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1. Yleistä 
Vuonna 2021 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n (jatkossa liitto) rahastonhoitajana         
jatkaa Mercedesz Czimbalmos (rahastonhoitaja@fka.fi), jäsen- ja vakuutusvastaavana Jenni        
Nissi (jasenvastaava@fka.fi). Lisäksi jatkossa Jenni Nissi toimii myös Suomisport-         
vastaavana (suomisport@fka.fi).  

Kukin henkilöjäsen on velvollinen hoitamaan itse liiton lisenssimaksun ja vakuutusmaksun          
kuntoon Suomisport-verkkopalvelussa. Vuoden 2021 aikana tullaan myös graduointeihin        
ilmoittautuminen ja graduointimaksujen suorittaminen siirtämään Suomisportiin, mistä tullaan        
tiedottamaan myöhemmin erikseen. 

Huomioittehan, että graduointeihin ja liiton järjestämiin tapahtumiin (leireille, kilpailuihin yms.)          
on osallistumisoikeus ainoastaan niillä, joilla on liiton lisenssimaksu hoidettuna         
Suomisportissa ja joilla on voimassa oleva kendo, iaido, jodo, naginata tai sports chanbara             
-harrastuksen kattava tapaturmavakuutus. Kukin seura on velvollinen valvomaan        
henkilöjäsentensä lisenssi- ja vakuutustilannetta ja olemaan tarvittaessa yhteydessä liittoon,         
mikäli niissä on epäselvyyksiä. 

Jos tarvitsette neuvoja jäsen- ja vakuutusasioissa, olkaa yhteydessä Jenni Nissiin          
(jasenvastaava@fka.fi). Jos teillä on kysyttävää Suomisportin käytöstä, lähettäkää viestiä         
osoitteeseen suomisport@fka.fi. 

 

2. Lisenssimaksut 
Liiton lajeja eli kendoa, iaidoa, jodoa, naginataa ja sports chanbaraa harrastavien ja muiden             
liiton toimintaan osallistuvien henkilöiden on maksettava liiton lisenssimaksu, jonka kukin          
harrastaja maksaa itse Suomisport-verkkopalvelun kautta (https://info.suomisport.fi/, ks.       
erillinen ohje). 
 
Vanhojen harrastajien lisenssimaksu on 35 € lisenssin hankinta-ajankohdasta riippumatta (ei          
sisällä vakuutusta) ja kattaa koko loppuvuoden. Peruskurssilaisten lisenssimaksu on 30 € ja            
sisältää myös vakuutuksen. Mikäli lajissanne ei järjestetä peruskurssia, koskee tämä maksu           
myös uusia harrastajia, jotka aloittavat lajin harjoittelun kyseisenä vuotena.  
 
Peruskurssilaisten lisenssimaksu koskee ainoastaan uusia harrastajia, jotka liittyvät        
ensimmäistä kertaa liittoon kyseisenä vuotena. Eli ei niitä, jotka ovat jo olleet liittomme             
jäseniä jonkun toisen lajin tai seuran kautta joskus aikaisemmin. 
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3. Vakuutusmaksut 
Jokaisella liiton lajeja harrastavalla on oltava voimassa lajien harrastamisen kattava          
vakuutus. Liitto tarjoaa kauttaan vakuutusta hintaan 20 € per vakuutuskausi. Vakuutuskausi           
alkaa 1. helmikuuta ja päättyy seuraavan vuoden tammikuun 31. päivä. Vakuutus kattaa            
liiton edustamien budolajien harjoittelun kotimaassa sekä edestakaiset matkat harjoituksiin,         
leireille ja kilpailuihin.  
 
Liiton vakuutussopimus on otettu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan kautta ja on          
luonteeltaan jatkuva ryhmävakuutus. Kun maksat liiton jäsenlisenssin ja vakuutusmaksun         
Suomisportin kautta viimeistään tammikuun 31. päivä, jatkuu vakuutuksesi katkeamatta.         
Myöhemmin maksetut vakuutukset astuvat voimaan sinä päivänä, kun ne on maksettu           
Suomisportissa. Tällöin vanhoille jäsenille syntyy katko vakuutusturvaan. Huolehdithan siis         
vakuutusmaksusi ajoissa kuntoon. 
 
Liiton vakuutus ei ole voimassa ulkomailla. Maajoukkueiden ulkomaille suuntautuvien         
kisamatkojen osalta liitto vakuuttaa kilpailijat aina erikseen budotapaturmilta matkan ajaksi.          
Tämä vakuutus ei kuitenkaan korvaa normaalia matkavakuutusta. Mikäli harrastat         
omatoimimatkailua ja harjoittelet liiton lajeja ulkomailla, ole yhteydessä liiton jäsen- ja           
vakuutusvastaavaan, jotta vakuutuksesi voidaan laajentaa kattamaan harjoittelu ulkomailla. 
 
Jos seuranne halua järjestää normaalin peruskurssin ulkopuolella lajikokeilun, esim.         
viikonlopun intensiivikurssin henkilöille, jolla ei ole entuudestaan budolajit kattavaa         
tapaturmavakuutusta, olkaa yhteydessä liiton jäsen- ja vakuutusvastaavaan, jotta        
lajikokeiluun osallistuville voidaan ottaa määräaikainen budolajit kattava tapaturmavakuutus.        
Tarvittaessa se voidaan myöhemmin laajentaa koko vuoden mittaiseksi vakuutukseksi, jos          
lajikokeiluun osallistunut haluaa jatkaa harjoittelua. 
 
Vakuutus kattaa kaikki liiton piirissä harjoitettavat lajit. Mikäli olet jäsenenä toisessa           
lajiliitossa ja sinulla on jo budo-/taistelulajit kattava vakuutus sitä kautta, sinun ei tarvitse             
ottaa uutta vakuutusta Kendoliiton kautta. Tarkemmat vakuutusehdot saa pyydettäessä         
kirjallisena liiton jäsen- ja vakuutusvastaavalta tai liiton kotisivuilta (www.fka.fi). 
 

4. Graduointimaksut 
Vuoden 2021 aikana graduointeihin ilmoittautuminen ja graduointimaksujen suorittaminen        
tullaan siirtämään Suomisport-verkkopalveluun. Toistaiseksi pitää seurojen kuitenkin vielä        
tehdä etukäteen sähköpostitse ilmoitus järjestämistään graduointitilaisuuksista liiton jäsen- ja         
vakuutusvastaavalle vähintään kuukautta ennen itse tapahtumaa ja graduointitilaisuuden        
jälkeen ilmoittaa suoritetut vyöarvot ja niiden haltijat sähköpostitse liiton rekisteriin ja tilittää            
graduointimaksut liitolle. Katso tarkemmat ohjeet FKA:n graduointien järjestämisohjeesta. 
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Kendoa, iaidoa, jodoa ja naginataa koskevat kyu-graduointimaksut: 
 

6.-1. kyu: 20 € per vyöarvo 
 
Huom. Hyppygraduoinnissa graduointimaksu sisältää myös yli hypättyjen vyöarvojen maksut 

 
Dan-graduointimaksut vastaavat EKF:n voimassa olevia maksuja: 
 

1. dan: yritys 15 € + rekisteröinti 20 € = 35 € 
2. dan: yritys 20 € + rekisteröinti 30 € = 50 € 
3. dan: yritys 30 € + rekisteröinti 50 € = 80 € 
4. dan: yritys 50 € + rekisteröinti 70 € = 120 € 
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