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1. LIITON TALOUDENHOITAJA
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n uusi taloudenhoitaja vuonna 2017 on Anssi Ruohtula
(anssi@ruohtula.fi).

2. LIITON JÄSEN- JA VAKUUTUSVASTAAVA
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n jäsen- ja vakuutusvastaavana jatkaa vuonna 2017
Helene Vanninen (puh. 044 381 0478, helene.vanninen@gmail.com)
Kaikissa jäsen- ja vakuutusasioissa tulee ensisijaisesti olla yhteydessä Helene Vanniseen.

3. MAKSUKÄYTÄNTÖ
Liiton maksukäytäntö on laskutusperusteinen. Seuroilla on jäsen- ja vakuutus sekä graduointitietojen
ilmoitusvelvollisuus. Lähettämäänsä ilmoitusta vastaan seurat saavat laskun, minkä maksavat
annetuilla viite ym. tiedoilla.
Seurat eivät siis maksa mitään maksuja oma-aloitteisesti, vaan ilmoittavat liiton sivuilla olevia
lomakkeita käyttäen jäsen-, vakuutus- ja graduointitiedot sähköpostitse Helene Vanniselle. Toimittakaa
lomakkeet siinä muodossa, missä ne ovat liiton sivuilla. Älkää tehkö muokkauksia tai tallentako pdf tai
open -tiedostomuodossa. Tarkistakaa ilmoittaessanne, että liitolla on tiedossa ajankohtaiset
yhteystiedot seuraanne. Jäsen- ja vakuutus vastaava toimittaa tarkistetut tiedot taloudenhoitajalle
laskutusta varten. Lasku tulee aina sähköpostin liitetiedostona.
HUOM. Maksakaa vain laskun mukainen summa. Mikäli huomaatte laskussa muutettavaa, ottakaa aina
yhteys taloudenhoitajaan.

4. SEURAMAPPI
Tammikuussa 2017 seurojen jäsenmaksut liitolle hoidetaan viimeisen kerran exceljäsenilmoituslomakkeen avulla. Vuoden 2017 aikana kaikkien liiton jäsenseurojen pitää ottaa
käyttönsä Seuramappi-palvelu, jonka kautta hoidetaan jäsenmaksut seuroilta liitolle
tammikuussa 2018.
Vuoden 2017 aikana liitto tehostaa jäsenhallintoaan ottamalla käyttöön liittotasolla sekä jäsenseurojen
jäsenrekisteriratkaisuna Seuramappi-verkkosovelluksen, jonka pilottikäyttö on tehty vuosien 2014-2016
aikana.
Seuramapin sisäänkirjautumissivu: www.seuramappi.fi/kendo
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Seuramapin avulla seurat voivat toteuttaa jäsenrekisterin hallinnan, laskutuksen ja reskontran hoidon.
Myös viestintä jäsenistölle sekä ilmoittautumiset tapahtumiin ja peruskurssille onnistuvat Seuramapin
kautta.
Lopullisen käyttöönoton jälkeen Seuramappia voidaan hyödyntää myös liiton eri toimintojen
tietokantana esimerkiksi ohjaaja- ja graduointirekisterin suhteen. Näiden täysimittainen hyödyntäminen
edellyttää Seuramapin käyttöönottoa kaikissa seuroissa, mikä on yksi liiton hallinnon päätavoitteista
vuodelle 2017.
Lisätiedot ja opastus Seuramapin käyttöönotossa: Jukka Uusisalo, jukka.uusisalo@fka.fi

5. JÄSENMAKSUT
Vuonna 2017 liiton jäsenmaksu on 35 euroa ilmoitusajankohdasta riippumatta.
HUOM: Jäsenseuroilla on velvollisuus ilmoittaa jäsenensä 31.1.2017 mennessä eli edellisen
vuoden vakuutuskauden päättymiseen mennessä. Vasta tämän jälkeen on vakuutukset
voimassa. 1.2. jälkeen ilmoitettujen vakuutukset ovat voimassa siitä päivästä, kun ne on
ilmoitettu jäsen- ja vakuutusvastaavalle.
Peruskurssilaisten jäsenmaksu on 30 euroa koko vuoden ajan ja se sisältää vakuutuksen ko.
kalenterivuodelle. Mikäli lajissanne ei järjestetä varsinaista peruskurssia, koskee tämä maksu niitä
jäseniänne, jotka ovat aloittaneet lajin harjoittelun samana vuonna.
HUOM. 30 euron maksu koskee vain uusia harrastajia, jotka liittyvät ensimmäistä kertaa
seuransa kautta Suomen Kendoseurojen Keskusliittoon kuluvana vuonna, ei niitä, jotka ovat
olleet liiton jäseniä jo toisen lajin tai seuran kautta aikaisemmin.
Jäsenmaksu- ja vakuutuslomakkeella pyydetään erittelemään kyseessä olevan jäsenen harrastama
laji/lajit. Pyydämme ilmoittamaan nämäkin tiedot harrastajistanne, sillä keräämme näitä tietoja Liiton
harrastajatilastoja sekä Valo ry:tä varten. Jokaiselle harrastajalle tulee ilmoittaa päälaji. Päälajiksi
voidaan valita vain yksi laji.
Kaikista jäsenistä tulee ilmoittaa syntymäaika, vaikka jäsen ei ottaisikaan liiton kautta vakuutusta.
Mikäli jäsenellä on oma vakuutus, olkaa hyvät ja täyttäkää ”oma vakuutus” -kenttä
jäsenmaksuilmoituslomakkeessa.
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6. VAKUUTUS
6.1. VAKUUTUKSEN TIEDOT JA VAKUUTUSMAKSUN SUURUUS
Liitolla on vakuutus Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan kautta. Vakuutuskausi alkaa 1. helmikuuta ja
loppuu seuraavan vuoden tammikuun 31. päivä. Vakuutus kattaa budolajien harjoittelun kotimaassa
sekä edestakaiset matkat harjoituksiin, leireille ja kilpailuihin.
Liitto vakuuttaa ulkomaille suuntautuvilla kisamatkoilla, joissa Liitto on järjestäjänä, kaikki osallistujat
automaattisesti kendotapaturmilta matkan ajaksi. Tämä vakuutus ei korvaa normaalia
matkavakuutusta. Mikäli jäsenenne harrastaa omatoimimatkailua ja harjoittelee Liiton lajeja ulkomailla
ja haluaa laajentaa olemassa olevaa kendovakuutustaan matkansa ajaksi, pyydetään häntä ottamaan
yhteyttä Liiton taloudenhoitajaan.
Turvan vakuutussopimus on luonteeltaan jatkuva. Kun jäsenet ilmoitetaan liiton maksutiedotteessa
annettuun eräpäivään mennessä liiton jäsen- ja vakuutusvastaavalle, se jatkuu katkeamatta edellisestä
vuodesta. Myöhemmin vuoden aikana maksetut vakuutukset astuvat voimaan sinä päivänä kun jäsen
on ilmoitettu liiton vakuutusvastaavalle. Tällöin vanhoille jäsenille syntyy katko vakuutusturvaan. Olkaa
siis hyvät ja huolehtikaa seurojenne jäsenten vakuutukset ajoissa ajan tasalle.
Vakuutus kattaa kaikki liiton piirissä harjoitettavat taistelulajit. Mikäli seuranne on jäsen toisessa
lajiliitossa ja on vakuutettu sitä kautta, teidän ei tarvitse ottaa uutta vakuutusta Liiton kautta. Ilmoittakaa
tällaisesta järjestelystä Helene Vanniselle ilmoittaessanne jäsentietoja.
Vakuutusmaksu on 20 euroa.
Ilmoittakaa vakuutusvastaavalle vakuutettavan nimi ja syntymäaika. Enää ei siis tarvitse ilmoittaa koko
henkilötunnusta.
Vakuutusehdot saa kirjallisena Helene Vanniselta pyydettäessä ja Liiton verkkosivuilta.
6.2. POIKKEUSTAPAUKSET VAKUUTUKSEN KESTOSSA
Liiton piirissä on noussut mahdollinen tarve lyhytaikaisemmalle vakuutukselle, esim. silloin, kun seura
haluaa vetää viikonlopun intensiivikurssin normaalin alkeiskurssin ulkopuolella henkilöille, jolla ei ole
ennestään kendotapaturmaturmavakuutusta. Ottakaa tällaisen tarpeen kohdalla yhteys Helene
Vanniseen. Näille henkilöille voidaan ottaa määräaikainen taistelulajiharjoittelun kattava
tapaturmavakuutus, joka voidaan myöhemmin tarvittaessa laajentaa koko vuoden mittaiseksi
vakuutukseksi.
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6.3. LIITON TOIMINTAOHJEET TAPATURMAN SATTUESSA
Tapaturman sattuessa jäsenen tulee joko itse tai seuransa välityksellä aina ottaa yhteyttä
Helene Vanniseen.
Jäsen- ja vakuutusvastaava toimittaa vakuutetulle voimassa olevasta vakuutuksesta kirjallisen ja
allekirjoitetun vakuutustodistuksen postitse, joka liitetään Turvalle osoitettavaan
vahinkoilmoitukseen/korvaushakemukseen yhdessä mahdollisten lääkärintodistusten ja kuittien kanssa.
Älkää siis neuvoko jäseniänne ottamaan suoraan yhteyttä Turvaan, sillä Turva vaatii aina
Suomen Kendoseurojen Keskusliitolta vahvistuksen siitä, että jäsenen vakuutus on kunnossa.
Kirjanpito vakuutusten voimassaolosta kunkin jäsenen kohdalla tehdään Liiton päässä, ei
Turvassa.
Loukkaantunut on itse vastuussa vahinkoilmoituksen tekemisestä. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto
neuvoo ja auttaa tarpeen mukaan. Vahinkoilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti vakuutusyhtiö
Turvan verkkosivujen kautta. Tällöin tarvittavat liitteet on postitettava perästä Turvan osoitteeseen ja
vahinkoilmoitukseen/korvaushakemukseen on liitettävä tieto siitä, että liitteet toimitetaan perästä.
HUOM: Vakuutusyhtiö vaatii myös harjoituksen järjestäneeltä seuralta, harjoitusten vetäjältä tai
esimerkiksi kisamatkan matkanjohtajalta kirjallisen todistuksen siitä, että tapaturma on
aiheutunut harjoituksissa tai matkalla harjoituksiin tai sieltä pois. Tämä todistus on myös
liitettävä vahinkoilmoitukseen/korvaushakemukseen
Muistattehan, että kaikilla täytyy olla jokin vakuutus, joka korvaa budoharrastuksessa sattuvat
tapaturmat. Jokaiselta, joka ei ota liiton vakuutusta kannattaa ottaa kirjallinen ilmoitus siitä, että
jäsenellä on jokin muu, budolajit kattava vakuutus.
Liiton järjestämiin tapahtumiin on osallistumisoikeus ainoastaan niillä, joista on ilmoitettu
asianmukaiset tiedot ja maksut Liitolle ennen tapahtumaa ja joilla on voimassa oleva, kendo-,
naginata-, iaido- ja/tai jodoharrastuksen kattava tapaturmavakuutus.
Liitto tarkistaa liiton tapahtumien osallistujien maksu- ja vakuutustilanteen ja on tarvittaessa yhteydessä
suoraan seuroihin.
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7. GRADUOINNIT JA GRADUOINTIMAKSUT
7.1. GRADUOINNIN JÄRJESTÄMINEN
Seurojen on ilmoitettava jäsen- ja vakuutusvastaavalle sekä cc:nä Liiton puheenjohtaja Mika
Kankaiselle (mika.kankainen@fka.fi) järjestämistään graduoinneista etukäteen viimeistään kuukautta
ennen itse tapahtumaa. Ilmoitukseen on liitettävä tieto graduoitavista vyöarvoista, graduointiraadin
jäsenistä sekä päivämäärästä, jolloin graduointi järjestetään. Tämän dokumentin liitteenä löytyy Liiton
tarkempi ohjeistus graduointien järjestämisestä.

7.2. GRADUOINTIMAKSUT: IAIDO, JODO, KENDO, NAGINATA
Huom. FKA:n graduointimaksut vastaavat EKF:n ilmoittamia maksuja.

KUY-GRADUOINTIMAKSUT
6-1. kyu

20 €

DAN-GRADUOINTIMAKSUT
1. dan
2. dan
3. dan
4. dan

yritys
yritys
yritys
yritys

10 €
15 €
25 €
40 €

+
+
+
+

rekisteröinti
rekisteröinti
rekisteröinti
rekisteröinti

15 €
25 €
40 €
60 €

= 25 €
= 40 €
= 65 €
= 100 €

Järjestävä seura kerää graduointimaksut, tekee niistä ilmoituksen jäsen- ja vakuutusvastaavalle Helene
Vanniselle. Lomake on ladattavissa liiton www-sivuilta, osoitteessa www.fka.fi kohdassa “lomakkeet”.

7.3. GRADUOINTITILAISUUKSISTA
Kyu-arvot ovat kansallisia arvoja, joiden myöntämisestä vastaavat seurat ja Suomen Kendoseurojen
Keskusliitto. Seurat voivat järjestää näitä tilaisuuksia liiton luvalla. Graduoidut arvot kirjataan liiton
rekisteriin graduointimaksujen tilityksen ja kirjallisen graduointi-ilmoituksen perusteella.
Dan-arvot ovat kansainvälisiä dan-arvoja, joiden myöntämisestä vastaa Euroopassa Euroopan
Kendoliitto EKF. Dan-graduointien järjestämiseen tarvitaan EKF:n hyväksyntä.
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KENDO:
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto on perinteisesti järjestänyt 1. – 3. danin graduointeja sekä sopivan
mahdollisuuden tarjoutuessa myös graduoinnit 4. daniin saakka. Graduointiraadin kokoonpano määrää
sen, mitä dan-arvoja raati voi myöntää.
Suomessa yleisiä dan-graduointitilaisuuksia on ollut kansallisten suurleirien yhteydessä, joita ovat
esim. Porin Jazz-leiri kesällä ja Helsinki-leiri syksyllä. Kaikilla leireillä, jonne saadaan japanilaisia
opettajia, pyritään järjestämään dan-graduointi. Näistä mahdollisuuksista on aina mainittu leirikutsuissa
erikseen.
Yli 4. danin arvot suositellaan graduoitavaksi ulkomaisilla kansainvälisillä leireillä tai kilpailujen
yhteydessä, esimerkiksi Brysselin Nakakura-seminaarissa joulukuussa, ellei tähän tarjoudu tilaisuutta
Suomen Kendoseurojen Keskusliiton omissa tapahtumissa.

IAIDO:
Suomen Kendoseurojen Keskusliiton piirissä harjoitellaan ZNKR iaidoa sekä vanhoista tyylisuunnista
Muso Shinden ryu:ta, Muso Jikiden Eishin ryu:ta ja Suioryu:ta. Suomessa voidaan graduoida iaidon
kyu-arvoja 1. kyu:hun saakka. Dan-graduointimahdollisuuksista Suomessa tiedotetaan erikseen.
Graduoinnit pyritään järjestämään kansallisten leirien yhteydessä. Iaido-vastaavana liitossa toimii
Paulus Artimo. Häneltä voi tiedustella tarkemmin graduointimahdollisuuksista.

JODO:
Jodon kyu-arvoja voi graduoida kotimaisilla leireillä. Graduointimahdollisuuksista ilmoitetaan
leirikutsujen yhteydessä. Dan-graduointimahdollisuuksista Suomessa tiedotetaan erikseen. Jodon
yhteyshenkilönä Suomen Kendoseurojen Keskusliitossa toimii Joonas Pihlaja.

NAGINATA:
Naginatan kyu-arvoja voi graduoida kotimaisilla leireillä. Graduointimahdollisuuksista ilmoitetaan
leirikutsujen yhteydessä. Dan-graduointimahdollisuuksista Suomessa tiedotetaan erikseen. Naginatan
yhteyshenkilönä Suomen Kendoseurojen Keskusliitossa toimii Mari Paasonen.
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8. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n graduointien järjestämisohjeet
8.1. Ennen graduointia
1. Seuran hallituksen kanssa on sovittava graduointipäivästä, varattava tilat, varmistettava graduointiraadin
kokoonpano ja suunniteltava tiedotus graduointitilaisuudesta.
2. Graduoitsijoiden osallistuminen raatiin on varmistettava: Raadissa on oltava vähintään kolme graduointisääntöjen
vaatimukset täyttävää henkilöä. On varmistettava myös muun graduoinneissa tarvittavien toimitsijoiden saatavuus:
tachiait ja muut apulaiset.
3. Graduoinnista on ilmoitettava liiton jäsen- ja vakuutusvastaavalle ja iaido-, naginata- ja jodograduoinneista myös
lajivastaavalle viimeistään kuukauden ennen tapahtumaa. Ilmoituksesta on käytävä ilmi graduointipaikka, aika,
mitkä lajit ovat kyseessä, mihin arvoon saakka on mahdollista graduoida ja siinä on oltava mukana osallistujille
annetut ilmoittautumisohjeet sekä lista graduointiraadin jäsenistä.
4. Ilmoittautuminen on ohjeistettava osanottajille: mihin päivään mennessä on ilmoittauduttava ja kenelle. Osallistujien
on ilmoitettava seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika, seura, nykyinen kyu-arvo ja suosittelija.
5. On tarkistettava, että graduointidiplomeja on riittävästi ja liiton sivuilta on tulostettava graduointiarvostelu- ja
ilmoituslomakkeet. Graduointidiplomipohjia voi tiedustella Liiton taloudenhoitajan tai puheenjohtajan kautta.

8.2. Graduointitilaisuudessa
1. Tilat ja pöydät on varmistettava.
2. On tarkistettava, että ilmoittautumislomakkeeseen on merkitty kokelaan koko nimi, syntymäaika, edellisessä
graduoinnissa suoritettu arvo ja suorittamispäivämäärä.
3. Kokelaat on ryhmiteltävä vyöarvoittain ikäjärjestykseen ja tarvittaessa numeroitava.
4. On varmistettava, että pöydillä on jokaiselle raadin jäsenelle kynä, paperia ja arvostelulomake.
5. On varmistettava, että raadilla on käytettävissään voimassaolevat kyu-graduointisäännöt ja muu tarvittava arviointia
helpottava materiaali. (ZNKR Jodo Manual, ZNKR Iaido Manual)
6. Graduointimaksut on kerättävä graduointitilaisuuden päätteeksi liiton hinnaston mukaisesti. Hyppygraduoinneissa,
eli graduoinneissa, joissa kokelaalle myönnetään useampi peräkkäinen arvo samalla kertaa, maksetaan kaikki
myönnettävät arvot.

8.3. Graduoinnin jälkeen
1. Läpäisseiden graduointidiplomit on täytettävä ja raadin on allekirjoitettava diplomit.

2. Graduointi-ilmoitus annetaan liiton jäsen- ja vakuutusvastaavalle, joka toimittaa tiedot taloudenhoitajalle laskutusta
varten.
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Tärkeitä asioita, joista seurat ovat vastuussa graduointeja järjestäessään ja lähettäessään omia
jäseniään toisiin seuroihin tai liiton leireille graduoimaan
1. Graduointeihin ilmoittautuneilla on oltava Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n jäsenmaksu maksettuna ja
voimassa oleva vakuutus. Seura tarkistaa asian tarvittaessa liiton jäsenrekisteristä.
2. Seurat ovat vastuussa kokelaalle annetusta suosituksesta osallistua kokeeseen.
3. Ilmoitetulla kokelaalla on oltava edellisestä graduoinnista edellytetty minimiaika täynnä. Seura tarkistaa asian
tarvittaessa liiton jäsenrekisteristä.

Mihin kyu-arvoon asti seurat voivat järjestää graduointeja?
Seurat voivat järjestää vapaasti kyu-graduointeja 6.–1. kyun välillä, kunhan raati on Suomen Kendoseurojen Keskusliitto
ry:n kyu-graduointivaatimusten mukainen ja graduointitilaisuuden järjestämiseen liittyvät velvollisuudet hoidetaan edellä
kuvatulla tavalla.
On suositeltavaa, että 1.kyun graduoinnit järjestetään kansallisten leirien tai isojen graduointitilaisuuksien yhteydessä.

Dan-graduoinnit
Dan-arvot ovat kansainvälisiä vyöarvoja ja niiden graduointitilaisuuksista vastaa Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry.
Jos seura haluaa järjestää ison tapahtuman, jonka yhteydessä on dan-graduointi, on siihen saatava liiton hallituksen
myöntämä lupa. Suunniteltaessa dan-graduointeja ottakaa ajoissa yhteyttä koulutusvastaavaan/ iaido- tai
jodovastaavaan.

Ohjaajan vastuu
Kyu-graduoinneissa ohjaaja merkitsee ilmoittautumislomakkeen suositus-kohtaan arvionsa siitä, mikä arvo on
kokelaalle sopivin. Tapauksessa, jossa kyu-tasolla oleva kokelas on harjoitellut paljon mutta ei ole graduoinut pitkään
aikaan, voi ohjaaja suositella siirtymistä seuraavan kyu-arvon yli suoraan kokelaan tasoa vastaavaan kyu-arvoon. Sekä
kyu- että dan-kokeisiin ilmoittautumisissa ohjaaja voi olla suosittelematta raadille kokelasta, joka ei ole harjoitellut
aktiivisesti tai ei muuten ole suosittelijan mielestä saavuttanut graduoinneissa vaadittavaa taitotasoa.
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