Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry.

KENDON EETTISET PERIAATTEET

Kendo - miekan tie
Kendon harjoittelun päämääränä on henkinen ja fyysinen kasvu.
Kendon harjoittelu perustuu toisen ihmisen kunnioittamiseen ja arvostamiseen.
Kendo on läpi elämän jatkuvaa oppimista.
Kendo on osa suomalaista yhteiskuntaa ja kaikella siihen liittyvällä toiminnalla 				
pyritään edistämään avoimuutta, rehellisyyttä, suvaitsevuutta, 						
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Suomen Kendoseurojen Keskusliiton eettisten periaatteiden tarkoitus
Suomen Kendoseurojen Keskusliiton eettisten periaatteiden tarkoituksena on selkeyttää kendotoiminnan pelisääntöjä sen
jäsenseuroille ja kaikille kendoharrastajille. Vakaa eettinen arvopohja kytkee kendon yhä tiiviimmin osaksi suomalaista
yhteiskuntaa.
Suomen Kendoseurojen Keskusliiton eettisten periaatteiden toteutumisesta vastaavat ensisijaisesti jäsenseurat. Jäsenseurojen velvollisuutena on pyrkiä järjestämään asiantuntevaa kendo-opetusta. Seuravetäjältä edellytetään hyvää kendotaitoa,
perehtymistä kendon opettamiseen ja Suomen Kendoseurojen Keskusliiton toimintaperiaatteiden tuntemista.
Seurojen hallitukset vastaavat henkilöjäsenilleen suunnatusta opetuksesta. Seurojen tehtävä on järjestää hyvää ja asianmukaista opetusta sekä edesauttaa jäseniensä mahdollisuutta osallistua valtakunnallisille harjoitusleireille, ohjaajakoulutuksiin ja kilpailuihin.
Suomen Kendoseurojen Keskusliiton tehtävänä on tukea, tiedottaa ja valvoa seurojen toimintaa. Liiton velvollisuutena on
järjestää vetäjille koulutusta, jolla tähdätään opetuksen tason kokonaisvaltaiseen nousuun. Yhtä tärkeä tehtävä liitolle on
kutsua Suomeen vierailevia opettajia ja ohjaajia, joiden avulla kendotoiminnan laatua valvotaan. Kansalliset tapahtumat
ovat keskeisessä osassa edistettäessä yhteisiä arvoja ja päämääriä.
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1. Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus
Kendoharjoittelun tarkoituksena on edistää ihmisen kasvua, avoimuutta, rehellisyyttä, suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Tämä on mahdollista vain silloin, kun kaikki toimintamme heijastaa aitoa kunnioitusta toista ihmistä kohtaan.
Tärkein ja aidoin tilanne, jossa kyky kunnioittaa toista ihmistä tulee esille ovat harjoitukset. Kendossa kohtaamme toisen
ihmisen silmästä silmään miekka kädessä. Se vaatii ehdotonta vilpittömyyttä. Samaa avointa, rohkeaa ja pyyteetöntä henkeä on viljeltävä myös kendon opettamisessa. Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus on hyvä ohjenuora kaikkea kendoon
liittyvää toimintaa ajatellen, alkaen harjoituksista ja päätyen hallintoon.

2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Kendoharjoittelu edistää terveyttä ja hyvinvointia. Läpi elämän jatkuvan kendoharjoittelun tueksi tarvitaan kuitenkin tietoa ihmisen eri kehitysvaiheista, fysiologiasta ja henkisestä kasvusta.
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto on ottanut huomioon koulutustarjonnassaan terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon levittämisen. Terve kendoka -koulutuskokonaisuus pyrkii antamaan ohjaajille perustietoa antidopingtyöstä, ravinnon
ja levon merkityksestä, lihashuollosta sekä tasapaino- ja liikkuvuusharjoittelusta.

3. Vastuu kasvatuksesta
Kendo perustuu vuorovaikutukseen ja vastuuseen itsestä ja kanssaihmisistä. Vastuu kasvatuksesta kohdistuu eteenkin nuoriin, mutta mikäli lajin parissa toimivat aikuiset eivät toimi samojen sääntöjen ja ihanteiden mukaisesti, on nuorille suunnattu valistus turhaa.
Kendon ydinajatus on tehdä asiat täydellä sydämellä ja pyyteettömästi. Kamppailu-urheilussa pidätteleminen ja varautuneisuus ovat herkästi aistittavissa. Kendoharjoitukset pyrkivät luomaan avoimen ja oikeudenmukaisen ilmapiirin, jossa
jokainen voi kehittyä omista lähtökohdistaan fyysisesti ja henkisesti eheämmäksi ihmiseksi. Tätä perusajatusta pyrimme
vaalimaan kaikessa toiminnassamme. Suurin vastuu kasvatuksesta lankeaa ohjaajille.
Kendon kasvatuksellinen vastuu ulottuu myös harjoitussalin ulkopuolelle. Kaiken kendotoiminnan tulee edistää kasvua
tasapainoiseksi, terveeksi ihmiseksi, joka tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa.

4. Avoimuus, demokraattisuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
Avoimuus, demokraattisuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat universaaleihin perusarvoihin perustuvia toiminnan
malleja, joita jokaisen kansalaisen tulee kunnioittaa. Liikunnassa ja urheilussa toiminnan läpinäkyvyys takaa parhaiten näiden asioiden toteutumisen. Kendossa olemme pyrkineet koko organisaation jatkuvaan kehittymiseen, alkaen hallinnosta
ja sen toimintatavoista ja päätyen yksittäiseen harrastajaan, jolla on oikeus olla oma itsensä, saada hyvää opetusta ja toimia
yhteisön täysivaltaisena jäsenenä.
Yhteisön jatkuva dynaaminen kehitys edellyttää välttämättä yhteistoimintaa, jonka toteutuminen vaatii avoimuutta ja
rehellisyyttä. Demokraattisuus perustuu tänä päivänä paljolti hyvään tiedotuskulttuuriin ja tasavertaiseen oikeuteen osallistua yhteisön toimintoihin.

5. Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan
Suomessa ei ole kovin montaa liikuntamuotoa, jossa saman katon alla harjoittelevat lajin edustusjoukkue, tavalliset harrastajat: miehet, naiset, lapset ja vanhukset. Tasavertainen oikeus liikuntaan on suuri haaste, johon kendo pyrkii omalta osaltaan vastaamaan ottamalla huomioon erityisryhmien ohjaamisen ohjaajakoulutuksissaan. Pyrimme siihen, että kendossa
olisi aina mahdollista harjoitella omista lähtökohdistaan huolimatta kaikkien kanssa.

6. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus
Kansainvälinen kendo on syntynyt siten, että eri maiden organisaatiot ovat auttaneet toinen toistaan. Jo pelkkä lähtökohtamme perustuu eri kulttuurien kohtaamiseen: kendolla on väistämättä tiivis suhde japanilaiseen kulttuuriin. Tämä ei
tarkoita sitä, että kendon harrastaminen olisi japanilaistumisprosessi vaan sitä, että oppiakseen kendoa on myös opittava
ymmärtämään erilaisia lähestymistapoja liikuntaan ja ihmisyyteen.
Kendo Suomessa on ollut aina monikulttuurista ja suvaitsevaista. Useissa tapahtumissa opetuskielemme on englanti, koska
toiminnassamme on mukana useita maahanmuuttajia ja vierailijoita. Kontaktimme muihin maihin ovat aktiivisia ja toimivat monella tasolla.
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7. Dopingin vastaisuus, lääkkeiden ja päihteiden väärinkäyttö
Kendoliiton antidopingohjelma velvoittaa Suomen Kendoseurojen Keskusliiton toimimaan aktiivisesti SLU:n, Olympiakomitean ja ADT:n viitoittamalla tiellä aktiivisesti dopingvapaan liikunnan puolesta.
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto jäsenseuroineen suhtautuu kielteisesti myös päihde- ja lääkeaineiden väärinkäyttöön.

8. Väkivallattomuus
Kendon kaltaiselle kamppailulajille on välttämätöntä olla ehdottoman väkivallatonta. Mitään ei voi oppia väkivallan sävyttämässä ilmapiirissä, eikä väkivallalla voi luoda perustaa ihmisen kokonaisvaltaiselle kasvulle. Tässä yhteydessä ei tarkoiteta
pelkästään fyysistä väkivaltaa, vaan myös paljon yleisempää vallankäyttöön liittyvää alistamista ja manipuloimista, joka on
valitettavan tavallista työyhteisöissä sekä harraste- ja urheiluseuroissa.
Vaikka kendossa otetaan toden teolla mittaa toisistaan, kamppailuun ei sisälly väkivaltaa, vaan pikemminkin ymmärtämistä ja yhteensovittamista. Päivittäinen harjoittelu täyskontaktilajissa edellyttää väkivaltaisten taipumusten päättäväistä
poissulkemista.

9. Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto jäsenseuroineen sitoutuu ehkäisemään sukupuolista häirintää. Sukupuolisen häirinnän ehkäisystä ja ongelmatilanteissa toimimisesta ohjeistetaan seurojen toimihenkilöitä ja ohjaajia.

10. Vastuullinen taloudenpito
Vastuullinen taloudenpito on aina ollut eräs toimintamme keskeisimpiä osa-alueita. Niin seurojen kuin Suomen Kendoseurojen Keskusliiton taloudenpitoa tulee tarkkailla ja valvoa mahdollisimman tarkasti. Jatkuva avoimuus ja tarkka suunnittelu ovat hyvän taloudenhoidon edellytyksiä. Yhteisön taloudenpito ja sen tila ovat julkisivu, jonka sidosryhmämme
näkevät ja jonka täytyy siksikin olla kunnossa.
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