GRADUOINTITIEDOTE, joulukuu 2022

Aika: maanantai 12.12.2022 alkaen klo 19.30, 20.15 tai 20.30 kokelaiden määrästä riippuen
Paikka: Liikuntamyllyn judosali (Jauhokuja 3, Helsinki)
Viimeinen ilmoittautumispäivä: keskiviikko 7.12.2022
Graduoitsija: Mari Wiklund
Kohderyhmä: Aikuiset ja yli 13-vuotiaat nuoret
Suoritettavat vyöarvot: kaikki aikuisten kyu-arvot
Ilmoittautumiskäytäntö:
Graduointitilaisuuten
ilmoittaudutaan
lähettämällä
sähköpostia
graduoitsijalle (mari@finnaiki.fi) määräaikaan mennessä. Viestissä tulee ilmoittaa aikidopassin
numero, mikäli kokelaalla jo on aikidopassi. Jos suoritat 6. kyun vyöarvoa, ilmoita myös, milloin
olet aloittanut aikidon (kuukausi ja vuosi riittää). Huom! Graduointimaksu (ja passimaksu,
mikäli kokelaalla ei vielä ole passia) tulee suorittaa ennen ilmoittautumista ja kuitti maksuista
täytyy näyttää graduoitsijalle viimeistään graduointitilaisuudessa! (Netistä tulostettu kuitti on
ok. Kuitin voi lähettää myös sähköpostitse.)
Graduointimaksu: Graduointimaksun suuruus on 20 € ja se maksetaan Finn-Aiki ry:n tilille FI41
8000 1770 7809 07. Viestiosassa täytyy ehdottomasti mainita, mikä maksu on kyseessä ja ketä se
koskee (esim. tyyliin: Graduointimaksu / Kokelaan Nimi). Käteismaksuja ei oteta vastaan.
Maksettua graduointimaksua ei saa takaisin, jos suoritus hylätään. Maksua ei kuitenkaan tarvitse
suorittaa uudelleen seuraavilla yrittämillä. Huom! Kokelaan tulee varmistaa hyvissä ajoin ennen
ilmoittautumista, että vaadittavat harjoituskerrat ja leirit on suoritettu ja pyytää osallistumiselle
puolto joltakulta seuran dan-arvoisista ohjaajista! Kokeessa hylätyn tulee suorittaa uudelleen
vähintään puolet vyöarvoon vaadittavista harjoituskerroista ennen uutta yritystä.
Aikidopassi: Kaikilla graduointiin osallistuvilla täytyy olla Suomen Aikidoliiton aikidopassi.
Ensimmäistä kertaa graduoivien ja passinsa hukanneiden tulee lunastaa aikidopassi graduointiin
ilmoittautumisen yhteydessä. Passin hinta on 10 € ja se maksetaan seuran tilille (ks. tilinumero
yllä). Passimaksun voi suorittaa samalla kertaa graduointimaksun kanssa, kunhan maksut on
viestiosassa selvästi eritelty (esim. tyyliin: Graduointimaksu ja passimaksu / Kokelaan Nimi).
Maksetun passin saa haltuunsa, vaikka graduointisuoritus hylättäisiinkin. Huom! Niiden, joilla on
jo passi, tulee ottaa se mukaansa graduointitilaisuuteen suoritusmerkintää varten!
Lisenssi: Kaikilla graduointiin osallistuvilla täytyy olla voimassa oleva Suomen Aikidoliiton
lisenssi. Lisätietoa lisenssistä ja sen hankkimisesta löytyy liiton sivuilta:
https://www.aikidoliitto.fi/liitto/lisenssi/. (Maksuton tutustumislisenssi ei riitä, vaan kokelaalla
tulee olla maksullinen A- tai B-lisenssi.)
Diplomien jako: Diplomit suoritetuista vyöarvoista jaetaan normaalien harjoitusten yhteydessä
graduointipäivän jälkeen. (Joko heti seuraavissa harjoituksissa – jos sekä kokelas että graduoitsija
ovat silloin paikalla – tai sitten myöhemmin.) Diplomeja ei lähetetä postitse.
Käyttäytyminen ja varusteet: Graduointiin osallistuvilla tulee olla päällään asianmukainen
harjoituspuku ja mukanaan suorituksessa tarvittavat aseet (3. kyusta alkaen). Tilaisuuteen ei voi
tulla myöhässä eikä sieltä voi poistua kesken. Graduoinnin aikana ei saa puhua, naureskella,
kuljeskella ympäriinsä, syödä eikä juoda, ja kokelaita koskee lisäksi muodollinen graduointietiketti.
Asiaton käytös voi olla perusteena suorituksen hylkäämiselle. Tilaisuutta saa tulla katsomaan, mutta

myös yleisön tulee noudattaa asianmukaista hiljaista käyttäytymistä ja olla paikalla koko tilaisuuden
ajan.
Nimien julkaiseminen seuran nettisivuilla: Seurassa on tapana, että graduoinnin läpäisseiden nimet
julkaistaan kokeen jälkeen seuran nettisivuilla. Mikäli joku ei tahdo nimeään julkaistavan, asiasta
tulee kertoa graduoitsijalle ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumisen peruminen: Graduointimaksua ei makseta takaisin, mikäli graduointiin
ilmoittautunut estyy saapumasta paikalle kokeeseen. Maksu voidaan kuitenkin siirtää seuraavaan
graduointitilaisuuteen. Mikäli kokelas estyy saapumasta paikalle graduointiin, vaikka on jo ehtinyt
ilmoittautua siihen, asiasta on hyvä ilmoittaa graduoitsijalle, sillä kokelaiden määrä ja suoritettavat
vyöarvot vaikuttavat kokeen ja graduointipäivän harjoitusten aikatauluun.
Menestystä! 
T: Mari Wiklund (sähköposti: mari@finnaiki.fi)

