SUOMEN KENDOSEUROJEN KESKUSLIITTO RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022



1. Yleistä

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry (myöhemmin Liitto) jatkaa toimintaansa japanilaisia miekkailuja aselajeja eli kendoa, iaidoa, jodoa, naginataa ja sports chanbaraa harjoittelevien suomalaisten
rekisteröityjen yhdistysten kattojärjestönä. Liiton lajit tarjoavat monipuolista liikuntaa lapsille, nuorille,
ja aikuisille läpi elämän. Liitto edustaa jäsenseurojaan kansainvälisten lajiliittojen järjestämissä
arvokilpailuissa, tapahtumissa ja kokouksissa. Liitto luo jäsenseuroilleen toiminnan puitteet pitämällä
yllä maajoukkuetoimintaa, järjestämällä leirejä, kilpailuja, ohjaajakoulutusta, seuratoimintakoulutusta,
toimitsijakoulutusta, tuomarikoulutusta, sekä koordinoimalla opetusta ja kansallista vyökoe- eli
graduointijärjestelmää.
Liiton toiminta järjestetään liiton eettisten periaatteiden mukaisesti, kuten yhdenvertaisuutta ja
monikulttuurisuutta.
Toiminnan painopisteitä ovat:
●
●
●
●
●
●

lasten- ja nuorten toiminta
seuratoiminnan tukeminen
lajitietouden jakaminen ja uusien harrastajien hankinta
valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen
maajoukkueiden toiminnan ja ohjauksen kehittäminen
antidoping-työ ja koulutus, sekä antidoping-toiminnan kehittäminen

Liitto panostaa aiempien vuosien tapaan lajiemme valmennusryhmien ja maajoukkueiden toimintaan
ja harjoittelumahdollisuuksiin pysyäksemme kansainvälisen kehityksen mukanaja edellisvuosien
hyvien tulosten tasolla, kuten kansainvälisten EM- ja MM-arvokilpailuiden mitali- ja pistesijoituksilla.
Liitto pyrkii tukemaan jäsenseurojaan, niin taloudellista kuin teknistä tukea tarjoten. Tuen tavoitteena
on parantaa seurojen toimintaedellytyksiä ja saada Liiton edustamille lajeille entistä enemmän
tunnettavuutta. Tätä kautta pyritään saamaan lajeillemme lisää harrastajia ja mahdollisuus liikuttaa
entistä useampia Suomessa asuvia.
Suomessa on harrastettu kendoa vuodesta 1986 alkaen. Sittemmin Liiton mahdollisuudet toiminnan
kehittämiseen on kasvaneet merkittävästi., Samalla vastuu toiminnan organisoimisesta,
suunnittelemisesta ja raportoimisesta on myös kasvanut. Suuri haaste Liiton toiminnassa on saada
hoidettua toiminta vapaaehtoisvoimin. Avainalueita, joihin tarvitaan lisää tekijöitä ja rahoitusta, ovat
mm. lasten- ja nuortentoiminta, ohjaaja- ja valmennuskoulutus, valmennus- ja maajoukkuetoiminta,
jäsenhankinta sekä hallinto.

2. Sidosryhmät
Liittomme läheisimpiä yhteistyökumppaneita ovat jäsenseurat, kansallisen tason liikunnan ja
liikuntakasvatuksen toimijat, ja kansainväliset lajiliitot. Kontakteja pidetään yllä jäsenseurojen kuntiin,
Suomen Olympiakomiteaan, opetus- ja kulttuuriministeriöön, kouluihin ja oppilaitoksiin, japanilaisiin
kulttuurijärjestöihin, budoseuroihin, budoliittoihin ja Japanin suurlähetystöön. Kansainväliset yhteydet
Japanin kendoliittoon (ZNKR), Kansainväliseen Kendoliittoon (FIK), Euroopan Kendoliittoon (EKF),
Euroopan Naginataliittoon (ENF) ja muiden maiden lajiliittoihin pidetään tiiviinä. Liitto panostaa
erityisesti Euroopan-laajuiseen yhteistyöhön toisten EKF:n ja ENF:n jäsenliittojen kanssa.

2.1. Seuratoiminta
Liitto pyrkii toiminnassaan valvomaan jäsenseurojensa etuja sekä tukemaan niiden toimintaa. Liitto
kannustaa seuroja erilaisten leirien, kilpailuiden ym. tapahtumien järjestämiseen ja avustaa niiden
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tuki voi olla käytännön neuvontaa tai apua seuran perustamisessa

sekä hallinnon ja harjoittelun kehittämistä. Lisäksi seurat voivat anoa liitolta ns. seuratukea eli
taloudellista tukea esim. peruskurssin mainostamiseen. Tuki voi olla myös teknistä tukea, kuten apua
vierailevien ohjaajien järjestämisessä ja heidän kulujensa kattamisessa. Liiton hallitus käsittelee
seurojen tukianomukset tapauskohtaisesti. Lisäksi Liitto järjestää jäsenseuroilleen yhteistapahtumia,
kuten hyödylliseksi foorumiksi koetut Seurapäivät, joka toimii ideariihenä, palautekanavana Liiton
toiminnasta ja Liiton suunnitelmien tiedottamistapahtumana

2.2. Jäsenistö
Liitto pyrkii nostamaan lajiensa harrastajamääriä mm. tukemalla jäsenseuroja aktiivisesti niin
taloudellisesti kuin teknisesti. Liitto neuvottelee lisensöidyille harrastajille lajiensa harjoittelun kattavan
vakuutuksen vakuutusyhtiö Turvan kanssa. Lisäksi Liitto toimii Eettisten Periaatteidensa mukaisesti ja
edistää jäsenistönsä turvallisuutta ja oikeuksia mahdollisissa riitatilanteissa.
Tämän lisäksi uusia potentiaalisia paikkakuntia seuratoiminnalle kartoitetaan jäsenmäärän sekä
toiminnan maantieteellisen kattavuuden parantamiseksi. Jäsenistöä tuetaan myös matkatuilla
kattamaan kansainvälisten kilpa-, leiri- ja koulutusmatkojen kustannuksia.

2.3. Japani-yhteydet
Liitto toimii budolajiensa alkuperää ja perinteitä kunnioittavasti säilyttäen vahvan yhteyden
edustamiensa lajien alkuperämaahan Japaniin. Tätä toteuttaakseen Liitto ylläpitää Japani-yhteyksiä
mm. seuraavilla tavoilla:
●
●
●
●
●
●

Yhteydenpito Japanin kendoliiton (ZNKR) suuntaan
Vierailevien opettajien matkajärjestelyiden avustaminen ja yhteydenpito opettajiin
Japanilaisten opettajien yhteystietojen ylläpito ja päivitys
Suomalaisten harrastajien harjoittelumatkojen järjestelyissä avustaminen
Tiedonkulun yleinen helpottaminen japanilaisten opettajien kanssa
Yhteydenpito Japanin suurlähetystöön ja kulttuuritoimijoihin

Japanilaisia opettajia kutsutaan vuosittain Liiton järjestämille kansallisille suurleireille. Lisäksi Liitto
rohkaisee kaikkia seuroja järjestämään leirejä ja kutsumaan vieraita Japanista, sekä osallistumaan
yhteistyökumppaneidensa paikallisiin kulttuuritapahtumiin. Opettaja- ja opiskelijavaihtoa jatketaan
japanilaisten yhteistyöyliopistojen mm. Osakan kasvatustieteellisen yliopiston, Tsukuban yliopiston,
Yamagatan yliopiston, Kagawan yliopiston, Kansainvälisen budo yliopiston (IBU) ja Sendain yliopiston
kanssa.

3. Hallinto
Vuonna 2022 Liiton hallinnosta vastaa vuoden 2021 syyskokouksessa valittu hallitus yhdessä
toimihenkilöiden kanssa. Hallituksessa tai sen toimihenkilöinä ovat edustettuina kaikki edustamamme
lajit. Hallituksen järjestäytyminen ja päätökset suoritetaan hyvän hallintotavan mukaisesti, ottaen
huomioon kaikki edustamamme lajit ja osapuolet.
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. Tulevan vuoden budjetti on valmisteltu ottaen huomioon taloudellinen
ylijäämä edellisiltä vuosilta, mahdolliset tapahtumat mm. arvokisat ja maajoukkueiden toiminnan,
sekä perinteiset kansalliset kisat ja leirit. Lisäksi Liitto hakee opetus- ja kulttuuriministeriön
yleisavustusta
liikuntajärjestöille
kattaakseen
mm.
seurakehittämisen,
koulutusja
valmennustoiminnan, lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja maajoukkuetoiminnan sekä
rahoittaakseen antidoping-toiminnan kehittämisen. Haettava avustussumma on 12000€. Uusia

varainhankintatapoja etsitään esim. erilaisten yhteistyösopimusten ja jäsenistölle suunnattujen
maajoukkueiden kannatustuotteiden avulla.
Vuoden 2022 aikana Liitto jatkaa jäsentoimintojensa uudistamista Suomisport-palvelun avulla, joka
helpottaa Liiton ja sen jäsenseurojen yhteistoimintaa sekä jäsenrekisterin ja erilaisten palveluiden
hallintaa mm. tapahtumahallinta. Liiton lisenssienhallinnan ja ohjaaja- ja graduointirekisterien hallintaa
kehitetään
käyttämään
paremmin
Suomisportin
tarjoamat
tekniset
mahdollisuudet.
Suomisport-palvelua käytetään myös tapahtumien ja graduointien ilmoittautumisissa. Liitto tarjoaa
seuroille edelleen tukea ja opastusta tietojärjestelmän käytössä ja käyttöönotossa.
Vuonna 2022 Liitto liittyy yhtenä perustajajäsenenä uuteen Euroopan Kansainväliseen Sports
Chanbara liittoon (ESCA).

4. Tiedotus
Liitto jatkaa tiedotustaan jäsenseuroihin ensisijaisesti sähköpostilistan (tiedotus@fka.fi) ja kotisivunsa
(www.fka.fi) avulla. Tämän lisäksi Liitto on edustettuna sosiaalisessa mediassa oman
Facebook-sivunsa (www.facebook.com/FinnishKendoAssociation) kautta, jolla pyritään edistämään
jäsentiedotusta ja lajien näkyvyyttä. Liitto tiedottaa lisäksi omista kansainvälisistä leireistään
kansainvälisten lajiliittojen sivujen kautta myös muille eurooppalaisille lajiliitoille. Liiton
tapahtumakalenteri toimii Google Calendars -palvelussa (www.fka.fi/jasenille/kalenteri/).
Vuonna 2021 käyttöönotettuja Liiton pilvipalveluja jalkautetaan jäsenseurojen Tietopankiksi. Erilaisten
tapahtumien, kuten leirien ja kilpailuiden, järjestämistä helpottamaan koottua sähköistä tietopankkia,
josta löytyy järjestäjän tarvitsemat asiakirjat ja sähköiset työkalut, kehitetään edelleen. Tietopankin
tarkoitus on alentaa pienempien seurojen kynnystä kehittää toimintansa laatua ja osallistua
kansallisten tapahtumien järjestämiseen. Pilvipalveluita hyödynnetään myös hallitusten pöytäkirjojen
julkistamiseen jäsenseuroille.
Valtakunnallisen kilpailujen tulokset tiedotetaan paikallisiin tiedotusvälineisiin kilpailut järjestäneiden
seurojen välityksellä. Liiton lajivastaavat ja tiedotusvastaava toimittavat lehdistötiedotteen
kansainvälisestä arvokisamenestyksestä valtakunnalliseen tiedotusverkostoon.

5. Lasten- ja nuorten toiminta
Liitto pyrkii kehittämään toimintaansa edelleen olemalla merkittävä ja vastuullinen lasten ja nuorten
liikuntakasvattaja. Lasten ja nuorten toimintaa jatketaan yhtenä liiton painopistealueena. Lasten ja
nuorten ikähaarukka Liitossa on laaja ja käsittää periaatteessa kaikki alle 19-vuotiaat harrastajat.
Käytännössä täysin omaa ja erillistä toimintaa järjestetään lähinnä vain nuoremmille eli
7-14-vuotiaille.
Lapsille ja nuorille järjestetään säännöllisesti omia kansallisia kilpailuja ja leirejä. Lapset ja nuoret
ovat myös aktiivisesti mukana kansallisilla leireillä ja heille on omat kilpailusarjansa kansallisissa ja
kansainvälisissä kilpailuissa.
Liitto rohkaisee kaikkia seuroja aloittamaan suunnitelmallisen lasten- ja nuortentoiminnan. Liiton
tarjoamia tukimuotoja tähän ovat muun muassa koulutus lasten- ja nuorten ohjaukseen, varusteiden
hankinta-apu ja mahdollinen ohjaaja-apu toimintaa käynnistettäessä. Tarvittaessa Liitto tukee myös
seuroja, joissa junioritoiminta on jo käynnistetty. Lisäksi Sports chanbara -ohjaajakoulutusta tarjotaan
myös peruskouluihin. Tavoitteena on saada laji yhdeksi välituntiliikunnan vaihtoehdoksi. Yhteistyötä
tehdään eri koulujen kanssa ja osallistumalla koululiikunnan eri tapahtumiin tehdään lajia
tunnetummaksi. Vuonna 2019 alkanutta yhteistyötä valtakunnallisen Liikkuva koulu -hankkeen kanssa
jatketaan.

Liiton lajivastaavat koordinoivat oman lajinsa juniorityöskentelyä yhdessä Liiton juniorivastaavan
kanssa. Seurojen junioriohjaajia pyritään sitouttamaan yhteistyöhön juniorityöryhmän avulla.
Työryhmää vetää Liiton juniorivastaava. Seurojen junioriohjaajien joukosta pyritään löytämään
nimetyt vastuulliset henkilöt Liiton järjestämille kisa- ja leirimatkoille.

6. Antidopingtoiminta ja Eettiset periaatteet
Vuoden 2018 aikana Liitto päivitti antidopingohjelmansa ja teki suunnitelman antidopingtyön
kehittämisestä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen mukaisesti. Ohjenuorana antidopingtyölle oli
Kansainvälisen kendoliiton (FIK) ja Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidopingtyö ja
-ohjeistukset. Vuonna 2022 Liitto päivittää antidopingohjelmansa uusimpien kansainvälisten
vaatimusten ja kansallisten ohjeistusten tasolle, mm. kilpailumanipulaation estämisen ja SUEKin
kurinpitolautakunnan työskentelyn osalta.
Erityisesti, antidopingtyö otetaan aktiivisesti huomioon mm. maajoukkuetoiminnassa, valmentaja- ja
ohjaajakoulutuksessa sekä jäsentiedotuksessaan. Maajoukkueissa käyttöön otetut urheilija-,
valmentaja- ja managerisopimukset sisältävät antidoping-lausekkeen.

7. Tapahtumat
Vuoden aikana Liitto järjestää kaikille jäsenilleen avoimia harjoitusleirejä, jonne kutsutaan
kansainvälisiä korkeatasoisia opettajia Japanista ja Euroopasta. Valtakunnallisten leirien lisäksi
järjestetään useita pienempiä lajitapahtumia yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. Lisäksi jäsenistöä
kannustetaan osallistumaan aktiivisesti myös kansainvälisille leireille ja koulutustapahtumiin muualla
Euroopassa. Leiri- ja harjoitustapahtumat eritelty Liitteessä.

7.1. Kilpailutoiminta
Liitto järjestää yhteistyössä jäsenseurojen kanssa kendon, iaidon, jodon, ja Sport Chanbaran
SM-kilpailut. Kansainvälisten ja kotimaisten suurempien turnausten lisäksi Liiton jäsenseurat
järjestävät pienimuotoisempia alueellisia kilpailuja. Liitto suosittelee jäsenilleen osallistumista
kansainvälisiin kilpailuihin. Euroopassa järjestetään lukuisia turnauksia, joihin myös suomalaiset ovat
osallistuneet. Kilpatapahtumat eritelty Liitteessä.

7.2. Valmennus- ja maajoukkuetoiminta
Kilpailutoimintaan liittyvät läheisesti valmennus- ja maajoukkuetoiminta, tuomaritoiminta
toimitsijakoulutus. Liitto tarjoaa taloudellisen tuen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

ja

Maajoukkuetoiminnan painopiste on EM- tai MM-kilpailuihin valmistautumisessa. Liiton
maajoukkueringin toiminta kaudella 2021-2022 käsittää miesten, naisten ja junioreiden ryhmät.
Maajoukkueringin
toiminta
koostuu
kuukausittain
järjestettävistä
maajoukkuerinkien
harjoitustapahtumista ja -leireistä sekä erilaisiin kilpailuihin osallistumisista kotimaassa ja ulkomailla.
Toimintaa ohjaa lajien omat valmennus- ja manageritiimit. Kauden aikana maajoukkueringin toiminta
jakaantuu kolmeen vaiheeseen: karsintaan, valintaan ja valmistautumiseen. Maajoukkuevalinnat
suoritetaan kauden leiri- ja kilpailusuoritusten perusteella.
Liiton alaisuudessa toimivassa kendon maajoukkueringissä on oma ryhmänsä nuorille.
Maajoukkueeseen osallistuville nuorille pyritään luomaan sopiva harjoitusohjelma, jonka avulla he
voivat harjoitella maajoukkuetilaisuuksissa turvallisesti niin yhdessä kuin myös omassa ryhmässään.

Liitto tukee lisäksi eri seuroissa harjoituspäiviä järjestävä kendon harrastajien talenttivalmennusta:
Suomi-ryhmää ja uutena toimintana junioreiden omaa säännöllistä leiritoimintaa. Molemmat toiminnat
ovat avoimia Liiton jäsenille ja niiden tavoitteina on tarjota korkeatasoista ohjausta ja kehittää
seurojen välistä yhteistyötä.

8. Koulutus
Liiton ohjaajakoulutus vastaa toiminnan nykyisiä tarpeita seuraten edelleen kansallista I-III-portaista
valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmää. Liiton koulutustoiminnan merkittävin tavoite on tukea
nykyisiä valmentajia ja ohjaajia, sekä jatkaa uusien valmentajien ja ohjaajien kouluttamista kaikkien
lajien piirissä.
Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen lisäksi Liitto jatkaa tuomari- ja toimitsijakoulutusta kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla. Vuoden 2022 koulutustavoitteet ovat:
● Ohjaajakoulutuksen uudelleen käynnistäminen pandemian jälkeen.
● Nuoriso-ohjaajien, vastuuvetäjien, ja valmentajien koulutuksen tukeminen
SUEKin tarjoamia uusia antidoping ja kilpailumanipulaation estokoulutuksia hyödynnetään niin
valmentaja, maajoukkue, kuin seuratasolla.
Lisäksi Liitto liittyy Suomen Valmentajien
yhteisöjäseneksi ja kartoittaa tätä kautta uusia mahdollisuuksia seurojensa jäsenistön
kouluttamiseen. Eri lajien valmennusryhmien välistä yhteistyötä sekä koulutusta maajoukkueiden
valmennus- ja manageritiimeille lisätään. Toimintaa tukevaa verkostoa parannetaan mm. ulkopuolisia
asiantuntijoita käyttäen.
Liiton koulutustapahtumat ovat eritelty Liitteessä.

8.1. Ohjaajakoulutus
Liiton koulutustoiminnan merkittävin tavoite on jatkaa kansallista I-III-portaista järjestelmää seuraavaa
valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmäämme. Ohjaajakoulutuksien sähköistä rekisteröintiä sekä
seurantaan liittyvää toimintaa kehitetään Suomisport-palvelun kanssa.
Liitto järjestää I- ja II-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutusta lajiensa ohjaajille itsenäisesti ja
yhteistyössä muiden liittojen kanssa. Koulutuksen sisällössä painotetaan Liiton lajeihin
sisäänkirjoitettuja arvoja kuten reilua peliä, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta. Koulutuksessa
painotetaan myös vastuullista liikuntakasvatusta ja aikuisliikuntaa. Koulutusyhteistyötä tehdään myös
järjestötasolla, jolla hyödynnetään valtakunnallisten liikuntajärjestöjen palveluja ja osallistutaan niiden
järjestämiin koulutuksiin.
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. Liitto pyrkii edelleen tuottamaan
erilaista tukimateriaalia lasten ja nuorten harjoittelusta, niin ohjaajien kuin lasten ja nuorten
vanhempien tueksi.

8.2. Tuomari- ja toimitsijakoulutus
Liiton lajit järjestävät lajikohtaisia tuomarikoulutuksia, mm. kansallisten kilpailujen ja
maajoukkueharjoittelun yhteydessä, ja tarpeen tullen omissa koulutustilaisuuksissa. Liitto valitsee
tuomarikokelaansa Brysselissä pidettävään Euroopan kendoliiton (EKF) järjestämään kendon
tuomarikoulutukseen.

8.3. Graduointilisenssikoulutus
Edellisten vuosien aikana aloitettua graduointilisenssikoulutusta jatketaan, ja lisenssinhaltioiden
rekisteröintiä ja seurattavuutta parannetaan Suomisport-järjestelmän avulla.

9. Graduoinnit
Vuonna 2021 aloitettu graduointisääntöjen uudistus saatetaan loppuun ja otetaan käyttöön vuoden
2022 alusta.
Liitto pyrkii järjestämään graduointeja eli vyökokeita mahdollisimman korkeisiin vyöarvoihin saakka.
Euroopan Kendoliiton (EKF) hyväksymiä dan-graduointeja pyritään toteuttamaan ainakin kolmen
kansallisen tapahtuman yhteydessä. Dan-graduointien hinnasto noudattaa EKF:n asettamaa
kansainvälistä hinnastoa. Kyu-graduointeja järjestetään Liiton graduointisääntöjen mukaisesti eri
leirien ja kilpailujen yhteydessä, sekä myös paikallisesti jäsenseurojen omina tilaisuuksina.
Kyu-graduointien hinnasto noudattaa Liiton hallituksen asettamaa hinnastoa.

Liitte: Suomen Kendoliiton päätapahtumat 2022
Leiri-ja harjoitustapahtumat

Aika

Laji

Tapahtuma

tammikuu

Iaido

Hatsugeiko (Helsinki/Pori)

helmikuu

Kendo

EKF:n tuomariseminaari, Belgia

maaliskuu

Jodo

Jodon SM-kisat leiri
dan-graduointi

maaliskuu

Kendo

Liiton kevätleiri: dan-graduointi

huhtikuu

Iaido

SM-kilpailujen seminaari ja graduoinnit

kesäkuu

Kendo, Iaido, Jodo,
Sports Chanbara

Porin kesäleiri:
Kendon dan-graduointi

kesä-heinäkuu

Kendo

Kitamoton kansainvälinen ohjaajakoulutus, Japani

toukokuu

Iaido

Iaidon kevätleiri

toukokuu

Jodo

Jodon kevätleiri

elo-syyskuu

Jodo

Jodon syysleiri

lokakuu

Iaido

Iaidon syysleiri

marraskuu

Kendo

Helsingin syysleiri: dan graduointi

Kilpatapahtumat

Aika

Laji

Tapahtuma (*kotimaiset tapahtumat)

tammikuu

Kendo

SM-kilpailut

helmi-maaliskuu

Iaido

Nordic Iaido Open 2022 (Ruotsi)

maaliskuu

Jodo

*Jodon SM-kisat

huhtikuu

Kendo

Junioreiden avoimet kisat, Ko Jika Spring Tournament, Belgia

huhtikuu

Iaido

*Iaidon SM-kisat

toukokuu

Kendo

European Kendo Championships 2022 (Frankfurt, Saksa)

elo-syyskuu

Jodo

European Jodo Championships 2022 (Stevenage, Iso-Britannia)

loka-marraskuu

Iaido

European Iaido Championships 2022

Koulutus

Tapahtuma

Kohderyhmä

Lisätieto

I-tason ohjaajakoulutus

kaikkien Liiton lajien ohjaajille

Perustiedot ohjaajana toimimiseksi

II-tason lajikohtainen
ohjaajakoulutus

kaikkien Liiton lajien ohjaajille

Harjoitusten suunnittelu ja
ohjaaminen

II-tason ohjaajakoulutusta

edistyneemmille ohjaajille

Valmentajana ja mentorina
toimiminen

Graduointilisenssikoulutus

ohjaajille

Antidopingkoulutus

Maajoukkueurheilijoille ja
valmennus- ja manageritiimeille
Jäsenseurojen toimijoille ja
harrastajille

Valmentajien teemakoulutus

Maajoukkueiden, nuorison, ja
talenttiryhmien valmentajat

