Suomen Aikidoliitto ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
Tel. 040 573 8166
aikido@aikidoliitto.fi
www.aikidoliitto.fi

TOIMINTASUUNNITELMA
2021

Suomen Aikidoliitto ry

1

TOIMINTASUUNNITELMA 2021
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. 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.
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 kurinalaisesti, 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
kuljettavanaan. 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 puumiekoin, -sauvoin ja -puukoin.
Aikidon tapa harjoitella mahdollistaa kaikkien osallistumisen harjoitteluun iästä, sukupuolesta
ja muista henkilöön liittyvistä ominaisuuksista riippumatta. 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 yhdistysten 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 Olympiakomitean, Euroopan Aikidoliiton (EAF) sekä Kansainvälisen
Aikidoliiton (IAF) jäsen. Suomen Aikidoliitto on ainoa Aikikai Foundationin tunnustama edustaja Suomessa.

2.1.

Liittokokous
Liittokokous, jossa jäsenseurat käyttävät äänioikeuttaan, on Aikidoliiton ylin päättävä elin.
Se kokoontuu liiton sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään
helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Tarvittaessa voidaan kutsua ylimääräinen liittokokous. Kokouksissa käsiteltävät asiat on määritelty liiton säännöissä.

Suomen Aikidoliitto ry
2.2.

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 osallistuvat vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseen sekä 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

Hallituksen jäsenten työnjaosta sovitaan järjestäytymiskokouksen yhteydessä.
Vuonna 2020 aloitettu strategiatyö jatkuu vuoden 2021 aikana. 2021 hallitus valmistelee yhteistyössä pääsihteerin kanssa liitolle vastuullisuusohjelman.
2.3.

Toimisto
Liiton toimisto palvelee ja tukee jäsenseurojen toimintaa. Toimistossa työskentelee kokopäivätoiminen pääsihteeri, joka vastaa mm. valtionavustushakemuksen ja -selvityksen tekemisestä, toimintasuunnitelman, budjetin sekä toimintakertomuksen valmistelusta, liiton tapahtumien järjestämisestä, järjestöyhteyksistä, toimiston rutiineista, jäsenistön neuvonnasta,
liiton taloudenhoidosta ja -seurannasta sekä toimii hallituksen sihteerinä. Hän huolehtii
omalta osaltaan tiedotusasioista, mm. kotisivujen ajankohtaisten asioiden päivittämisestä, ja
Aikidoliiton Facebook-sivuston päivittämisestä.
Aikidoliiton toimisto sijaitsee Helsingissä Sporttitalossa osoitteessa Valimotie 10. Samassa
osoitteessa toimii noin kuusikymmentä lajiliittoa sekä Olympiakomitea. Aikidoliiton toimisto
on osa kamppailulajien yhteistä toimistoa.

2.4.

Valiokunnat ja toimikunnat
Liiton hallituksen alaisena toimivat juniori-, koulutus-, työ- ja tekninen valiokunta. Toimikuntia ovat talous-, ICT- sekä viestintä- ja markkinointitoimikunta. Lisäksi liitto on edustettuna
kamppailulajien yhteisessä kurinpitovaliokunnassa.
Tammikuussa järjestetään liiton vuotuinen toimijaseminaari, johon kutsutaan hallituksen ja
pääsihteerin lisäksi valio- ja toimikuntien kaikki jäsenet.

2.4.1.

Tekninen valiokunta
Tekninen valiokunta on asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenseurojen harjoittelijoille mahdollisuus suorittaa Aikikai Hombu Dojon dan-arvoja Suomessa. Valiokunnan
kokoonpano on seitsemän liittovalmentajaa.
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Teknisen valiokunnan tärkeimmät tehtävät vuonna 2021 ovat:
-

-

-

Dan-graduointien vastaanottaminen
Vuoden 2022 suositusvyöarvojen esittäminen hallitukselle lähetettäviksi syksyllä 2021
Uudet vyökoevaatimukset:
o Dan-graduointien vaatimusten uudistamistyön jatkaminen yhteistyössä korkeaarvoisten suomalaisopettajien kanssa, liiton muita toimijoita ja jäsenseurojen
dan-tasoisia ohjaajia kuullen. Tavoitteena on, että uudet dan-graduointivaatimukset astuvat voimaan 2021
o Kyu-graduointiuudistuksen vaatima jälkiseuranta tarvittavan koulutuksen ja juniorivaatimusten suhteen
Tasoleirit:
o Tasoleirien toteutus yhteistyössä seurojen ja pääsihteerin kanssa
o Koulutusmateriaalin tuottaminen tasoleireille
o Tasoleirien ja graduointitilaisuuksien mahdollisimman tasapuolinen ajallinen ja
maantieteellinen rytmittäminen vuodelle 2021, kuitenkin painottuen alueille,
missä on eniten harjoittelijoita
Valiokunnan toiminnan läpinäkyvyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen liiton muiden toimijoiden kanssa

Liittovalmentajat aloittivat vuonna 2016 teknisen valiokunnan uudistuksen yhteydessä dangraduointivalmennuksen tasoleirien muodossa. Tasoleirit ovat avoimia kaikille Aikidoliiton jäsen jäsenseurojen harrastajille, kuitenkin niin, että osallistumisvaatimuksena on 3. kyu:n
vyöarvo. Tasoleirit järjestetään kaksipäiväisinä ja ne teemoitetaan. Tasoleirien teemoittaminen antaa leirien sisällöille enemmän vaihtelua, jolloin graduointia suunnittelevat kokelaat
voivat valita tasoleireistä sellaisen, jossa käsitellään hänen kannaltaan kiinnostavimpia ja
ajankohtaisimpia asioita.
Valiokunta suunnittelee pitävänsä kuudesta seitsemään tasoleiriä jäsenseurojen hakemusten
pohjalta. Liiton hallitus on päättänyt, että 2020 alusta lähtien seurojen tasoleirihaun eräpäivät ovat 15.3. syksyn tasoleireille ja 15.9. kevään tasoleireille.
Aikidoliitto järjestää vuosittain enintään kahdeksan tasoleiriä, jotka jakautuvat tasaisesti:
neljä keväällä ja neljä syksyllä. Tasoleirien sisältöä kehitetään edelleen siten, että leirit palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla koko jäsenkunnan harjoittelijoita. Vuonna 2019 pilotoitiin tasoleiri, joka oli suunnattu 3–4 danin vyökokeeseen valmistautuville. Kokeilu oli onnistunut ja ylempien vyöarvojen tasoleiri järjestetään vuonna 2021.
Dan-graduointeja voidaan myös järjestää muilla kuin tasoleireillä. Näistä päättää jäsenseuran hakemuksesta ja teknisen valiokunnan esityksen pohjalta liiton hallitus.
Valiokunta pitää yhteyttä hallitukseen osallistumalla toimijakokouksiin sekä tarvittaessa hallituksen kokouksiin valiokuntaa koskevissa asioissa. Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat halutessaan valiokunnan kokouksiin. Valiokunnan puheenjohtaja toimii yhteyshenkilönä hallitukseen ja varapuheenjohtaja koulutusvaliokuntaan. Valiokunta tekee tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita hallitukselle ja ottaa kantaa hallituksen sille esittämiin valiokunnan alaan kuuluviin kysymyksiin.
Tekninen valiokunta suunnittelee kokoontuvansa neljästä kuuteen kertaan mukaan lukien
yhteiskokoukset muiden toimijoiden kanssa. Osa kokouksista pidetään etäkokouksina.
2.4.2.

Juniorivaliokunta
Juniorivaliokunnan tehtäviin kuuluu juniori- ja nuorisotoiminnan kehittäminen sekä tähtiseurojen neuvonta ja auditointi. Valiokunta kokoontuu kuukausittain. Yhdestä kahteen kokousta
pidetään kasvokkain ja loput etäkokouksina. Juniorivaliokunnan kokoonpano on viisi junioriliittovalmentajaa.
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Vuonna 2021 valiokunta järjestää juniorivyökokeiden tuomareille koulutuksen vuoden 2020
alusta voimaan tulleista juniorivyökoevaatimuksista. Valiokunta laatii myös ohjemateriaalin
junioriharjoitusten ohjaajille ja miettii keinoja kehittää yhteisöllisyyttä junioritoimijoiden kesken. Junioriliittovalmentajat vierailevat kysynnän mukaan jäsenseuroissa ohjaamassa harjoituksia liiton vastatessa kustannuksista. Vuonna 2021 valiokunta auditoi tähtiseuroja tarpeen
mukaan.
2.4.3.

Koulutusvaliokunta
Koulutusvaliokunnan tehtävänä on Aikidoliiton koulutustoiminnan kehittäminen yhdessä liiton kouluttajien kanssa. Tehtäviin kuuluvat myös kyu-graduointituomarihakemusten käsittely, korvaavien suoritusten kelpoisuudet, ulkomailla suoritettujen kyu-arvojen käsittely sekä
toimiminen kouluttajana liiton graduointituomarikoulutuksessa.
Toimintavuonna valiokunta hienosäätää uusia vyökoevaatimuksia yhteistyössä teknisen ja
juniorivaliokunnan kanssa. Valiokunta suunnittelee, kehittää ja toteuttaa graduointituomarikoulutuksen. Lisäksi valiokunta ideoi uusiin vyökoevaatimuksiin perustuvan kyu-tasoleirin
yhdessä teknisen valiokunnan kanssa ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa sen 2021.
Valiokunta kokoontuu kasvokkain vähintään kaksi kertaa vuonna 2021. Etäkokous pidetään
tarpeen mukaan, vähintään joka toinen kuukausi. Koulutusvaliokunnan kokoonpano on
kolme jäsentä.

2.4.4.

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta
Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen valiokunta, joka noudattaa liiton
hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä. Aikidoliitolta – kuten muiltakin
jäseniltä – on valiokunnassa kaksi edustajaa. Kurinpitovaliokunnalla on vuosittain tapaaminen liittojen toiminnanjohtajien/pääsihteereiden ja puheenjohtajien kanssa.

2.4.5.

Työvaliokunta
Työvaliokunta koostuu liiton puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, pääsihteeristä, valiokuntien puheenjohtajista tai (puheenjohtajan ollessa estynyt) valiokunnan valtuutetusta jäsenestä. Asiantuntijoita kutsutaan kokouskohtaisesti. Valiokunnan tehtävä ja tavoite tulevana vuonna on edistää hallituksen ja valiokuntien välistä yhteistyötä ja viestintää.

2.4.6.

Taloustoimikunta
Toimikuntaan kuuluvat talousvastaava, pääsihteeri ja talouden asiantuntija. Toimikunta valvoo liiton taloutta ja valmistelee hallitukselle liiton budjetin.

2.4.7.

ICT-toimikunta
ICT-toimikunnan tehtävä on edistää ja tukea Aikidoliiton kotisivujen jatkokehitystä sekä valiokuntien digitaalisten työskentelytapojen käyttöönottoa ja kehittämistä. Lisäksi tavoitteena
on teknisten ratkaisujen osalta tukea Aikidoliiton toimihenkilöitä aktiivisen sisäisen ja ulkoisen
viestinnän kehittämisessä. Toiminnan kehittämisen yhteydessä tavoitteena on parantaa toimintaprosesseihin liittyvää dokumentaatiota muun muassa jatkuvuuden varmistamiseksi.
Osana Aikidoliiton vyökoeuudistusta ICT-toimikunta osallistuu digitaalisen graduointia tukevan materiaalin tuottamiseen. Vuonna 2021 toimikunta uudistaa liiton kotisivut yhteistyössä
pääsihteerin sekä viestintä- ja markkinointitoimikunnan kanssa.
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Viestintä- ja markkinointitoimikunta
Viestintä- ja markkinointitoimikunta tekee hallitukselle ehdotuksia toimenpiteistä, joiden tavoitteena on perinteisiä ja moderneja viestinnän keinoja käyttäen lisätä aikidon tunnettavuutta, edistää myönteistä lajikuvaa ja sitä kautta vahvistaa seurojen uusjäsenhankinnan
edellytyksiä. Toimikunta tekee ehdotuksia myös liiton ja sen jäsenseurojen muodostaman
aikidoyhteisön sisäisen tiedonkulun ja keskinäisen avoimuuden parantamiseksi.

3.

Liiton toiminta
Aikidoliitto edistää aikidon harjoittelua Suomessa ja toimii tämän tarkoitusperän hyväksi toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen jäsenyhdistysten aatteellisena keskusjärjestönä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tukee eri tavoin jäsenseurojensa toimintaa, huolehtii
koulutuksesta eri tasoilla, huolehtii viestinnästä perinteisillä ja moderneilla tavoilla, toimittaa
Aikido-lehteä, huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä aikidon alalla sekä hyväksyy myönnetyt
vyöarvot ja pitää niistä rekisteriä. Lisäksi liitolla on yhdenvertaisuussuunnitelma ja antidopingohjelma, joita se toteuttaa ja joiden toteutumista jäsenseuroissa se edistää.

3.1.

Talous
Aikidoliiton budjetti muodostuu kulupuolella pääasiassa leiri- ja koulutustoiminnasta sekä
toimisto- ja hallintokuluista mukaan lukien pääsihteerin työvoimakustannukset.
Tulopuoli koostuu lisenssi-, vyökoe- ja jäsenmaksuista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämästä valtionavusta.
Aikidoliiton budjetti vuodelle 2021 on likipitäen tasapainossa.

3.2.

Koulutus- ja graduointitoiminta
Suomen Aikidoliitto järjestää valmentaja- ja ohjaajakoulutusta, graduointituomarikoulutusta,
vyökokeisiin valmentavaa koulutusta tasoleirien muodossa ja seuratoimijakoulutusta. Suomen Aikidoliiton jäsenistön haluamia koulutuksia kartoitetaan ja niitä pyritään järjestämään
maantieteellisesti järkevästi kokonaiskustannukset minimoiden.

3.2.1.

Lajikoulutussuunnitelma
Suomen Aikidoliiton lajinomainen koulutus on suunnattu kaikille aikidon harrastajille osaamistasosta tai fyysisistä kyvyistä riippumatta. Pääosa aikidon lajikoulutuksesta tapahtuu Suomen Aikidoliiton jäsenseurojen normaaleissa harjoituksissa. Erittäin merkittävä rooli on kuitenkin sekä seurojen järjestämällä runsaalla leiritoiminnalla että Aikidoliiton järjestämällä
koulutustoiminnalla.

3.2.2.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset
Suomen Aikidoliitto järjestää 1–3-tason valmentajakoulutusta (VOK 1-3). 1–2-tason valmentajakoulutuksia järjestetään myös juniorisuuntautuneina. 1-tason junioriohjaajakoulutus järjestetään vuosittain yhteistyössä Suomen Karateliiton ja Suomen ITF Taekwon-Don kanssa.
Liiton tavoitteena on tehostaa ja tukea jäsenseurojen koulutustoimintaa. Tietoa koulutusmahdollisuuksista välitetään harrastajille liiton kotisivujen, liittotiedotteiden ja Facebookin
välityksellä.
Vuonna 2021 Aikidoliitto järjestää 1-tason valmentajakoulutuksen. Kamppailulajien yhteistyönä järjestetään 1-tason junioriohjaajakoulutus. Lisäksi liitto järjestää graduointituomarikoulutuksen sekä tarpeen mukaan vyökoeuudistukseen liittyviä koulutuksia.

Suomen Aikidoliitto ry
3.2.3.

6

Graduoinnit
Graduoinneissa noudatetaan liiton hallituksen 12.1.2019 hyväksymiä vyökoevaatimuksia. Aikidoliitto järjestää vuonna 2021 graduointituomarikoulutuksen, joka on suunnattu sekä jo
oikeudet omaaville valmentajille että niitä hakeville. Graduointituomarioikeus tulee hakea liitolta. Jäsenseurojen 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.
Dan-graduoinnit hyväksyy pelkästään teknisen valiokunnan jäsenistä koostuva tuomaristo.

3.3.

Leiritoiminta
Suomen Aikidoliiton jäsenseurat järjestävät vuonna 2021 noin sata leiriä kestoltaan 2-5 päivää. Leirien opettajina toimivat sekä lajin kotimaiset huiput että lukuisia korkea-arvoisia ulkomaisia opettajia. Mikäli jokin jäsenseura haluaa järjestää Hombu Dojon opettajan leirin,
Aikidoliitto voi avustaa opettajan kutsumisessa sekä osallistua hallituksen harkinnan mukaan
kustannuksiin. Tavoitteena on tutustuttaa eri Hombu Dojon opettajia jäsenseuroille.
Liitto ylläpitää tapahtumakalenteria kotisivuillaan osoitteessa www.aikidoliitto.fi. Jäsenseurojen yhteyshenkilöillä on oikeudet lisätä seuran aikidotapahtumat kalenteriin.

3.4.

Nuoriso- ja junioritoiminta
Aikidoliiton juniori- ja nuorisotoiminnan piirissä ovat kaikki alle 19-vuotiaat aikidoharjoittelijat. Nuorisotoiminta keskittyy 13–19-vuotiaisiin harrastajiin, junioritoiminta alle 13-vuotiaisiin. Erillistä junioritoimintaa on liiton 39 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). Junioriopas on saatavilla myös ruotsinkielisenä.
Aikidoliitto on sitoutunut Tähtiseuratoimintaan sekä Olympiakomitean ja urheilun lajiliittojen
yhteiseen toimintamalliin, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle, lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle.
Aikidoliitto on varautunut järjestämään yhdessä seurojen kanssa yhdestä kahteen juniorileiriä, joiden yhteydessä voidaan järjestää myös seminaari junioriohjaajille.
Juniori- ja nuorisotoiminnassa tehdään yhteistyötä toisten kamppailulajiliittojen kanssa.
Vuonna 2021 järjestetään vuosittaiseksi tapahtumaksi muodostunut Suuri Budoleiri Varalan
urheiluopistolla. Tämä valtakunnallinen budoleiri on suunnattu 8-13-vuotiaille junioreille.
Tarkoituksena on, että nuoret pääsevät harjoittelemaan keskenään yli seurarajojen sekä sitouttaa heitä seuratoimintaan ja liikunnalliseen elämäntapaan.
Yhteistyössä järjestetään myös 1-tason junioriohjaajakoulutus ja junioriohjaajaseminaari alkuvuonna. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki junioritoiminnasta kiinnostuneet. Yhteisissä
koulutuksissa järjestelyvastuusta vastaa kukin laji vuorollaan. Koulutus koostuu ennakkotehtävistä, yhteisistä koulutuspäivistä ja yhdestä lajipäivästä.

3.5.

Antidopingohjelma
Aikidoliiton antidopingohjelman mukaisesti liiton hallitus ja pääsihteeri koordinoivat antidopingtoimintaa ja vastaavat sen asianmukaisesta järjestämisestä.
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Toimintavuonna 2021 Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:ltä tilataan antidopingluento liittotapahtuman yhteyteen. Kaikki liiton toiminnassa mukana olevat (hallitus, pääsihteeri, valio- ja toimikuntien jäsenet sekä valmentajat) allekirjoittavat toimijasopimuksen,
jossa sitoudutaan puhtaaseen urheiluun sekä Aikidoliiton eettisiin periaatteisiin että yhdenvertaisuussuunnitelmaan.
Pääsihteeri toimittaa antidopingohjelman vuosittain sähköisesti seurojen yhteyshenkilöille.
Samalla heille tiedotetaan mahdollisuudesta liittyä SUEKin postituslistalle. Pääsihteeri sekä
liiton kouluttajat osallistuvat omien mahdollisuuksiensa mukaan SUEKin järjestämiin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin.
3.6.

Yhdenvertaisuussuunnitelma
Aikidoliitto on ollut mukana tekemässä ja toteuttamassa yhdenvertaisuussuunnitelmaa
kamppailulajien yhteistyönä. Kamppailulajit sitoutuvat edistämään yhdenvertaisuutta ja
tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Aikido, judo, karate, miekkailu ja 5-ottelu, nyrkkeily, paini, taekwondo, taido sekä jujutsu haluavat edistää tasa-arvon
ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja vahvistaa moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä. Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä niiden osana esteettömyys ovat osa kamppailuyhteisön arvoja.
Syksyllä 2019 ensimmäistä kertaa järjestetty Koutsi ei kiusaa -yhdenvertaisuusseminaari järjestetään myös vuonna 2021. Aikidoliitto on myös mukana Ihmisoikeusliiton Ihmisoikeudet
haltuun urheilussa -hankkeessa, kuten vuonna 2020.

3.7.

Viestintä- ja lajimarkkinointi
Aikidoliiton perustehtäviä on lajitietoisuuden levittäminen ja harrastajamäärän kasvattaminen. Lajimme kilpailee budo- ja kamppailulajien sekä muiden vapaa-ajanviettotapojen kirjossa aikana, jolloin internetin merkitys viestintäkanavana on korvaamaton.
Viestinnän kehittämistä jatketaan ja sitä tukemaan perustettiin keväällä 2019 viestintä- ja
markkinointitoimikunta. Tarkoituksena on edesauttaa verkostoitumista Aikidoliiton kotisivujen ja erilaisten sosiaalisten medioiden sekä verkkopalveluiden avulla. Aikidoliiton kotisivuja
kehitetään jatkuvasti, jotta ne palvelisivat vieläkin paremmin ja selkeämmin myös jäsenten
ja toimielinten tarpeita. Tavoitteena on saada jokaisesta valiokunnasta edustaja mukaan
luomaan sisältöä liiton kotisivuille.
Uusien harrastajien saamiseksi lajia markkinoidaan kevään ja syksyn sesonkiaikana mm.
Googlessa, Instagramissa ja Facebookissa. Aikidoliiton tavoitteena on rohkaista myös jäsenseuroja aktiiviseen markkinointiin ja verkostoitumiseen uusien harrastajien aktivoimiseksi.
Aikidoliitto jatkaa Youtube-bränditilin käyttöä ja julkaisee sitä kautta itse tuottamiaan tai jäsenseurojen tuottamia lajivideoita ja videoleikkeitä.
Aikidoliiton painettu materiaali on suunnattu pääosin jäsenseurojen ja liiton käyttöön. Lisäksi liitto julkaisee Aikido-lehteä, joka toimitetaan kaikille lisenssin maksaneille. Aiemmin
ilmestyneet Aikido-lehdet julkaistaan Issuu-verkkopalvelussa.
Aikidoliiton päivittäisestä viestinnästä vuonna 2021 vastaa pääsihteeri, jonka lisäksi Aikidolehden toimittamisesta vastaa lehden oma toimitus. Aikidoliiton kotisivujen sisältö tuotetaan
hajautetusti eri vastuuhenkilöiden toimesta. Tekninen ylläpito ostetaan ulkopuolisena palveluna. Sisäistä viestintää tukee ICT-toimikunta.
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Tapahtumat ja julkinen näkyvyys
Aikidoliiton jäsenseurat lisäävät lajin näkyvyyttä ja julkisuusarvoa, parantavat saavutettavuutta sekä alentavat aloittamiskynnystä kehittämällä ja kohdentamalla lajitraditioon olennaisesti liittyvää näytöstoimintaa sekä julkaisemalla artikkeleita seuran toiminnasta paikallisissa medioissa. Koska aikido ei ole kilpailulaji, näytöstoiminnan ja tarjonnan merkitys korostuu myös vuonna 2021 erityisesti uusia harjoittelijoita rekrytoitaessa.

3.9.

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

3.10.

Jäsenpalvelut
Liiton palveluihin kuuluu aikidomateriaalin välitys jäsenille. Välitettäviä tuotteita ovat mm.
aikidopassit sekä erilaiset harjoittelua tukevat julkaisut.
Liitto lainaa omistamiaan tatameja (206 kpl) jäsenseuroilleen lainaussääntöjen mukaisesti.
Tatameja vuokrataan hallituksen harkinnan mukaan myös ulkopuolisille toimijoille. Tatamivarasto sijaitsee Soundgroup Oy:n toimitiloissa Klaukkalassa, josta jäsenseurat voivat tilata kuljetuspalvelua tai vuokrata kuljetuskalustoa sovitun hinnaston mukaisesti.
Liitto voi myöntää hakemuksesta seura-avustusta. Avustus on tarkoitettu jäsenseurojen yllättäviin ja ennalta-arvaamattomiin kustannuksiin, ja sen avulla turvataan seuran toiminnan
jatkuvuus.
Liitto myy jäsenseurojen henkilöjäsenille lisenssejä, jotka jäsenen halutessa sisältävät Pohjola Vakuutuksen aikidon kattavan tapaturmavakuutuksen. Lisenssimaksuun sisältyy liiton
julkaisema Aikido-lehti. B-lisenssi, juniorilisenssi, on ollut pakollinen vuodesta 2014 lähtien
kaikille ikäryhmän harjoittelijoille. Vuoden 2016 alusta myös aikuisten A-lisenssi on tullut pakolliseksi kaikille jäsenseurojen jäsenille.
Vuoden 2017 alusta tarjolla on ollut lisäksi peruskurssilisenssi, joka on suunnattu vasta-alkajille ja kattaa alkeiskurssin harjoitukset. Vuoden 2019 alusta peruskurssilisenssin nimi muutettiin tutustumislisenssiksi. Liitto vastaa tutustumislisenssin kustannuksista, joten se on veloitukseton aloittelijalle.
Liitto on mukana Pohjola Vakuutuksen tarjoamassa tuplaturvavakuutuksessa, jossa vakuutetaan kaikki jäsenseurojen vapaaehtois- ja talkootyöläiset mahdollisen tapaturman ja vastuuvahinkojen varalta. Liitto on myös mukana Olympiakomitean neuvottelemassa musiikin julkisen esittämisen sopimuksessa (Gramex ja Teosto). Musiikki saa soida seurojen tilaisuuksissa
ja tapahtumissa ilman erillistä lupaa tai jälkikäteistä raportointia.
Liitto käyttää jäsenrekisterinä ja tapahtumanhallinnassa Suomisportia. Myös lisenssit myydään Suomisportin kautta. Jäsenseurojen seurakäyttäjillä on oikeus ja velvollisuus viedä seuransa aikuisten ja junioreiden kyu-graduoinnit Suomisportin meriitteihin. Pääsihteeri vie palveluun dan-vyöarvot ja koulutussuoritukset.
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Yhteistyö muiden kamppailulajiliittojen kanssa
Kamppailulajiliitot ovat perinteisesti tehneet tiivistä yhteistyötä mm. lajiliittojen järjestämän
junioritoiminnan parissa. Liittojen välisen yhteistyön tavoitteena on jakaa toimijoiden välillä
osaamista, tehostaa palveluja ja karsia päällekkäisiä toimintoja.
Aikidoliiton toimisto sijaitsee kamppailulajien yhteistoimistossa kahdeksan muun liiton
kanssa. Yhteistyönä tehdään yhdenvertaisuussuunnitelma ja toteutetaan sinne kirjatut toimenpiteet. Myös kurinpitovaliokunta on yhteinen. Kamppailulajien junioriyhteistyön innovaatio Kamppailija EI kiusaa -hankkeen aktivointia on päätetty jatkaa vuonna 2021.

