTAIN URHEILIJAT RY / SEIDOKAN  Virrat 

64. YATAGARASU RY   Helsinki 

65. YAWARA NAGE RY   Alajärvi 


