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1. YLEISTÄ
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry (myöhemmin Liitto) jatkaa toimintaansa japanilaisia
miekkailu- ja aselajeja eli kendoa, iaidoa, jodoa ja naginataa harjoittelevien suomalaisten
rekisteröityjen yhdistysten kattojärjestönä. Liitto edustaa jäsenseurojaan Euroopan Kendoliiton
(EKF) ja Kansainvälisen Kendoliiton (FIK) järjestämissä arvokilpailuissa, tapahtumissa ja
kokouksissa. Lisäksi Liitto on myös Euroopan Naginataliiton (ENF) jäsen.
Liitto luo jäsenseuroilleen toiminnan puitteet pitämällä yllä maajoukkuetoimintaa, järjestämällä
leirejä,
kilpailuja,
ohjaajakoulutusta,
seuratoimintakoulutusta,
toimitsijakoulutusta,
tuomarikoulutusta, sekä koordinoimalla opetusta ja kansallista vyökoe- eli graduointijärjestelmää.
Vuoden 2019 aikana Liiton toiminnassa painotetaan edelleen voimakkaasti edustamiemme lajien
sisäänkirjoitettuja perinteisiä arvoja liiton eettisten ohjeiden mukaisesti, kuten yhdenvertaisuutta
ja monikulttuurisuutta. Vuoden 2019 toiminnan painopisteitä ovat:
 lasten- ja nuortentoiminta, sekä toimiminen vastuullisena liikuntakasvattaja
 seuratoiminnan tukeminen
 valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen
 maajoukkueiden toiminnan ja ohjauksen kehittäminen
 antidoping-työ ja siihen liittyvät toiminnan kehittäminen
Vuoden 2019 aikana Liitto panostaa edelleen lajiemme maajoukkueiden toimintaan ja
harjoittelumahdollisuuksiin pysyäksemme kansainvälisen kehityksen kärjessä ja vuoden 2018
hyvien tulosten tasolla sekä kansainvälisten EM- ja MM-arvokilpailuiden mitali- ja pistesijoituksilla.
Tärkeä tavoite vuodelle 2019 on kasvattaa edustamiemme lajien harrastajamääriä ja tätä kautta
liiton henkilöjäsenmäärää. Tätä tavoitetta varten Liitto pyrkii tukemaan jäsenseurojaan
voimakkaasti, niin taloudellista kuin teknistä apua tarjoten. Tuen tavoitteena on parantaa seurojen
toimintaedellytyksiä ja saada Liiton edustamille lajeille entistä enemmän tunnettavuutta, mitä
kautta pyritään saamaan lajeillemme lisää harrastajia ja mahdollisuus liikuttaa entistä useampia
suomalaisia. Lisäksi yhtenä vuoden 2019 tavoitteena on tuoda Suomessa jo vuodesta 2015
harrastettu japanilainen miekkailulaji Sport Chanbara osaksi Liiton virallista lajivalikoimaa.
2. HALLINTO
Vuonna 2019 Liiton hallinnosta vastaa vuoden 2018 syyskokouksessa valittu hallitus yhdessä
toimihenkilöiden kanssa. Hallituksessa tai sen toimihenkilöissä ovat edustettuna kaikki edustamme
lajit (kendo, iaido, jodo, naginata sekä sports chanbara). Hallituksen järjestäytyminen ja päätökset
suoritetaan hyvää hallintotapaa noudattaen, ottaen huomioon kaikki edustamamme lajit ja
osapuolet.
Vuoden 2019 aikana Liitto uudistaa jäsentoimintojaan vahvasti ottamalla käyttöön Suomisportpalvelun, joka tulee helpottamaan Liiton ja sen jäsenseurojen yhteistoimintaa sekä mm.
jäsenrekisterin ja erilaista palveluiden hallintaa.
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3. TIEDOTUS
Vuonna 2019 Liitto jatkaa tiedotustaan jäsenseuroihin ensisijaisesti sähköpostilistan ja
kotisivujensa www.fka.fi avulla. Tämän lisäksi Liitto on vahvasti läsnä sosiaalisessa mediassa oman
Facebook-sivuston kautta, jolla pyritään edistämään jäsentiedotusta ja lajitietoisuutta.
Liitto tiedottaa vuonna 2019 omista kansainvälisistä leireistään EKF:n sivujen kautta myös muille
eurooppalaisille lajiliitoille. Lisäksi kansainvälisistä leireistä sekä avoimista kilpailuista lähtee kutsu
sähköpostilla Liiton ulkomaisille yhteyshenkilöille.
Liiton tiedotusta koordinoi liiton tiedotusvastaava ja lisäksi kukin lajivastaava vastaa oman lajinsa
lajikohtaisesta tiedotuksesta. Lisäksi Liitolla on useampi toimihenkilö, joiden vastuualueille
kuuluvat mm. Japanin-suhteet, verkkosivut sekä mahdolliset Liiton julkaisut. Liiton puheenjohtajan
vastuulla on kansainvälinen tiedotus Euroopan Kendoliittoon (EKF), Kansainväliseen kendoliittoon
(FIK) sekä Japanin kendoliittoon (ZNKR) päin, sekä sidosryhmätiedotus. Liiton sihteeri ja
tiedotusvastaava avustavat kansainvälisessä ja sidosryhmätiedotuksessa.
3.1

Sähköpostilista

Liiton tiedotus-sähköpostilistalle (tiedotus@fka.fi) on Liiton ensisijainen tiedotuskanava
jäsenseurojen ja jäsenistön suuntaan. Sen lisäksi sähköpostilista on ns. matalan kynnyksen
tiedotuskanava jäsenseurojen keskinäiseen tiedottamiseen. Sähköpostilistan kautta jäsenseurat
tiedottavat toisilleen paikallisista tapahtumista, leireistä, kilpailuista, sensei-vierailuista,
graduointitilaisuuksista yms. Lisäksi Liitolla on omat sähköpostilistat kunkin lajin
maajoukkueringeille, Liiton hallitukselle ja juniorityöryhmälle.
3.2

Facebook-sivu

Liiton Facebook-sivu toimii osoitteessa www.facebook.com/FinnishKendoAssociation. Facebooksivujen kautta lisätään lajitietoisuutta ja edistetään Liiton tiedotusta jäsenistölle ja ulkomaalaisille
kendoseuroille. Suurimmista kilpailuista ja muista tapahtumista pyritään myös järjestämään
reaaliaikaista tulostiedotusta Facebook-sivujen kautta.
3.3

Kotisivut

Liiton vuoden 2018 uudistetun muotonsa saavuttaneet kotisivut www.fka.fi ovat saaneet hyvää
palautetta. Myös vanhat osoitteet www.kendoliitto.net ja www.kendoliitto.fi ovat edelleen
toiminnassa ja ohjaavat samoille sivuille.
Aktiivinen jäsentiedotus tulee keskittymään sähköpostilistalle, sosiaaliseen mediaan ja blogiin,
joten tavoitteena on kehittää kotisivuista enemmänkin staattisen tiedonkulun väline, jonka
ensisijaiset tehtävät ovat:
• esitellä yleisesti Liiton toimintaa
• listata Liiton tehtävät ja yhteystiedot jäsenille sekä muille sidosryhmille
• tarjota jakelukanava Liiton eri materiaaleille, kuten erilaisille dokumenteille ja lomakkeille
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Google-kalenteri

Liiton tapahtumakalenteri pyörii Google Calendars -palvelussa. Tämän palvelun kautta kalenteria
voi selata helposti verkossa, sen voi halutessaan upottaa mille tahansa alustalle (esim. seurojen
omille kotisivuille) ja ne, joilla on oma Google-tili, pystyvät helposti integroimaan kalenterin
omaansa. Liiton kalenteri sisältää kaikki Liittoa koskevat tapahtumat: leirit, kilpailut, vyökokeet ja
opettajavierailut, mukaan lukien myös ulkomaiset tapahtumat, joihin Liitto on saanut kutsun.
Seurat voivat ilmoittaa omia tapahtumiaan Liiton kalenteriin liiton tiedottajan kautta. Kukin
lajivastaava vastaa oman lajinsa kalenterimerkinnöistä.
3.5

Tapahtumat

Vuonna 2019 Liitto järjestää erilaisia tapahtumia kuten leirejä, kilpailuja ja koulutustapahtumia.
Kaikissa näissä on luonnollisena osana mukana mm. ohjaajakoulutusta, seuratoimintakoulutusta,
toimitsijakoulutusta ja tuomarikoulutusta. Liitto myös osallistuu jäsenseurojensa kanssa erilaisiin
budotapahtumiin ja levittää sitä kautta tietoa Liiton toiminnasta ja lajeista. Lisäksi maajoukkueet
tekevät PR-työtä ja keräävät sen ohella taloudellista tukea maajoukkuetoimintaan osallistumalla
erinäisiin yritys- ja muihin näytöksiin.
Vuoden 2019 aikana Suomen ja Japanin diplomaattisuhteet täyttävät 100 vuotta. Liitto ottaa
tämän juhlavuoden huomioon toiminnassaan tiedottamalla asiasta aktiivisesti ja järjestämällä
juhlaleirin ja juhlaillallisen yhteistyössä Japanin Kendoliiton ja Japanin suurlähetystön kanssa.
3.6

Kotimaiset tiedotusvälineet

Liitto tiedottaa järjestäjäseurojensa välityksellä kilpailutulokset valtakunnallisista kilpailuista
paikallisiin tiedotusvälineisiin. Lehdistötiedote kansainvälisestä arvokisamenestyksestä toimitetaan
valtakunnalliseen tiedotusverkostoon Liiton tiedotusvastaavan toimesta.
3.7

Kansainvälinen tiedotus

Liiton tiedotuksesta Euroopan Kendoliittoon sekä kansainvälisiin ystävyysseuroihin vastaavat Liiton
puolesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Seurojen tasolla tapahtuu myös paljon
kansainvälistä yhteistyötä, josta seurat vastaavat kukin tahollaan. Liiton lajeista iaidolla, jodolla ja
naginatalla on omat kansainväliset sensei-kontaktinsa, joita Liitossa hoitavat lajivastaavat. Liiton
tiedotuksesta Japanin Kendoliittoon ja Kansainväliseen Kendoliittoon vastaa Liiton hallitus
puheenjohtajan johdolla.
4. YHTEISTOIMINTA
Suomessa on harrastettu kendoa vuodesta 1986 alkaen ja tähän päivään mennessä Liittomme
mahdollisuudet toimintamme kehittämiseen ovat kasvaneet merkittävästi, mutta samalla vastuu
toiminnan organisoimisesta, suunnittelemisesta ja raportoimisesta on myös kasvanut. Suuri
haasteemme Liiton toiminnassa myös vuonna 2019 on saada hoidettua toimintamme edelleen
vapaaehtoisvoimin. Avainalueita, joihin tarvitaan lisää tekijöitä ja rahoitusta, ovat mm. lasten- ja
nuortentoiminta, maajoukkuetoiminta, ohjaaja- ja valmennuskoulutus sekä hallinto.
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Vuonna 2019 Liittomme läheisimpiä yhteistyökumppaneita tulevat olemaan edelleen jäsenseurat.
Lisäksi yhteistyötä pyritään syventämään kansallisen tason liikunnan ja liikuntakasvatuksen
toimijoiden kanssa. Kontakteja pidetään yllä jäsenseurojen kuntiin, SLU:n alueisiin, Suomen
Olympiakomiteaan, opetusministeriöön, kouluihin ja oppilaitoksiin, toisiin lajiliittoihin, japanilaisiin
kulttuurijärjestöihin, budoseuroihin, budoliittoihin ja Japanin suurlähetystöön.
Vuoden 2019 aikana Suomen ja Japanin diplomaattisuhteet täyttävät 100 vuotta, jonka tiimoilta
yhteistyö Japanin Kendoliiton, Japanin suurlähetystön ja japanilaisten kulttuurijärjestöjen kanssa
tulee olemaan poikkeuksellisen aktiivista.
4.1

Seuratoiminta

Liiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat sen jäsenseurat. Liitto pyrkii toiminnassaan valvomaan
jäsenseurojensa etuja sekä tukemaan niiden toimintaa. Tuki voi olla käytännön neuvontapalvelua
tai apua seuran perustamisessa sekä hallinnon ja harjoittelun kehittämisessä. Lisäksi seurat voivat
anoa liitolta ns. seuratukea eli taloudellista tukea esim. alkeiskurssin mainostamisessa sis. lehtiilmoittelu, mainosjulisteet ja flyerit. Tuki voi olla myös teknistä tukea, kuten apua vierailevien
ohjaajien järjestämisessä ja heidän kulujensa kattamisessa. Liiton hallitus käsittelee seurojen
tukianomukset tapauskohtaisesti.
Liitto kannustaa seuroja erilaisten leirien, kilpailuiden ym. tapahtumien järjestämiseen ja avustaa
niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
4.1.1 Tietojärjestelmä
Vuoden 2018 lopussa Liitto tehosti jäsenhallintoaan ja otti Seuramappi-järjestelmän tilalle
pilottikäyttöön Olympiakomitean Suomisport-palvelun. Vuoden 2019 aikana ensisijainen tavoite
on tuoda kaikki jäsenseurat palvelun piiriin. Liiton lisenssihallinnan ja myös ohjaaja- ja
graduointirekisterien hallintaa kehitetään ja tavoitteena on myös selvittää Suomisport-palvelun
mahdollinen käyttö myös tapahtumien ja graduointien ilmoittautumisissa. Vuoden 2019 aikana
Liitto tarjoaa seuroille apua ja opastusta tietojärjestelmän käyttöönotossa.
4.1.2 Seurapäivät
Hyödylliseksi foorumiksi todetut seurapäivät järjestetään jälleen vuonna 2019. Tapahtumassa
annetaan mm. seurojen edustajille tietoa liiton toiminnasta sekä sen tulevista suunnitelmista.
Tapahtumassa myös kerätään jäsenkyselyn avulla palautetta Liiton toiminnasta ja järjestetään
avoin ideariihi Liiton jäsenseuroille näkyvän toiminnan ja tapahtumien kehittämiseksi.
4.2

Kansainvälinen yhteistoiminta

Vuoden 2019 aikana yhteydet Japanin kendoliittoon (ZNKR), Kansainväliseen Kendoliittoon (FIK),
Euroopan Kendoliittoon (EKF) ja muiden maiden kendoliittoihin kanssa pyritään pitämään tiiviinä.
Liitto panostaa erityisesti Euroopan-laajuiseen yhteistyöhön toisten EKF:n jäsenliittojen kanssa.
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Opettaja- ja opiskelijavaihtoa pyritään jatkamaan japanilaisten yhteistyöyliopistojen mm. Osakan
kasvatustieteellisen yliopiston, Tsukuban yliopiston, Yamagatan yliopiston, Kagawan yliopiston,
Kansainvälisen budo yliopiston (IBU) ja Sendain yliopiston kanssa.
4.2.1 Japani-yhteydet
Liiton tavoitteena on säilyttää vahva yhteys edustamiensa lajien alkuperämaahan Japaniin. Liitto
haluaa profiloitua paitsi voimakkaana ja uudenaikaisena toimijana maamme liikunnan kentässä,
niin myös perinteitä kunnioittavana ja lajien alkuperälle uskollisena budolajien liittona. Tätä
tavoitetta toteuttaakseen Liitto ylläpitää vahvoja ja elinvoimaisia Japani-yhteyksiä mm. seuraavilla
tavoilla:
• FKA News Letter:n toimittaminen japanilaisille Suomessa vierailleille opettajille
• Yhteydenpito ZNKR suuntaan
• Vierailevien opettajien järjestelyiden avustaminen ja yhteydenpito
• Japanilaisten opettajien yhteystietojen ylläpito ja päivitys
• Suomalaisten harrastajien harjoittelumatkojen järjestelyissä avustaminen
• Tiedonkulun yleinen helpottaminen japanilaisten opettajien kanssa
Japanilaisia opettajia kutsutaan vuosittain Liiton järjestämille kansallisille suurleireille. Lisäksi Liitto
rohkaisee kaikkia seuroja järjestämään leirejä ja kutsumaan vieraita Japanista asti.
5. VARAINHANKINTA
Vuonna 2019 Liiton tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsen-, vakuutus- ja graduointimaksut. Liiton
toiminta on voittoa tavoittelematonta ja tämä pyritään ottamaan huomioon kaikkia jäsenille
suunnattuja tapahtumia ja palveluja järjestettäessä.
Vuodelle 2019 Liitto hakee jälleen Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta liikuntajärjestöille
kattamaan mm. seurakehittämisen, lasten ja nuorten toiminnan, maajoukkuetoiminnan ja
antidoping-toiminnan kehittämisen rahoittamiseksi. Haettu avustussumma tulee olemaan 10000€.
Vuoden 2019 aikana pyritään edelleen etsimään uusia varainhankintatapoja esim. erilaisten
yhteistyösopimusten ja jäsenistölle suunnattujen maajoukkueiden kannatustuotteiden avulla.
6. JÄSENISTÖ
Vuonna 2019 pyrimme nostamaan lajiemme harrastajamääriä mm. tukemalla jäsenseuroja
aktiivisesti niin taloudellisesti kuin teknisesti. Tämän lisäksi uusia potentiaalisia paikkakuntia
seuratoiminnalle kartoitetaan jäsenmäärän sekä toiminnan maantieteellisen kattavuuden ja
kansallisen laajuuden parantamiseksi.
Vuoden 2019 aikana Liitto hakee potentiaalista kasvua kaikkien neljän nykyisen lajinsa kendon,
iaidon ja jodon sekä naginatan kautta. Uutena lajina Liiton valikoimissa esitellään Euroopassa
suosittu sports chanbara, jonka toimintaa Suomessa pyritään kehittämään alusta alkaen
voimakkaasti.
Liitto pyrkii kehittää toimintaansa edelleen olemalla merkittävä ja vastuullinen lasten ja nuorten
liikuntakasvattaja sekä aikuisliikunnan tuottaja. Osa tätä toimintaa on Liiton vuonna 2018
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päivitettyjen eettisten periaatteiden mukainen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen
kaikessa toiminnassamme.
7. KOULUTUS
Vuoden 2018 aikana Liiton ohjaajakoulutus uudistettiin vastaamaan nykyisiä tarpeita, kuitenkin
edelleen kansallista I-III-portaista seuraavaa valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmää seuraten.
Vuoden 2019 aikana Liiton koulutustoiminnan merkittävin tavoite on vakiinnuttaa uusi valmennusja ohjaajakoulutusjärjestelmä ja jatkaa uusien valmentajien ja ohjaajien kouluttamista.
Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen lisäksi Liitto jatkaa tuomari- ja toimitsijakoulutusta kansallisella
ja kansainvälisellä tasolla. Vuoden 2019 aikana Liitto panostaa antidopingtyöhön kansainvälisen
kehityksen ja Olympiakomitean vaatimusten mukaisesti.
7.1. Ohjaajakoulutus
Liiton koulutustoiminnan merkittävin tavoite vuodelle 2019 on vakiinnuttaa uudistettu kansallista
I-III-portaista järjestelmää seuraava valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmämme. Uudistus
tehtiin sekä ohjaajakoulutuksen määrällisen, että sisällöllisen kehittämisen näkökulmasta.
Uudistettu järjestelmä on saanut paljon positiivista palautetta kaikkien liiton lajien parissa. Tähän
liittyen Liiton on edelleen kehitettävä jo aiemmin suoritettujen ohjaajakoulutuksien sähköiseen
rekisteröintiin sekä seurantaan liittyvän osion toimintaa. Tämä otetaan huomioon
Olympiakomitean Suomisport-järjestelmän käyttöönoton ja kehitystyön jatkuessa.
Vuoden 2019 valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tavoitteena on edelleen järjestää I- ja II-tason
koulutusta lajiensa ohjaajille itsenäisesti ja yhteistyössä muiden liittojen kanssa. Koulutusten
sisällössä painotetaan Liiton lajeihin sisäänkirjoitettuja arvoja kuten reilua peliä, yhdenvertaisuutta
ja monikulttuurisuutta. Koulutuksessa painotetaan myös vastuullista liikuntakasvatusta ja
aikuisliikuntaa.
Koulutusyhteistyötä tehdään myös järjestötasolla, jossa hyödynnetään valtakunnallisten
liikuntajärjestöjen palveluja ja osallistutaan niiden järjestämiin koulutuksiiin.
7.2

Muu koulutus

Liitto järjestää kendon, iaidon, jodon ja naginatan tuomari- ja toimitsijakoulutusta kansallisten
kilpailujen ja maajoukkueharjoittelun yhteydessä. Myös edellisten vuosien aikana aloitettua
graduointilisenssikoulutusta jatketaan ja sen rekisteröintiä ja seurattavuutta parannetaan.
Koulutustilaisuuksissa otetaan huomioon myös lasten ja nuorten ohjaaminen. Junioriohjaajien
koulutusta pyritään järjestämään Liiton järjestämän kyu- ja ohjaajaleirin lisäksi myös seurojen
järjestämillä leireillä, joissa on erillinen lasten ja nuorten ryhmä. Vuonna 2019 Liitto pyrkii edelleen
tuottamaan erilaista tukimateriaalia lasten ja nuorten harjoittelusta, niin ohjaajien, kuin lasten ja
nuorten vanhempien tueksi.
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Vuoden 2019 tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri lajien maajoukkueiden välillä, sekä lisätä
koulutusta maajoukkueiden valmennus/manageritiimeille, sekä parantaa heidän toimintaansa
tukevaa verkostoa mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä edistäen.
7.3

Antidopingtyö

Vuoden 2018 aikana Liitto päivitti antidopingohjelmansa ja teki suunnitelman antidopingtyön
kehittämisestä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen mukaisesti. Ohjenuorana antidoping työlle
on Kansainvälisen kendoliiton (FIK) ja Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidoping-työ
ja ohjeistukset.
Vuoden 2019 aikana Liitto toimii päivitetyn antidopingohjelmansa mukaisesti, ottamalla
antidopingtyön aktiivisesti huomioon mm. maajoukkuetoiminnassa, valmentaja- ja
ohjaajakoulutuksessa sekä jäsentiedotuksessaan. Vuoden 2019 aikana antidopingohjelmaa
tarkastellaan myös vuoden 2018 aikana tehdyn SUEK:n arvioinnin palautteen mukaisesti
parantaen mm. Liiton antidopingtyön sopimusteknisiä asioita, riskienhallintaa sekä erityisesti
dokumentointia.
7.4

Koulutustapahtumat

Vuoden 2019 aikana järjestetään seuraavat koulutustapahtumat:
 I-tason ohjaajakoulutus kaikkien Liiton lajien ohjaajille.
o Perustiedot ohjaajana toimimiseksi.
 II-tason lajikohtainen koulutus kaikkien Liiton lajien ohjaajille.
o Harjoitusten suunnittelu ja ohjaaminen.
 II-tason mentorointikoulutusta edistyneemmille ohjaajille.
o Valmentajana ja mentorina toimiminen
o Oman tietotaidon välittäminen lajin sisällä vähemmän kokeneille ja aloitteleville
ohjaajille.
 II-tason kendon tuomarointikoulutusta järjestetään kansallisten kilpailuiden yhteydessä
o SM-joukkue- ja yksilökilpailut 2019
o Helsinki Kendo Open 2019
 Ohjaajien graduointilisenssikoulutus tarpeellisin väliajoin.
 Antidoping info- ja koulutustilaisuus.
o Maajoukkueurheilijoille ja valmennus- ja manageritiimeille.
o Jäsenseurojen toimijoille ja harrastajille.
Lisäksi Liitto kannustaa ja tukee jäsenistöään osallistumaan kansainväliseen tuomarikoulutukseen
mm. Euroopan Kendoliiton tuomariseminaariin Brysselissä helmikuussa 2019, joka toimii yhtenä
EM-kisoihin valittavien tuomareiden valintatilaisuutena.
8. KENDO
8.1 Yleistä
Liiton lajeista kendo on jäsen- ja harrastajamäärältään selkeästi suurin.
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Liiton kannalta tärkeitä teemoja kendossa vuonna 2019 on suunnitelmallisuuden ja
tavoitteellisuuden lisääminen. Tämä näkyy mm. seuratoiminnan tukemisessa, ja lasten- ja
nuortentoiminnan sekä maajoukkuetoiminnan koordinoimisessa.
Erilaisten tapahtumien, kuten leirien ja kilpailuiden, järjestämistä helpottamaan kootaan
sähköinen tietopankki, josta löytyy järjestäjän tarvitsemat asiakirjat ja sähköiset työkalut.
Tietopankin tarkoitus on alentaa pienempien seurojen kynnystä parantaa toimintansa laatua ja
osallistua kansallisten tapahtumien järjestämiseen.
8.2 Tapahtumat
Vuoden 2019 aikana Liitto järjestää kaikille jäsenilleen avoimia harjoitusleirejä. Leireille kutsutaan
kansainvälisiä huippuopettajia Japanista ja Euroopasta. Valtakunnallisten kendoleirien lisäksi
järjestetään useita pienempiä kendoleirejä yhteistyössä jäsenseurojen kanssa.
Vuoden 2019 suurleirit:
 Liiton kevätleiri (maaliskuu, dan-graduoinnit)
 Ylempien danien/ohjaajien leiri (huhtikuu)
 Kyu- leiri (toukokuu)
 Porin Jazz- leiri (heinäkuu, dan-graduoinnit)
 Suomi-Japani 100 vuotta kansainvälinen juhlaleiri (elokuu)
 Helsingin syysleiri (marraskuu, dan-graduoinnit)
Yllämainittujen tapahtumien lisäksi järjestetään erilaisia pienimuotoisempia leirejä ja
koulutustapahtumia. Lisäksi jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti myös
kansainvälisille leireille ja koulutustapahtumiin muualla Euroopassa.
8.3 Kilpailutoiminta
Vuoden 2019 aikana Liitto järjestää yhteistyössä jäsenseurojen kanssa kendon SM-joukkuekilpailut
ja SM-yksilökilpailut miesten, naisten, sekä lasten ja nuorten sarjoissa. Lisäksi liitto järjestää
helmikuussa 2019 kansainvälisen turnauksen Helsinki Kendo Open.
Kotimaiset kilpailut 2019:
 Helsinki Kendo Open 2019 (helmikuu)
 Joukkue/yksilö-SM 2019 (marraskuu)
Kilpailutoimintaan liittyvät läheisesti maajoukkuetoiminta, tuomaritoiminta ja toimitsijakoulutus.
Kansainvälisten ja kotimaisten suurempien turnausten lisäksi Liiton jäsenseurat järjestävät
pienimuotoisempia alueellisia kilpailuja. Seurat voivat vapaasti tiedottaa niistä Liiton
sähköpostilistalla ja tapahtumakalenterissa.
Liitto suosittelee jäsenilleen osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin. Euroopassa järjestetään
lukuisia turnauksia, joihin myös suomalaiset ovat osallistuneet. Näistä kilpailuista tiedotetaan
Liiton sähköpostilistalla ja Liiton tapahtumakalenterissa. Liiton jäsenseurojen jäsenet voivat hakea
Liiton hallitukselta tukea, mikäli ovat osallistumassa ulkomaiseen kilpailuun tai kansainväliselle
leirille.
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8.4 Maajoukkuetoiminta
Vuoden 2019 maajoukkuetoiminnan painopiste on EM-kilpailuihin valmistautumisessa. EM-kisat
järjestetään Belgradissa, Serbiassa toukokuussa 2019. Liiton maajoukkueringin toiminta kaudella
2018-2019 käsittää miesten, naisten ja junioreiden ryhmät, ja koostuu kuukausittain
järjestettävistä maajoukkueleireistä sekä erilaisiin kilpailuihin osallistumisista kotimaassa ja
ulkomailla.
Maajoukkueiden toimintaa ohjaa valmennus- ja manageritiimi, johon kuuluvat kaudella 2018–
2019 valmentajat Sakari Jokinen ja Mia Raitanen sekä managerit Sami Aarnio, Heini Korhonen ja
Mika Kankainen. Kauden aikana maajoukkueringin toiminta jakaantuu kolmeen vaiheeseen:
karsintaan, valintaan ja valmistautumiseen. Karsinta ja valinnat suoritetaan kauden leiri- ja
kilpailusuoritusten perusteella. Tämän jälkeen alkaa valmistautuminen EM-kilpailuihin.
Liiton alaisuudessa toimivassa maajoukkueringissä on oma ryhmänsä nuorille, sillä seuraavat
junioreiden arvokisat vuoden 2019 EM-kilpailuiden yhteydessä. Maajoukkueeseen osallistuville
nuorille pyritään luomaan sopiva harjoitusohjelma, jolla he voivat harjoitella naisten ja miesten
maajoukkueiden tilaisuuksissa turvallisesti niin yhdessä kuin myös omassa ryhmässään.
Maajoukkueringin lisäksi vuoden 2019 aikana jatkaa maakuntarinki, joka tarjoaa tavoitteellisen
mahdollisuuden harjoitella myös niille, joiden ei ole mahdollista osallistua maajoukkueringin
toimintaan esim. maantieteellisen etäisyyden tai taloudellisten esteiden vuoksi. Maakuntarinki
toimii myös mahdollisena väylänä kohti maajoukkueringin toimintaan osallistumista.
Maakuntarinki kokoontuu ohjelmansa mukaisesti eri paikkakunnilla kauden 2018-2019 aikana
kuusi kertaa ja sen toiminnasta vastaavat valmentajat Kari Ruuhilahti ja Mika Kankainen.
8.5 Lasten ja nuorten toiminta
Lasten ja nuorten toimintaa jatketaan vuoden 2019 aikana yhtenä liiton painopistealueena. Lasten
ja nuorten ikähaarukka liitossamme on laaja ja käsittää periaatteessa kaikki alle 19-vuotiaat
harrastajat. Käytännössä täysin omaa ja erillistä toimintaa järjestetään lähinnä vain nuoremmille
eli 7-14 -vuotiaille, sillä sitä vanhemmat nuoret voivat jo luontevasti harjoitella aikuisten ryhmissä.
Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia järjestetty säännöllisesti sekä kilpailuiden, että leirien
muodossa. Lapset ja nuoret ovat olleet myös aktiivisesti mukana kansallisilla leireillä. Junioreilla on
omat kilpailusarjansa kansallisissa kilpailuissa. Myös suosittu ja menestystä tuonut junioreiden
vuotuinen kilpailumatka ulkomaille järjestetään jälleen vuoden 2019 aikana.
Vuoden 2019 aikana Liitto rohkaisee kaikkia seuroja aloittamaan suunnitelmallisen lasten- ja
nuortentoiminnan. Liiton tarjoamia tukimuotoja tähän ovat mm. koulutus lasten- ja nuorten
ohjaukseen, varusteiden hankinta-apu ja mahdollinen ohjaaja-apu toimintaa käynnistettäessä.
Tarvittaessa Liitto tukee vastaavasti myös seuroja, joissa toiminta on jo käynnistetty.
Seurojen juniorivetäjiä pyritään sitouttamaan yhteistyöhön ns. juniorityöryhmän kautta, jota vetää
Liiton juniorivastaava. Seurojen juniorivetäjistä pyritään myös löytämään nimetyt vastuulliset
henkilöt Liiton järjestämille kisa- ja leirimatkoille.
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8.6 Graduoinnit
Liitto pyrkii järjestämään kotimaassa graduointeja eli vyökokeita mahdollisimman korkeisiin
vyöarvoihin saakka. Esimerkiksi vuonna 2018 järjestettiin useampi graduointitilaisuus 4. daniin
saakka, joihin osallistui myös ulkomaisia osanottajia.
Dan-graduointeja pyritään toteuttamaan ainakin kolmen kansallisen tapahtuman yhteydessä,
mikäli saatavilla olevien graduointiraadin jäsenten määrä antaa myöten ja mikäli Euroopan
Kendoliitto (EKF) myöntää näille luvan. Dan-graduointien hinnasto vuodelle 2019 noudattaa EKF:n
asettamaa hinnastoa. Kyu-graduointeja järjestetään Liiton graduointisääntöjen mukaisesti leirien
ja kilpailujen yhteydessä sekä paikallisesti jäsenseurojen omina tilaisuuksina. Kyu-graduointien
hinnasto vuodelle 2019 noudattaa Liiton hallituksen asettamaa hinnastoa.
9. IAIDO
9.1 Yleistä
Liiton iaido-toiminnan kannalta viime vuodet on keskitytty maajoukkuetoiminnan kehittämiseen,
jotta liitossa olisi vakaa asiantuntemus ja pätevät vetäjät edistyneiden harrastajien joukossa.
Vuonna 2019 pyritään siirtämään huomio uusien jäsenien hankkimiseksi ja aloittelevien
harrastajien säilyttämiseksi lajin parissa.
Tärkeitä teemoja iaidossa vuonna 2019 ovat seurojen tukeminen opetus- ja ohjemateriaalia
tuottamalla, esim. kausilla 2015-2016 julkaistua iaidon peruskurssiohjelmarunkoa edelleen
kehittäen. Näillä toimilla pyritään osaltaan tuomaan jäsenseuroille esille Japanin Kendoliiton
iaidon alkuperäistä tarkoitusta yhdistää shinailla lyövä kendoka oikean miekan todelliseen
luonteeseen. Lisäksi lajin perusteoksesta eli Japanin kendoliiton ZNKR Iai-oppaasta käännetään
suomenkielinen painos.
SM-kilpailujen järjestämistä helpottamaan kootaan sähköinen tietopankki, josta löytyy järjestäjän
tarvitsemat asiakirjat ja sähköiset työkalut. Tietopankin tarkoitus on alentaa pienempien seurojen
kynnystä järjestää iaidon SM-kilpailut.
9.2 Uusien harrastajien hankkiminen
Iaidon tunnettavuutta ja lähestyttävyyttä pyritään parantamaan esiintymällä aktiivisesti
yleisötapahtumissa ja järjestämällä kokeilumahdollisuuksia niiden yhteydessä tai välittömässä
läheisyydessä. Tämän lisäksi selvitetään ja suunnitellaan mahdollisuutta järjestää viikonlopun
mittaisia intensiivikursseja lajia kokeilemisesta kiinnostuneille.
Käytännön toteutusta varten tulee selvittää potentiaalisimmat yleisötapahtumat ympäri Suomea
ja lähestyä etukäteen järjestäjiä mahdollisen näytöksen osalta.
Madaltaakseen lajin harrastamisen aloittamisen kynnystä ja lajin tunnettavuuden kasvattamiseksi
on aloitettu iaidon aloittelijoille ja peruskurssilaisille suunnattu perustietoa lajista sisältävä
tietopaketti, joka on tavoitteena jakaa kaikille uusille harrastajille ja vuoden 2019 syyskauden
peruskurssilaisille.
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9.3 Tapahtumat
Liitto pyrkii järjestämään tai olemaan tukena vähintään kaikissa tapahtumissa, jotka on esitetty
liiton verkkosivujen iaido-tapahtumat osiossa.
Vuoden 2019 lajikohtaiset tapahtumat:
- Nordic Iaido Open, Espoo, Suomi (helmikuu 2019)
- Iaidon SM-kilpailut (huhtikuu 2019)
- KKTI:n iaidon kevätleiri (kevät 2019)
- Pori Jazz-leiri (heinäkuu 2019)
- KKTI:n iaidon syysleiri (syksy 2019)
9.4 Kilpailutoiminta
Liiton kannalta merkittävimmät kilpailut ovat iaidon suomenmestaruuskilpailut. Vuonna 2019
kilpailut suunnitellaan järjestettäväksi huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. SM-kilpailut
järjestetään yksilö- ja joukkuekilpailut. Yksilökilpailu pyritään järjestämään vähintään kolmessa
luokassa. Aiempina vuosina nämä ovat olleet mudansha (6.-2. kyu), ikkuy-shodan ja yudansha
(nidanista ylöspäin).
Vuonna 2017 julkaistut SM-kilpailujen säännöt päivitetään jäsenistöltä ja edistyneimmiltä
harjoittelijoilta saadun palautteen perusteella ja julkaistaan liiton sivuille kaikkien harrastajien
nähtäville.
9.5 Maajoukkuetoiminta
Vuoden 2019 aikana iaidon maajoukkuetoiminnan päämuoto on maajoukkuerinki. Sen päätehtävä
on löytää liiton riveistä sopivimmat ja ansioituneimmat iaidokat edustamaan Suomea vuoden 2019
EM-kilpailuihin, jotka järjestetään Ateenassa. EM-kilpailuihin lähetettävän joukkueen jäsenet
valitaan maajoukkueringistä harjoittelun aktiivisuuden, kilpailumenestyksen sekä jäsenten lajin ja
liiton tavoitteiden edistämisen eteen tekemän työn pohjalta. Maajoukkuevalinnan tarkemmat
perusteet ja maajoukkueringin kauden 2018-2019 aikataulu ja julkaistaan vuoden 2019
alkupuolella. Vuonna 2019 maajoukkueen valmentajana jatkaa Paulus Artimo (ZNKR iaido 5. dan,
Leppävaaran budoseura).
Maajoukkueringin toinen tehtävä on erilaisten harjoitusmetodien, -tapojen ja –työkalujen esittely
ja opettaminen ringissä harjoitteleville iaidokoille. Maajoukkuerinki on avoin kaikille liiton jäsenille
ja siten sillä on olennainen tehtävä jäsenseurojen iaidoharjoittelun tukemisessa ja kehittämisessä.
Tähän toimintaan kuuluvat muun muassa yleisötapahtumat ja vuoden 2017 seurapäivillä
jäsenseurojen esittämä toive maajoukkueen jäsenten vierailuista pienemmissä seuroissa.
Maajoukkueringin ja maajoukkueen harjoituksia pyritään järjestämään vähintään yksi
harjoituskerta kuussa. Lisäksi pyritään järjestämään edellisen kauden rinkiläisten palautteen
pohjalta ainakin yksi viikonlopun mittainen maajoukkuerinkileiri, johon kutsutaan ulkomainen
valmentaja.
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9.6 Lasten ja nuorten toiminta
Liitto tukeutuu iaidon lasten- ja nuorten toiminnassa jäsenseuroihin ja niiden omaan
aktiivisuuteen. Erillisiä lasten ja nuorten harjoituksia tai leirejä ei ole Liitolla toistaiseksi
suunnitelmissa.
9.7 Graduoinnit
Iaidon graduoinnit ovat pääsääntöisesti jäsenseurojen järjestämiä ja niiden omissa tilaisuuksissaan
tapahtuvia kyu-graduointeja. Vuoden aikana järjestään 1.-3. Dan graduointi Nordic Iaido Openissa.
Seuroja kannustetaan järjestämään iaidon kyu-graduointeja kolmen kuukauden välein.
Pienempien seurojen kyu-graduointien mahdollistamiseksi liitto koordinoi graduointilisenssin
omaavien jäsenten kutsumista raateihin.
10. JODO
10.1 Yleistä
Liiton jäsenseuroissa harjoitellaan Japanin kendoliiton (ZNKR) standardisoimaa jodoa, sekä
vanhojen koulukuntien Shindo Muso-ryu ja Suio-ryu jojutsua.
Päätavoitteina vuodelle 2019 ovat viime vuosien koulutus- ja harjoittelumateriaalin koostaminen,
syksyn
2018
ohjaajakoulutuksen
loppuunsaattaminen,
luoda
vuoden
2017
graduointisääntöuudistusta vastaava koulutusmateriaali lisenssikoulutusta varten, sekä jatkaa
Jodon jalkauttamista uusissa seuroissa intensiiviperuskurssien kautta.
10.2 Tapahtumat
Vuonna 2019 lajikohtaiset tapahtumat:
- Graduointilisenssikoulutus
- Tuomarikoulutus
- Jodon SM-kisat alkuvuodesta
- Takao Momiyama sensein koryu leiri alkuvuodesta
- Takao Momiyama sensein ZNKR-jodo leiri elokuussa
- EM-kisat syyskuussa Puolassa
- Pori Jazz kesäleiri
- Asko Pitkäsen perinteinen jodoleiri (kesä/syksy)
- Avoimia leirejä koryu-harjoittelua varten
- Intensiiviperuskurssi lajin jalkauttaumiseen uusille harjoittelijoille
- Lajinäytökset ja promootiotapahtumat (Hanami, Japanipäivä yms)
10.3 Kilpailutoiminta
Jodon SM-kilpailut järjestetään talvella 2019. Yksilökilpailussa on omat luokat 1-6. kyu, 1-2. dan, ja
3-4. dan vyöarvon omaaville. Jodon EM-kilpailut pidetään Puolassa, jossa sarjoina on
joukkuekilpailu, ja yksilöissä kukin dan-luokka omanaan. Suomalaisia jodokoita kannustetaan
osallistumaan myös ulkomailla järjestettäviin avoimiin jodo-kilpailuihin kilpailijoina tai tuomareina.
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10.4 Maajoukkuetoiminta
Jodon maajoukkuerinki kutsutaan koolle joulukuussa 2018. Maajoukkuerinki harjoittelee yhdessä
leireillä ja rinkiläisten omissa harjoituksissa. Jodon maajoukkue valitaan rinkiin osallistuneiden
keskuudesta harjoitteluaktiivisuuden ja kilpailunäyttöjen perusteella touko-/kesäkuussa 2019.
Maajoukkueen kausi huipentuu syksyllä Puolassa järjestettäviin EM-kilpailuihin, jonne pyritään
lähettämään laaja edustus yksilökilpailuihin, sekä joukkuekilpailuun. Liiton edellisvuosien
panostus maajoukkueeseen näkyy mm. maajoukkueen tavoitekoon kasvamisena.
Maajoukkueen toimintaa muokataan aiempien vuosien palautteen perusteella paremmin
vastaamaan rinkiläisten tarpeita pidentämällä yksittäisiä harjoitusaikoja, ja pitämällä omia
maajoukkueen leiripäiviä. Rinkiläisille annetaan näin enemmän aikaa
1.
2.
3.
4.

syventyä yksilökohtaisesti yksittäisiin tekniikoihin
systemaattiseen kehityksen seurantaan teknisin välinein
harjoitteluun useamman parin kanssa oman kilpakategorian ulkopuolelta
kilpasuoritusten visuaaliseen ja syy-seuraus suhteiden loogiseen analysointiin

10.5 Lasten ja nuorten toiminta
Orastavaa lasten ja nuortentoimintaa jodon parissa jatketaan vielä ensi vuonna. Jodon lajiesittely
lapsille ja nuorille toteutetaan uudestaan sopivan Liiton tapahtuman yhteydessä.
10.6 Graduoinnit
Kansallisia graduointeja kyu-tasolla järjestetään tarvittaessa kaikissa Liiton seuroissa. Vuonna 2019
järjestetään myös Euroopan Kendoliiton shodan-graduointitilaisuus tarvittaessa SM-kisojen
yhteydessä. Vuoden 2017 graduointisääntöjen uudistuksen toimivuutta seurataan, ja palautteen
perusteella luotu materiaali koostetaan seuraavaan graduointilisenssikoulutukseen.
11. NAGINATA
11.1. Yleistä
Liiton alaisuudessa harjoitellaan standardisoitua Atarashii naginataa, jonka harjoittelua
Euroopassa hallinnoi Euroopan Naginataliitto (ENF) ja maailmanlaajuisesti Kansainvälinen
Naginataliitto (INF). Suomessa liittoon kuuluvissa seuroissa harjoitellaan lisäksi Jikishinkageryu
Naginatajutsua (Shutokukai, FInland).
Vuoden 2019 aikana Liitto pyrkii aktiivisesti kasvattamaan Naginatan harrastajamäärää. Tämä
tulee tapahtumaan kasvattamalla näkyvyyttä erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa lajia jo
harrastetaan. Lisäksi lajinäytöksiä järjestetään seurojen alkeiskurssinäytösten ja liiton muiden
lajien suurten leirien ja kilpailujen yhteyksissä. Lajia pyritään saamaan näkyville myös suurempiin
japanilaisen kulttuurin tapahtumiin, kuten esimerkiksi Helsingissä järjestettävään Annantalon
Japani-päivään ja Hanami-juhlaan.
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11.2 Tapahtumat
Vuoden 2019 aikana naginataa tullaan esittelemään useilla yhden päivän minileireillä eri
paikkakunnilla, joissa Liiton jäsenseuroilla on jo aktiivista toimintaa. Tällä pyritään tavoittamaan
mahdollisimman laaja joukko lajista kiinnostuneita ihmisiä ja sitä kautta saamaan pysyvää
jalansijaa ympäri Suomea.
Vuoden 2019 aikana pyritään järjestämään ainakin yksi kansainvälinen leiri, mahdollisesti
kutsumalla pääopettajaksi korkeatasoinen huippuopettaja Japanista.
Vuoden 2019 aikana jatketaan ohjaajakoulutuksia, joissa pyritään antamaan ohjaajakokelaille
perustiedot lajin perusteiden opettamisesta. Aloittelevia ohjaajia otetaan mukaan alkeiskurssien
ohjaamiseen ja muihin vastaaviin tehtäviin. Tuomaritoimintaa harjoitellaan säännöllisesti.
11.3 Kilpailutoiminta
Vuoden 2019 päätavoite on osallistua EM-kilpailuihin ja tapahtuman yhteydessä järjestettävään
kansainväliseen seminaariin.
Pienen harrastajamäärän vuoksi kansallisia kilpailuja ei ole vielä naginatassa järjestetty. Paikallisia
kilpailuja voidaan pitää pääkaupunkiseudulla lähinnä harjoitusmielessä, kansallisen tason
kilpailujen ollessa toistaiseksi vielä tarpeettomia.
11.4 Maajoukkuetoiminta
Pienen harrastajamäärän vuoksi varsinaista maajoukkuetoimintaa ei ole vielä naginatassa
järjestetty.
11.5 Lasten ja nuorten toiminta
Vuoden 2019 aikana liitto tukeutuu lasten- ja nuorten toiminnassa naginatan osalta jäsenseuroihin
ja niiden omaan aktiivisuuteen. Erillisiä lasten ja nuorten harjoituksia tai leirejä ei ole toistaiseksi
suunnitelmissa.
11.6 Graduoinnit
Kansallisia graduointeja kyu-tasolla järjestetään tarvittaessa Liiton seuroissa. Dan-graduoinneissa
tukeudutaan kansainvälisiin kilpailuihin ja seminaareihin.
12. SPORT CHANBARA
12.1. Yleistä
Sports Chanbara, tai lyhyesti SpoChan, on Japanista peräisin oleva miekkailulaji, jossa kaksi
ottelijaa ottelee toisiaan vastaan erilaisilla aseilla. Sports Chanbara kehitettiin Japanissa 1971
Tanabe Tetsundon johdolla ja sen taustalta löytyy yhteyksiä Kendoon ja Kenjutsuun. Keskeinen
ajatus oli kehittää nykyaikainen helposti lähestyttävä tapa japanilaiseen miekkailuun, tukien muita
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jo Liiton lajivalikoimissa olevia lajeja. Lajia on harrastettu Liiton jäsenseuroissa jo vuodesta 2015
lähtien.
Vuoden 2019 aikana laji otetaan sen harrastajamäärien kasvaessa osaksi Liiton virallista
lajivalikoimaa. Tavoitteena on tuoda lajia tunnetuksi ja vakiinnuttaa se osaksi Liiton toimintaa.
Tätä tarkoitusta varten Liiton hallituksen avuksi valitaan Sports Chanbara lajivastaava, joka
kehittää lajin harrastusmahdollisuuksia Suomessa yhdessä jäsenseurojen kanssa. Ensimmäisen
vuoden fokus on toiminnan aloittamisessa ja lajin ohjaajien kouluttamisessa. Samalla tavoitteena
on tutkia mahdollisuutta kuulua Sports Chanbaran kansainväliseen lajiliittoon.
12.2 Tapahtumat
Vuoden 2019 aikana tavoitteena on järjestää ensimmäinen kansallinen Sports Chanbara leiri, jossa
opettajana olisi ulkomaalainen kokenut Sport Chanbara ohjaaja. Lisäksi tavoitteena on järjestää
kaksi muuta kansallista leiriä, joissa toinen olisi avoin kaikille harrastajille ja toinen suunnattu
seuroissa toimiville lajin ohjaajille.
12.3 Kilpailutoiminta
Vuoden 2019 aikana ei ole suunnitelmissa vielä käynnistää Sports Chanbara kilpailutoimintaa.
Tavoitteena on kuitenkin tehdä suunnitelma kilpailutoiminnan käynnistämiseksi seuraavien
vuosien aikana. Suunnitelma sisältää myös kansainvälisten kilpailusääntöjen arvioimisen ja
tuomisen osaksi kotimaan toimintaa.
12.4 Maajoukkuetoiminta
Sports Chanbaran kansainvälinen kilpailutoiminta on aktiivista ja lajissa kilpaillaan vuosittain EMja MM-tasolla.
Vuoden 2019 aikana ei ole suunnitelmissa käynnistää vielä Sports Chanbara maajoukkuetoimintaa.
Tavoitteena on kuitenkin tehdä suunnitelma maajoukkuetoiminnan käynnistämiseksi seuraavien
vuosien aikana ja tutkia Suomen mahdollisuutta osallistua kansainvälisiin arvokilpailuihin.
12.5 Lasten ja nuorten toiminta
Lasten ja nuorten toiminta on jo nyt osa Sports Chanbara toimintaa, sillä kaikissa lajia harrastavissa
seuroissa jäsenistöön kuuluu junioreita. Vuoden 2019 aikana tavoite on virallistaa lajin lasten ja
nuorten toiminta, sekä tehdä suunnitelma lasten ja nuorten toiminnan kasvattamiseksi seuraavien
vuosien aikana.
12.6 Graduoinnit
Vuoden 2019 aikana tullaan virallistamaan kansallinen Sports Chanbara graduointi- eli
vyökoejärjestelmä. Tämä järjestelmä koskee kyu-arvoja, dan-arvojen noudattaessa muiden
Liittomme lajien tavoin kansainvälisen lajiliiton säännöksiä. Vuoden 2019 aikana järjestetään
ensimmäiset kansalliset Sports Chanbara kyu-graduoinnit ulkomaisien opettajien ohjauksessa ja
valvonnassa, ja tullaan kehittämään kotimainen graduointilisenssikäytäntö toiminnan jatkamiseksi.

