
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

HURTIG, AKI

HARMONISEN VOIMAN TIE - AIKIDO FENOMENOLOGIAN
NÄKÖKULMASTA

Kasvatustieteen kandidaatintyö

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus

2016



 
Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 
 
Luokanopettajankoulutus 
  

Tekijä 
Aki Hurtig 
      

Työn nimi 
Harmonisen voiman tie - Aikido fenomenologian näkökulmasta 

Pääaine 
Taidekasvatus 

Työn laji 
Kandidaatintyö 

Aika 
2016 

Sivumäärä 
38 

Tiivistelmä 
 
Tämän kasvatustieteen kandidaatintutkielman aiheena toimii harmonisen voiman tie, japanilainen 
kamppailulaji, aikido. Tutkielman tarkoituksena on perehtyä laajemmin aikidon suuriin osa-aleisiin 
tarkastellen tarkemmin lajia sekä sen ilmenemistä ja sen lähtökohtia. Aikidon monitahoisista 
ulottuvuuksista johtuen työn päänäkökulmana toimii fenomenologinen tutkimusnäkökulma. Aiheen 
pohjustaminen alkaa lajin syntyhistoriasta sekä kamppailutoiminnan harjoittamisesta historian 
kautta nykypäivään. Tutkielman kannalta pääkysymyksiä ovat: 1. Millainen on aikidon historia? ja 2. 
Millainen ilmiö aikido on? Esiin nousevina mielenkiinnon kohteina aiheen ympärillä toimivat myös 
ilmiötä sivuavat teemat kuten ontologia, pragmatismi, taide, filosofia ja pedagogiikka. Tämän 
tutkielman päämäärä on toimia aikidoa ja sen aihealuetta avaavana pohjana tulevaa jatkotutkimusta 
eli pro gradua varten. Myöhemmän tutkimuksen keskiössä tulee olemaan muun muassa lajin 
kasvatuksellisten ja ihmistä ohjaavien piirteiden tarkastelu. 
 
Tutkielman pääasiallinen aineisto koostuu kirjallisten teosten, kuten aikidon historia- ja 
henkilödokumenttien sekä niitä purkavien filosofisten sekä teoreettisten teosten joukosta. 
Edellisten tutkimuslähteiden lisäksi aineistoon liittyy myös henkilökohtaisen kokemuksen ja hiljaisen 
tiedon tuomat budo-lajille tyypilliset periytyvät näkökulmat. Toisistaan eroavan kirjallisuuden ja 
lajiin kohdistuvan introspektion tarkoitus on nostaa esiin mystisyyteen taipuvan aikidon kivijalan 
muodostavat piirteet. Merkittäviä mainittavia tutkimuskirjallisuuden henkilöitä ja teemoja 
tutkielman kannalta ovat Maurice Merleau-Ponty ja ruumiin fenomenologia, John Stevensin 
kokoamat muistelmat Morihei Ueshiban budo-filosofiasta sekä John Deweyn määrittelemät teoriat 
taiteen luonteesta ja ontologiasta. 
 
Keskeisiksi tutkielman tuloksiksi muodostuu budon merkitys vahvana filosofiaan perustuvana 
kamppailutaiteena ja tästä tiestä kumpuava ihmisen holistinen hyvinvointi. Tämän ihmisen 
avautumisen sekä ympäristön ja sen toisten välisen yhteyden edellytyksenä toimii toiminnan ja 
mielen välinen harmonia eli väkivaltaa suuremman voiman löytäminen. Sen avainsanoiksi 
muodostuvat niin sanotusti rakkaus tyyneys. Kamppailun tarkoitukseksi muodostuu itsensä 
näkeminen vastustajassaan jolloin taistelusta avautuu rauhan tie. Budo saa pintaa syvemmän 
muotonsa ihmiset perheeksi yhdistävänä tasa-arvoisena filosofiana. Harmonisen voiman tien arvo 
näyttäytyy kasvatukselliseksi vastuun, velvollisuuden ja kunnioituksen täyttämäksi harjoitteluksi. 
Kehon sekä mielen opetukseksi päämääränään parempi ihminen. Johtopäätöksenä aikidon olemus 
saavuttaa fenomenologisen olemuksensa eletyn ruumiin, kokemuksen ja ruumiillisen läsnäolon 
muodossa. Yhteisessä maailmassa toimivina havaittavina subjekteina luomme yhteyden 
ympärillämme oleviin muihin muodostaen heihin yhteyden. 
 

Asiasanat aikido, harmonisen voiman tie, budo, fenomenologia, ilmiö, pragmatismi, filosofia, keho, kehollisuus, 
kamppailu, taide, pedagogiikka, jutsu, historia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulla ei ole mitään salattavaa.” 

”Sille, joka on valmis seuraamaan minua, olen 

valmis antamaan kaiken.” 

 

- Hikitsuchi Michio 

(Morel 1994: 5.) 
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1. JOHDANTO 

Kamppailu- ja itsepuolustuslajien vaihtuminen militaristisista taistelutaidoista vapaa-

ajan harrastamisen muodoiksi viestii viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtuneesta 

kulttuuri- ja kamppailuimagon muutoksesta. Vanhasta omistautumista vaativasta 

elämäntavasta on muotoutunut ihmisen kokonaisuutta muokkaava kiehtova ja mystinen, 

mutta moderni ilmiö; kurinalainen liikunnan harjoittamisen muoto. Onko yksilöllisen 

erikoistuneen kamppailutaiteen eli lajin (piirteiltään muista eriytynyt kamppailutyyli), 

asema säilynyt samana tästä muutoksesta huolimatta? Kamppailulajien harrastajien 

kesken kuulee usein sanottavan, että kamppailutaiteen aloittamisen alkusyynä on ollut 

henkilökohtainen kiinnostus lajia kohtaan, tuttavan suositus tai puhtaasti median kautta 

herännyt ihailu kamppailutaitoja kohtaan. Sami Myllyniemen ja Päivi Bergin 2013 

tehdyn nuorten vapaa-aika tutkimuksen ”Nuoria liikkeellä!” mukaan 7 – 29 vuotiaista 

1205:n suomalaisen suuruisesta otantaryhmästä kamppailulajeja harrasti noin 4%, mikä 

tarkoitti, että liikuntamuoto oli 15:ksi suosituin liikuntaharrastuksen muoto. Vertailuna 

kerrottakoon, että kolme yleisintä liikuntaharrastuksen muotoa olivat lenkkeily 18%, 

kuntosali 18% ja pyöräily 13%. Tutkimuksessa selvisi myös, että kamppailulajien 

harrastajista suurin osa oli miespuolisia. (Myllyniemi & Berg 2013: 9, 36, 65.) 

Pyrin perehtymään yhden kamppailuliikunnan ja taiteen muotoon, japanilaiseen 

aikidoon, harrastuksena. Päämääränäni on avata lajin luonnetta ilmiönä ja edelleen 

pohtia sen osien merkitystä suhteessa kasvatukseen ja pedagogiaan. 

Kandidaattitutkimukseni tarkoitus on perehtyä aikidoon ilmiönä ja tutkia lajia 

pääasiallisesti fenomenologisesta näkökulmasta. Lajin piirteisiin läheisesti liittyviä 

tutkimuksessa esiin nousevia näkökulmia ovat edelleen myös pragmatismi ja taide. 

Ensimmäinen tutkimukseni toimii selkeyttävänä pohjustuksena pro gradu tutkielmaani, 

jossa tarkoitukseni on perehtyä syvemmin aikidon pedagogiseen luonteeseen ja 

ominaisuuksiin kandidaattityössä avaamieni näkökulmien kautta. Tällaisia myöhemmin 

tärkeäksi muodostuvia tutkimuksen kohteita ovat esimerkiksi opettajan ja oppilaan 

välinen koulutus-suhde (mestari ja oppilas), oppiympäristössä toimivat keskeiset 

henkilöt sekä näiden roolit ja tehtävät, harjoituksissa noudatettava etiketti ja 

käyttäytyminen, yksilöiden välinen hierarkia ja kuri, oppimisen muodot ja tavat sekä 

opettajan ja avustajan vastuut sekä velvollisuudet. 

Oman henkilökohtaisen opin tieni aikidon parissa aloitin kahdeksan vuoden ikäisenä 
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ryhtyessäni harjoittamaan lajia Oulun aikidoseura Hokutokain (japaniksi pohjoinen 

tähtikuvio, ts. Otava) jäsenenä. Lapsuudestani lähtien tämä harrastus on tarjonnut 

minulle paljon pohdittavaa ja opittavaa lajin fyysisten harjoitteiden, filosofian sekä sen 

välittämien arvojen ja asenteiden kautta. Lajin pitkäaikaisen harjoittamisen aikana olen 

huomannut, kuinka pikkuhiljaa osa sen sisältämästä sanomasta on tullut osaksi minua, 

heijastuen elämässäni tekemiini valintoihin ja mielipiteisiin. Tästä näkökulmasta 

katsottuna aikido on siis seurannut minua salilta arkeni keskelle, ei pelkästään 

harjoituksista ruumiin pääomaksi, vaan myös opiksi, osaksi mieltäni, näkemyksiäni eli 

sitä kuka minä koen olevani, kuinka minä koen olevani sekä kuinka koen toimivani. 

Aikidosta kirjoitetun historian ja artikkelijulkaisujen ohella lajia on tutkittu syvemmin 

maailmanlaajuisena – saati Suomen laajuisena ilmiönä – vähän. Tämän takia lajin 

tietämys, suuntaukset ja niiden opit rajoittuvatkin usein harrastajapiirien sisälle tai 

lehtien kapeiden artikkeleiden tietojen varaan. Usein aikidosta puhuttaessa lajista esiin 

nousevat sen tunnetuimmat piirteet, joita ovat muun muassa väkivallattomuus sekä 

kirjavat harrastajapiirit, joissa sukupuoli, tausta, kehonrakenne tai koko ei merkittävästi 

vaikuta lajin harrastamis- tai etenemismahdollisuuksiin. Syy näihin huomioihin lienee 

melko ilmeinen, koska muodostavathan juuri nämä piirteet suurimman eron aikidon ja 

muiden kamppailulajien välille. Muista kamppailulajeista poiketen aikidossa ei kisailla 

eli lajitoiminnan sisällä ei järjestetä minkäänlaisia keskinäisiä otteluita. Aikidon 

filosofian mukaisesti välivaltaisuutta ja kilpailua korostavaa harjoittelua pyritään 

välttämään. Tämän lisäksi kamppailullisesta näkökulmasta aikidon tekniikoiden 

voimaantuessa hyökkääjän antamasta voimasta olisi kahden harjoittajan väliset ottelut 

hankalia järjestää ja arvioida suoritusten pohjalta. Voisi ajatella, että hyökkääjä tekee 

palveluksen puolustautujalle hyökätessään. Sitä paitsi kuinka saada vastustaja 

luovuttamaan ottelussa ilman tarpeetonta kivun tuottamista? Kuinka tällaisen ottelun 

pisteet ja tulokset voitaisi tuomaroida? 

Aikidon valikoituminen kandidaattitutkielmani kohteeksi juontaa juurensa ensisijaisesti 

omasta lajiin liittyvästä kiinnostuksestani sen pitkäaikaisena harrastajana sekä aikidoon 

liittyvän julkaistun tutkimuksen puutteesta (vaihtelevan laatuisia artikkeleita lukuun 

ottamatta). Missä monet muut näkevät väkivallattoman, idealistisen, vanhoista 

taistelulajeista koostuvan kamppailulajin, minä pyrin kurkistamaan näkyvän ulkokuoren 

sisälle hieman syvemmälle. Pyrin löytämään ja kuvaamaan aikidon ihmistä itseään 

ohjaavan ja kasvattavan sisällön (kasvatuksen ja ehyen ihmisen näkökulma) ja ehkä 
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joskus paljastamaan toisia ihmisiä lähemmäksi saattavan, yhdistävän ja herättävän 

sisällön (hyvä ihminen, toisen arvostaminen ja rakastaminen kaltaisenaan toisena). 

1.1 Tutkimustilanne ja lähtökohta – miksi tutkia aikidoa? 

Aikidoa käsittelevä kirjallisuus ja dokumentit koostuvat usein lajin opettajien 

harjoittelijoille tai lajista kiinnostuneille kokoamista teknisistä oppaista, kuten 

ohjeistetuista ja kuvitetuista tekniikkalistoista sekä lajin historiasta ja sen keskeisistä 

henkilöistä tai filosofioista kertovista dokumenteista. Harrastajien kesken välittyvä 

suullinen perimätieto, mestarien päiväkirjat tai heidän oppilaidensa kirjaamat 

muistiinpanot sekä harjoituksista tallennetut filmit ja niistä tehdyt videot kuuluvat 

olennaisesti osaksi lajin perinteisiä lähteitä. Harjoituspiireissä välittyvää hiljaista tietoa 

voidaankin pitää kamppailulajeille erittäin tyypillisenä sekä varsin luotettava ensikäden 

lähteenä. Korkea-arvoisten opettajien jakama tietous on usein peräisin heidän omilta 

opettajiltaan ja edelleen kansainvälisistä lähteistä, joiden juuret kantautuvat syvälle 

koulukunnan oppien perustaan. Mestarilta motivoituneelle ja omistautuneelle oppilaalle 

periytynyt oppi luo puhtaan tiedollisen ja teknisen taiteen perimälinjan, joka vaalii lajin 

tai sen koulukunnan taitoja tuleville sukupolville pitäen opit hengissä ja puhtaana. Kun 

ansioitunut oppilas saavuttaa paikkansa mestarina, lankeaa tämän harteille myöskin 

vastuu ja toivo lajin siirtämisestä tuleville sukupolville, kuten tämä oli sen aikanaan 

oppinut. Kamppailulajin periytymisen kannalta merkittävää onkin siis sen harjoittajat, 

eli oppilaat ja heidän joukossaan ne omistautuneet yksilöt, jotka omaksuvat parhaansa 

mukaan taiteen jatkaen perintöketjua. 

Aikidoa on tutkittu Suomessa aiemmin yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä, 

esimerkiksi Mika Levyn opinnäytetyössä ”Aikidon tie suomalaiseen liikuntakulttuuriin” 

(2006). Lajia sivutaan usein suppeasti kamppailulajeja laajemmin tarkastelevissa 

teoksissa, kuten Oscar Rattin ja Adele Westbrookin kirjassa ”Secrets of the Samurai”, 

jota olen käyttänyt lähteenä myös tätä tutkimusta tehdessäni. Vaikka liikunnan ja 

edelleen kamppailulajien pedagogisia ulottuvuuksia onkin tutkittu yleisesti paljon, on 

tämän näkökulman käsittely aikidon suhteen jäänyt kirjallisuudessa yllättävän vähälle. 

Esimerkkinä aihepiiriä lähelle sijoittuvasta tutkimuksesta voidaan kuitenkin mainita 

muun muassa osa Timo Klemolan itämaisista taiteita, taistelulajeja ja filosofioita 

käsittelevistä teoksista. 

Aikidoa käsittelevä tutkimuskirjallisuus on vähäistä eikä näin ollen ole ihme, että 
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olemassa olevista laajemmista lähteistä puuttuu miltei täysin lajin fenomenologinen 

pohdinta sekä pedagoginen näkökulma ja sen vaikutukset. Esimerkiksi japanilaisen 

kamppailun aiki-ilmiöön tai aikidon kasvatuksellisiin ja eettisiin seurauksiin ei ole 

kiinnitetty kirjallisuudessa sen kummempaa huomiota (yksittäisiä pienempiä artikkeleita 

lukuun ottamatta). Aikido ilmiönä on filosofiselta pohjaltaan hyvinkin arvolatautunutta 

ja tähtää suurpiirteisesti ilmaistuna harjoittajansa ohjaamiseen kohti harmonista 

toimintaa muiden ihmisten ja luonnon kanssa. Kuitenkaan sen pedagogista ulottuvuutta 

ei ole jo olemassa olevissa aineistoissa tarkemmin käsitelty tai määritelty. 

1.2 Tutkimustehtävä 

Tutkimuskokonaisuuteni perimmäisenä tarkoituksena on tarkastella aikidoa lähemmin 

ilmiönä ja edelleen kartoittaa tarkemmin sen pedagogista sekä kasvatuksellista 

ulottuvuutta. Tutkimusteni kannalta kaksi kantavaksi muotoutunutta pääkysymystä ovat: 

1. Millainen on aikidon historia? 

2. Millainen ilmiö aikido on? 

Näin ollen tutkimukseni pääpaino on lajin fenomenologisessa tarkastelussa. Kiinnitän 

huomiota myös aikidon pragmatistiseen ja taiteelliseen ulottuvuuteen. 

Kasvatustieteellisestä tutkimusotteestani johtuen sivuan myös paikoitellen aikidon 

pedagogiikkaa. En kuitenkaan käsittele tätä näkökulmaa työssäni sen tarkemmin, jotta 

tutkimukseni laajuus pysyisi kohtalaisena. Pedagogiset näkökulmat ovat siis lähinnä 

mielenkiintoisia kuriositeetteja ja mahdollisia tulevaisuuden tutkimuskohteita tulevaan 

pro graduuni. 

1.3 Tutkimuksen lähteet ja menetelmät 

Tutkimuksessani tulen käyttämään useita erilaisia lähteitä viittauksineen aikidon 

monivivahteisen luonteen ohjaamana. Aikidoa käsittelevän kirjallisuuden tarkoitus on 

valottaa yleisesti lajin luonnetta, juuria sekä sen toiminnan kenttää. Tutkimuksessani 

käytettäviä aikidoon liittyviä pääteoksia ovat Oscar Rattin ja Adele Westbrookin 

kirja ”Secrets of the Samurai”, John Stevensin kirja ”Abudant Peace – The Biography of 

Morihei Ueshiba, Founder of Aikido”, Hikitsuchi Michio Sensein runo- ja 

ajatuskokoelma aikidosta ja o-senseiltä - Morihei Ueshibalta periytyneitä opetuksia sekä 

Michio-sensein oppipojan - ranskalaisen mestarin - Gérard Blaizen kirjoittamia 
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ajatuksia. Aikido-teosten lähtökohtaiset näkökulmat vaihtelevat elämänkerta-narratiivin 

ja päiväkirja-historiikin kautta lajin kehollisten elementtien tarkasteluun, tutoriaaleihin 

ja runomittaisiin metaforisiin opetuksiin ja mietteisiin. 

Aikido-ilmiön fenomenologista - ja edelleen tarkennettuna läheisesti ruumiillisuuteen, 

kehollisuuteen, havaintoihin ja tuntemuksiin kohdistuvaa - näkökulmaa avaamaan 

käytän tutkimuksessani pääasiallisesti ranskalaisen fenomenologisen filosofin Maurice 

Merleau-Pontyn tuotantoa esimerkiksi Timo Miettisen, Simo Pulkkisen ja Joonas 

Taipaleen luomaa ja kokoamaa teosta ”Fenomenologian ydinkysymyksiä”. 

Edellisten pääasiallisten lähdeteosten lisäksi lähteisiini kuuluu myös lukuisia pienempiä 

tutkimustani edistäviä teoksia sekä internet-lähteitä, kuten tutkimustilastoja, joista 

mainitaan erikseen kyseessä olevien lainausten tai kappaleiden lopussa. Tähdennykseksi 

ja tarkoitusperän selkeyttämiseksi totean myös, että tässä tutkimuksessa esiintyvät runot 

on sijoitettu tekstiin aihepiirin mukaisesti mietteiksi. Näin ollen runojen perimmäinen 

tarkoitus on tarjota pohdintaa aiheen tiimoilta vanhojen viisauksien muodossa niiden 

käännetyssä, mutta alkuperäisessä asussa. Tämän vuoksi en tule avaamaan 

tulkinnanvaraisia runoja sen tarkemmin, vaan annan runojen puhua puolestaan niiden 

alkuperäisessä muodossa. 

Tutkimuksessani hyödyntämäni lähteet koostuvat toisistaan, niin tyylillisesti kuin 

sisällöllisesti, eroavista teoksista, mikä tarjoaa minulle puolestaan tukevan lähtökohdan 

ja kattavan tutkimisympäristön aikidon piirteiden lähempään tarkasteluun ja tutkielmani 

rakentamiseen. Vaikka tutkimukseni lähtökohtiin kohdistuva kirjallisuus onkin osuvaa, 

vaatii niiden hyödyntäminen huolellista analysointia, sillä valmista, 

tutkimusnäkökulmistani kirjoitettua aihekirjallisuutta ei ole ennalta saatavilla. Tämä 

tarkoittaa myös sitä, että tutkimustani tehdessäni tulen analysoimaan ja suodattamaan 

käyttämääni aineistoa omista näkökulmistani parhaaksi näkemälläni tavalla. Kaikki 

tutkimukseeni yhdistettävistä tietolähteistä ei siis tule nojautumaan kirjallisuuteen tai 

auktoriteetteihin, vaan osa perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen, kuten 

lajituntemukseen tai yleiseen oletukseen, esimerkiksi hyväksyttävään etikettiin tai 

muuhun (subjektiiviseen) rationaaliseen toimintaan tietyssä asiayhteydessä. 

Kandidaattityöni pohjautuessa aikidon luonteen ulottuvuuksiin käytän tutkimukseni 

menetelmänä fenomenologista tutkimusnäkökulmaa, eli aikidoa ilmiönä tarkastelevaa 

näkökulmaa. Aikidon fyysistä luonnetta tarkentamaan hyödynnän kehon, 
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ruumiillisuuden, aistillisuuden ja tuntemusten (kokemuksen ja tunteiden yhteisvaikutus) 

yhteyksien teorioita kuten Maurice Merleau-Pontyn fenomenologis-filosofista 

tutkimusta ihmisen kehollisuudesta ja sen suhteesta maailmaan sekä toisiin ihmisiin. 

1.4 Aikidon historia 

Aikido, eli harmonisen voiman tie, sai alkunsa 1900-luvun alkupuolella Japanissa 

perustajanaan Morihei Ueshiba. Japanilaiseen mystiikkaan taipuvaisessa Tanaben 

kalastaja- ja maanviljelyskylässä syntynyt Morihei oli ahkera budolajien, kuten daito-

ryu aiki-jutsun (Sokaku Takedan perustama japanilainen perinteinen kamppailulaji) 

harjoittaja sekä Omoto-kyo shinto koulukunnan seuraaja (Onisaburo Deguchi johtama 

uskonnollinen suuntaus). Taistelulajien ja rauha-aatteiden summa sai lopullisen 

muotonsa toisen maailmansodan päättymisen jälkeen jättäen jälkensä niin lajiin kuin 

mestariinsakin. Aikido oli saavuttanut tunnistettavan muotonsa. (Stevens 1987: 3, 21.) 

Ennen oman kamppailusalin eli dojon rakentamista Morihei Ueshiba toimi budo-

opettajana ja henkivartijana Omoto-kyon shinto koulukunnassa. Kamppailulajien 

opiskelijoiden ja mestarien kohtaamisten sekä silloisen Japanin pääministerin Kreivi 

Yamamotolle järjestetyn demonstraation jälkeen Morihei päätyi kouluttamaan 

lyhytaikaisesti keisarillisia perheenjäseniä ja heidän henkivartijoitaan sekä pitämään 

demonstraatioita taidoistaan Omoto-kyon piirin ulkopuolella, kuten Tokiossa. Hänen 

maineensa kasvettua kamppailumestarina Morihei aloitti omien oppilaidensa 

kouluttamisen kiertävänä opettajana väliaikaisiksi järjestetyillä harjoituspaikoilla, joihin 

hänet kutsuttiin kunniavieraaksi. Lopulta Morihei perusti oman harjoittelupaikkansa, 

Iwama dojon, vuonna 1942. (Stevens 1987: 49.) 

Vaikka Morihei olikin oppilaidensa suhteen vaativa, ja jopa valikoi opettamansa ihmiset 

ja ryhmät näiden luonteen laadun tai lujuuden perusteella, koostuivat hänen seuraajansa 

ja oppilaansa tiedettävästi molempien sukupuolten edustajista. Lihasmassaan tai 

ylivoimaan perustuvien tekniikoiden sekä runsaiden väkivaltaisten kontaktien 

puuttuminen lajissa keräsi runsaasti kiinnostusta eritoten naisten keskuudessa, mikä 

johti muita budolajeja runsaampaan naisharjoittelijakantaan. Aikidon luonteelle 

tyypillisesti dojolla vallitsi vankka tasa-arvo, mikä näkyi sukupuolten tasavertaisena 

kohteluna poikkeuksetta. Dojolle tultiin puhtaasti harjoittelemaan, joten 

kamppailukuriin ja salikäyttäytymistapoihin kuulumattomat vieraanvaraisuudet ja 

tasoitukset eivät tulleet kysymykseenkään. (Stevens 1987: 36.) 
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Morihein vanhetessa yli keski-iän kamppailumestarin luja, jopa kova luonne tasaantui 

hiljaa heijastuen hänen opetuksessaan ja tekniikoissaan. Hurjan kamppailun 

ruumiillistuman alta paljastui pehmeämpi, mutta aina vain vahvempi mestari, jonka 

tehokkaita teknisiä ja harmonisia budotaiteita ohjasi väkivallan sijaan eräänlainen 

tyyneys ja yhteys. Tätä voimaa Morihei nimitti itse termillä rakkaus. Kyseisen voiman 

merkityksellisyys kiteytyi hänen opetuksissaan tavoitteena luoda kaikkien ihmisten 

välille ymmärryksen täytteinen ja yhteys. Harmonisen tien päämääränä oli siis luoda 

kaikista ihmisistä yksi rakastava joukko, perhe. 

Morihei välitti opetuksiaan ja kehitti aikidoa lajina aina kuolemaansa 1969 saakka. 

Hänen toiveensa mukaisesti laji levisi pian myös Japanin ulkopuolelle. Tämä oli 

harvinaista, sillä useita perinteisiä japanilaisia taistelulajeja pidettiin tiukasti maan 

sisäisinä, mystisinä salaisuuksina, joiden opettamista ulkopuolisille pidettiin suorastaan 

perimätaidon häpäisynä. Morihein osaavien lähisukulaisten ja oppilaiden huostassa 

harmonian tie jatkoi eloaan ja aikidon opetukset avautuivat edelleen rohkeammin kohti 

länttä. 

1.5 Aikidon lajipiirteet ja harjoittaminen 

”Aikidossa otetaan pois sydämestä se idea, että 

taistellaan jonkun kanssa. Otetaan pois idea, että on vastustajia. 

Katsotaan, että olemme kaikki kuin samaan perheeseen syntyneitä; 

näin syntyy yhdistymisen ajatus.” 

 

- Hikitsuchi Michio 

(Morel 1994: 41. 

- suomennos Morera 2007.) 

Aikido on kamppailulaji, jonka perimmäisenä tarkoituksena on voittaa hyökkääjä 

kuitenkaan vahingoittamatta vastustajaa. Lajin tehokkuus perustuu hyökkääjän oman 

voiman hyväksikäyttöön ja tekijän pyöreisiin sulaviin liikkeisiin. Tekniikoita tehtäessä 

aikidon harjoittajan kehon tulee olla rento, mutta vahva, jolloin vastustajan liikkeiden 

huomiointi ja tämän voiman suunnan myötäily sujuvat vaivattomasti. Koska aikidossa 

ei koskaan tehdä vastustajaa vastaan (pakoteta voimalla voimaa vastaan) tai käytetä 

raakaa voimaa tätä kohtaan (repiminen ja riuhtominen), ovat tekniikoiden suorittamisen 

kannalta askeleet, käännökset, vastustajan tasapainon horjuttaminen, hyökkäykseen 
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houkuttaminen ja tekniikan ajoitus avainasemassa. Lajin tekniikat koostuvat 

suurimmaksi osaksi aseettomista tekniikoista, kuten heitoista, lukoista ja väistöistä, 

mutta puumiekan eli bokkenin sekä pitkän ja lyhyen kepin ”bo:n” ja ”jo:n”, käyttöä 

harjoitetaan toisinaan kehon ja mielen harjoittamisen sekä historiallisen kontekstin 

vuoksi. Aikidossa ei järjestetä kisailua lajin perustajan filosofian mukaisesti, sillä hänen 

sanoin, kisailusta syntynyt häviö aloittaisi vain uuden taistelun. Kamppailuopetukset 

eivät ole myöskään valmennusta niin sanottuun ”katukamppailuun” tai 

itsepuolustustilanteisiin käyttökelpoisuudestaan huolimatta, vaan kuuluvat ihmisen 

koulutukseen kohti ymmärrystä ihmisyydestä. Tavallaan voidaan sanoa, että 

suoraselkäinen ja kokenut kamppailija tiedostaa väkivallan tarpeettomuuden ja pyrkii 

välttämään mahdolliset välikohtaukset. Todellinen kamppailutaito on rauhan tie. 

Aikidon harjoittelulle on tyypillistä tiivis opettaja-oppilas suhde, jossa lajin taitoja ja 

tietoja välitetään suoraan mestarilta oppilaalle opetusten, harjoittelun ja oppilaan 

itsereflektion avulla.  Tässä tutkielmassani mainitsemani henkilöt seuraavat oppilas-

opettajasuhdetta lineaarisesti seuraavalla tavalla: Aikidon perustaja O-sensei, Morihei 

Ueshiba aloitti oppipoikansa Hikitsuchi Michion -sensein opettamisen tämän ollessa 14-

vuotias. Neljänkymmenen opetusvuoden aikana Hikitsuchi omaksui Morihein 

opettaman tien niin ruumiissa kuin hengessä saavuttaen 10. dan -opetusarvon vuonna 

1969 kolme kuukautta ennen mestarinsa kuolemaa. Hikitsuchi-sensei toimi opettajana 

niin omalla maaperällään Japanissa kuin Euroopassakin. Ranskassa hänen opetuksessa 

saivat vahvaa pohjaa Pariisissa asuvan oppipojan Gérard Blaizen,7. dan, toimesta. 

Ranskalainen mestari jatkoi aktiivisesti harjoittelua mestarinsa valvovan silmän alla 

aina Hikitsuchi -sensein kuolemaan vuoteen 2004 asti. Gérard Blaize -sensei on 

opettanut ja opettaa aikidoa tehden vierailuja lajin harrastajien pariin leirien ja 

harjoitusten muodossa. Hänen opettamansa aikido toimii usean suomalaisen 

aikidoseuran opillisena perustana, mukaan luettuna oma seurani. 

Aikidon vyöarvojen eli kokemus- ja taitotason ”mittarina” toimii perinteinen 

japanilainen kyu- ja dan-arvoasteikko. Kyu-arvot kuudesta ensimmäiseen (6-1 kyu.) 

osoittavat oppilaan taitotason, kun taas dan-arvot ensimmäisestä kymmenenteen (1-10 

dan.) viestivät harjoittajan lajikokeneisuudesta ja syvemmästä ymmärryksestä sekä 

soveltavuudesta. Dan-arvoa voidaan nimittää myös niin sanotuksi ”opetusarvoksi”, 

mikä viittaa harjoittajan kykyyn avustaa ja opettaa muita lajin parissa harjoittelevia 

(alemmat vyöarvot ja juniorit). Nimitystä voidaan tarkastella myös historiallisesta 
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näkökulmasta, jolloin korkealle edennyt oppilas sai lisää vastuuta mestariltaan opettaa 

lajia muiden oppilaiden parissa. Lopulta tämä ansioitunut oppilas todennäköisesti 

perustaisi oman harjoittelupaikkansa toimien mestarinsa oppien välittäjänä. (Ratti & 

Westbrook 1973: 163.) 

Muista japanilaisista kamppailulajeista poiketen aikidossa eri kyu-arvojen oppilaita ei 

näkyvästi eroteta toisistaan värikkäillä kyu-arvoja kuvastavilla vöillä (huomaa 

suomalainen nimityksen merkitys: vyöarvo – näkyvä arvoasteikko) tasa-arvoisen 

kohtelun ja parin kunnioituksen takaamiseksi. Vastaavasti dan-arvojen määrä ei erotu 

mustavöisistä harjoittajista. Tämä menettely on yleistä myös muilla lajeilla. 

Aikidoseuroista riippuen, kun aikidoka (aikidon harjoittaja) saavuttaa 3-1 kyunsa saa 

tämä luvan käyttää hakama -nimistä mustaa leveälahkeista housua, jonka tarkoitus on 

erottaa kokeneempi harrastaja vasta-aloittajien joukosta. Näin ollen niin opettaja kuin 

oppilaat tietävät, mitä yksilön taidoilta odottaa. Hakaman alkuperäinen tarkoitus 

laskoksisena vaatteena oli peittää soturin jalat, jottei vastustaja (tai vihollinen) voisi 

päätellä tämän jalkojen liikkeistä tai jalkaterän asennosta tämän aikeita kamppailussa. 

Lajin perustajan kuoltua vain harvat ovat saavuttaneet yli seitsemän danin vyöarvon ja 

suurin osa sen ylittäneistä sijoittuvat Japanin maaperälle lajin oppien ja juurien äärelle. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana aikido on myös saanut uudenlaisia muotoja 

eli ”suuntauksia” johtuen enimmäkseen lajin kamppailullisten opetusten ja vieraiden 

kulttuurien yhteisvaikutuksesta. Näiden aikidon uusien koulukuntien erot saattavat 

vaihdella kamppailun teknisistä suorituksista lajin filosofiseen tulkintaan. Aikidon 

tunnetuimmiksi lähimuodoiksi voidaan katsoa muun muassa lajista haarautunut henkeen, 

mieleen ja meditaatioon keskittyvä ki-aikido sekä aikidon juuret muodostava teknisesti 

brutaalimpi daito ryu aikijutsu. 

Kokeneiden opettajien vetämät leirit ovat oiva tapa päivittää seuran ja lajin tekniikoita, 

seurata omaa kehitystä lajin parissa sekä saada kokemusta eritasoisten ja tyylisten 

harjoittajien kanssa toimimisesta. Omakohtaiseen kokemukseen nojaten leirit 

motivoivat ja inspiroivat lajiharjoittelua, vahvistavat seurojen yhteisöllisyyttä sekä 

antavat perspektiiviä harjoitteiden syventämiseen. Aikidon harjoittelussa harjoitusparin 

vyöarvolla tai asemalla ei koeta olevan suurta merkitystä, sillä jokainen pari opettaa 

meille jotain. Oli se sitten teknistä osaamista, opetustaitoa tai tulkintaa. Olen harjoitellut 

peruskurssilaisten kanssa opetellen ohjaajan taitoja vastaten heidän kiperiin 
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kysymyksiinsä. Olen harjoitellut kokeneiden konkarien kanssa oppien uutta lajista ja 

tekniikoista huomaten, että on vielä paljon opittavaa. Olen myös harjoitellut opettajien, 

kuten Gérard Blaizen kanssa, nähden ja kokien, mutta ymmärtäen samalla, että en vain 

voi ymmärtää. 

Edellä mainittu oppimisen linja osoittaa kamppailutaiteen perimälinjan lisäksi selkeästi 

myös budolajeille tyypillisen harjoittelemalla tapahtuvan kehollisen ja suullisen 

opetuksen, perinnöllisen sisäistämisen, oppimistavan. Tämä osoittaa opetusten 

välittymisen kuuliaista ja auktoriteettista luonnetta, viestii harjoitteiden puhtaudesta, ja 

siitä, että sen linja tuleekin säilyttää mahdollisimman puhtaana -suullisen ja kehollisen 

perimätiedon elämäntapana. Huolella vaalitusta taiteesta puhuttaessa kirjallisuus on 

toissijaista. Kirjallisten teosten pääaisallisena tehtävä on tukea harjoittelemalla, 

oivaltamalla tai elämällä tapahtuvaa oppimista avustaen jokaista kiinnostunutta tai 

perehtynyttä henkilökohtaisen tien löytämisessä. 

1.6 Aikidon harjoittelu Suomessa 

Aikido rantautui Suomeen vuonna 1970, jolloin Ruotsissa 1960-luvun lopulla 

vaikuttanut Toshikazu Ichimura -sensei ja hänen suomenruotsalaisen oppipoikansa 

Trygve Forssten järjestivät ensimmäiset aikidonäytökset Turussa ja Helsingissä vuoden 

1970 huhtikuussa. Tilaisuudet herättivät kaupungeissa kiinnostusta lajia kohtaan, mikä 

johti ensimmäisiin suomalaisiin aikidoharrastajiin. Siitä lähtien suomalainen aikido 

alkoi kehittyä ja harrastajien määrä jatkoi tasaista kasvuaan. Vuonna 1986 Ichimura -

sensei palasi takaisin Japaniin. Tämän jälkeen Suomen aikido siirtyi Yasuo Kobayashi -

sensein vastuulle. Kobayashi -sensei ja hänen oppilaansa Kazuo Igarashi -sensei 

vierailivat säännöllisesti maassamme. Pian myös muut japanilaiset sekä eurooppalaiset 

lajin opettajat saivat jalansijaa sekä oppilaita Suomesta, mikä johti aikidon harrastajien 

määrä nousuun ja edelleen uusien suomalaisten aikidoyhteisöjen syntyyn. Lukuisien 

mestarien ja harjoittelusävyjen ansiosta tämä yhteisö lopulta muodosti ”moniääniseksi 

kokonaisuudeksi”, joka tarjoaa useampia näkökulmia ja sävyjä sen yhteiselle, vankalle 

lajipohjalle. Vuonna 2015 Suomessa toimivia Suomen aikidoliittoon rekisteröityjä 

seuroja oli 86 kappaletta ympäri maata. Kaiken kaikkiaan aikidoa harrastavien jäsenten 

määrä Suomessa on tällä hetkellä noin 3000 ja peruskurssin käyneitä lajiin tutustuneita 

yli 10 000. Vakituisista harrastajista rekisteritietojen mukaan noin kolmasosa on juniori-

ikäisiä. (Suomen Aikidoliitto 2014.) 
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Ensimmäisinä suomenkielisinä kirjallisina mainintoina aikidosta voidaan pitää Max 

Jensenin Judo-teokseensa vapaasti kirjaamia mainintoja lajin luonteesta: 

”Aikidon harjoituksessa kiinnitetään ensin huomio vastustajan otteesta vapautumiseen, 

jotka johtavat sitten kämmen-, ranne- ja kyynärälukkoihin tai lyönteihin. Näitä liikkeitä 

on yli 2 000. Harjoituksen pääasiallisena pyrkimyksenä ei kuitenkaan ole ainoastaan 

tekniikan kehitys, vaan henkisen voiman kehittäminen. Tämän henkisen voiman 

katsotaan sijaitsevan vatsan pohjassa (seikan tandeissa). Tämän voiman vuosia kestävä 

kehittäminen johtaa fantastisiin tuloksiin. Voiman keskittäminen johtaa siihen, ettei 

voimakaskaan mies voisi esim. nostaa etevää aikidon harrastajaa, koska tämä 

keskittämällä voimansa voi estää sen. Olen itse saanut todeta tämän, en tahtonut voida 

uskoa silmiäni. On vain todettava, että tiede ei pysty vielä selittämään kaikkia 

tämäntapaisia ilmiöitä.” (Jensen 1974: Suomen Aikidoliitto 2014.) 
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2. TIEN TULKINTAA FENOMENOLOGIAN TEORIOIDEN 

AVULLA 

2.1 Ilmiöiden ydinnäkökulmat - lyhyt katsaus fenomenologiaan 

Termi fenomenologia mainittiin ensimmäisen kerran saksalaisen filosofi Edmund 

Husserlin ja hänen seuraajiensa töissä viitaten heidän filosofiseen perinteeseensä, mutta 

se kääntyi myöhemmin tarkoittamaan kokonaista nykyfilosofista teoreettista suuntausta. 

Fenomenologisen filosofisen suuntauksen tarkoitus oli erottautua ympäröivästä 

naturalismista ja pragmatismista. Ennen muotoutunutta nimeään suuntauksen 

ensimmäisenä pohjatyöntekijänä voidaan pitää myös matemaatikko, fyysikko, 

tähtitieteilijä, filosofia Johann Heinrich Lambertia. Tutkimukseni kannalta tärkeitä 

modernin fenomenologian keskeisiä henkilöitä ovat Edmund Husserl (1859-1938), 

Martin Heidegger (1889-1976) sekä Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). 

Fenomenologialla ei ole vakiintunutta oppijärjestelmää. Sitä määrittää kiinnostus 

elettyyn todellisuuteen, inhimilliseen elämismaailmaan ja sen rakenteisiin. Nykyään 

fenomenologia on kansainvälisesti tunnettua. Sen asema on kasvanut vahvaksi 

Euroopassa ja sittemmin Amerikassa sekä itämaissa. (Miettinen, Pulkkinen & Taipale 

2010: 9.) 

Fenomenologia on filosofiaa, joka keskittyy ilmiöihin ja niiden käsitteelliseen 

jäsentämiseen. Tärkeää on konkreettisuus, eletty todellisuus ja tapa puhutella sen 

ilmiöitä lankeamatta metafyysiseen spekulointiin. Toisin kuin monessa muissa 

filosofisissa suuntauksissa ja metodeissa fenomenologiassa ei rakenneta teoriaa ja 

hypoteesia, jonka jälkeen nämä yritettäisiin kumota. Sen sijaan tarkoitus on löytää ja 

kuvata yhteisiä rakenteita tutkittavissa ilmiöissä. 

Termi ”ilmiö” sisältää itsessään viittauksen kokijaan. Ilmiöiden alue liittää yhteen 

maailman ja kokemuksen, sillä kokija havaitsee aistiensa avulla ilmiöitä muodostaen 

suhteen maailmaan. Yksi keskeinen fenomenologian näkökulma onkin tutkia 

maailmansuhteemme kirjoa. Tämän näkökulman on tarkoitus olla vailla uskonnollista 

tai eettistä näkökulmaa tai arvottamista. Fenomenologian tarkoitus on niin 

sanotusti ”nähdä asiat itse” eli sen miten koemme todellisuuden. (Miettinen, Pulkkinen 

& Taipale 2010: 10, 12.) 
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Husserl piti filosofiaa ankarana tieteenä. Hänestä sen tieteellinen pyrkimys oli saavuttaa 

absoluuttisesti perusteltu ymmärrys todellisuuden perustavista rakenteista. Husserlin 

mielestä filosofiasta alkoi tulla ”maailmankatsomusfilosofiaa”, joka ei edes tähdännyt 

tieteellisyyteen, vaan julisti filosofioiden tilannesidonnaisuutta. Husserl ei pitänyt 

modernien luonnontieteiden tieteellistä auktoriteettia aukottomana, sillä niitä yhdisti 

usein objektiivinen näkökulma, joka jätti aukon subjektiiviseen todellisuuteen, jonka 

empiirinen tiede rajasi pois. Hän piti elämismaailmaan nojaavia tutkimuksia naiiveina, 

sillä ne rajasivat samalla elämismaailman tarkastelunsa ulkopuolelle. Husserl piti 

kokemusta otollisena perustana filosofiselle tutkimukselle sen ollessa välittömästi läpi 

elettyä ja näin tavoitettavissa ennakkoluulottomassa reflektiossa sellaisenaan. Tällä 

tavalla palattaisiin ”asioihin itseensä” - siihen konkreettiseen todellisuuteen, jossa 

elämme. Näin Husserlin mukaan tarjoutuisi filosofinen alkupiste, johon 

filosofisukupolvet toisensa jälkeen voisivat tarttua. (Pulkkinen 2010: 25, 26.) 

Husserlin kenties merkittävin fenomenologinen saavutus oli niin sanottu epokhe-

menetelmä.  Tämä tarkoitti ajatusta luopumisesta jokapäiväisen elämämme määrittävän 

uskon maailman olemassaolosta.  Kun kokemuksen luonnollisesta kulusta poikketaan, 

jotta asia ei olisi itsestäänselvyys, saavutetaan tarkasteluun varsinainen filosofinen 

tutkimuskohde, hahmottuva kokemus. (Pulkkinen 2010: 31.) 

Heideggerin mielestä Husserlin fenomenologian opit olivat vain välivaihe ”olemisen 

itsensä ajatteluun”. Hän ei pitänyt fenomenologiaa pelkästään Husserlin luomuksena, 

vaan uutena filosofisena ajattelun mahdollisuutena, joka historiallisina aikoina ilmenisi 

eri tavoin. Tästä näkökulmasta fenomenologia olisi eräänlainen ajattelun apuväline sekä 

rajaamaton tutkimuskenttä ilmiöiden selvittämiseen. Heideggerin fenomenologia ei ole 

vaihtoehto Husserlin fenomenologialle, vaan luova muunnelma edeltäjänsä ajattelusta. 

(Backman 2010: 60, 61.) 

Heideggerin fenomenologiseksi perinnöksi muodostui hänen teoksensa Olemisessa ja 

ajassa (1927) ja sen sisältämä viesti olemisesta ja inhimillisestä täälläolosta (Dasein). 

Heideggerin Aristoteleen mukainen teoria eli logos saavutti sanallisen 

muodon ”näkemisen sallimisena”. Tämän mukaan kokeminen ja näkeminen on aina jo 

läpikotaisin käsitteellistä ja kielellisesti jäsentynyttä. Näemme ja koemme käsitteiden ja 

kielen kautta. Esimerkiksi ilman kirjoituspöydän käsitettä emme kokisi edessämme 

olevaa kirjoituspöytää kirjoituspöytänä. (Backman 2010: 66.) 
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Ranskalainen Merleau-Ponty toimi uuden ajan fenomenologian suunnannäyttäjänä. Hän 

painotti ruumiillisuuden roolia kokemuksessa ja kehitti edelleen Husserlin käsitettä 

eletystä ruumiista. Merleau-Ponty kritisoi vahvasti tietoisuusfilosofista painotusta 

(lähinnä subjektin käsittämistä mielenä) korostaen mielen ja ruumiin liittoa. Hänen 

filosofiansa lähtökohtana toimi havainnon kokemus ja maailman ruumiillinen läsnäolo. 

Tämän näkökulman saattelemana maailma ei avaudu meille ensisijaisesti tietoisuuden 

kohteena, vaan olemme kiinteässä yhteydessä maailmaan ruumiimme kautta. Olemme 

jo maailmassa ennen kuin ajattelemme millainen se on. Merleau-Pontyn tarjoamaksi 

hedelmälliseksi pohdinta-alueeksi paljastuu ruumis ja maailma ja tämän subjektiivisuus. 

Hänen omien sanojen mukaisesti: ”On yhtä aikaa totta, että maailma on se, minkä 

näemme, ja että silti meidän on opittava näkemään se.” (Hotanen 2010: 134, 135.) 

2.2 Näe ja tunne aikido – Merleau-Pontyn ruumiillinen subjekti 

Merleau-Ponty kuvailee teoksissaan ruumiillisen subjektin moniselitteisyyttä 

seuraavasti: 

-- en voi havaita ruumistani samalla tavalla kuin havaitsen muut asiat. Ruumiini 

on ”minun puolellani”, tai ”minun mukanani”. Vaikka asioilla on aina kätkeytyneitä 

puolia, voin aina vaihtaa näkökulmaa ja yrittää tavoittaa asiat laajemmin tai toisesta 

näkökulmasta. Tarkastelen asioita ruumiillani, voin liikkua niiden ympärillä, koskettaa, 

haistaa ja maistaa niitä. Näkökulmaa omaan ruumiiseeni, en kuitenkaan voi samalla 

tavalla vaihtaa. (- Merleau-Ponty seuraillen Husserlin teoriaa:) -- ”ruumiini vastustaa 

tutkimusta” -- en voi siirtyä ruumiini ulkopuolelle sitä tarkastelemaan. (Hotanen 2010: 

142.) 

Morleau-Pontyn mukaan juuri tämä ruumiin ja havaitsemisen aukko tai puute 

havaittavaan maailmaan koituukin keinoksi avata maailmaa. Kirjoituksissaan hän jatkaa 

ruumiillisen maailmassa olon ja subjektin suhteesta: 

Jos näen itseni peilistä, näen itseni samalla tavalla kuin varjoni – en näe 

itseäni ”omalta puoleltani” vaan pikemminkin samalla tavalla kuin joku toinen ehkä 

näkisi minut, itseni ulkopuolelta. -- sama pätee myös kosketukseen. Voin koskettaa 

vasemmalla kädelläni oikeaa kättäni, kun oikea käteni koskettaa jotai asiaa. En 

kuitenkaan voi koskettaa vasemmalla kädelläni oikean käteni kosketusta, sillä oikea 

käteni ei ole sama kosketettavana ja kosketettuna. Ruumiini ei ole sikäli koskaan pelkkä 
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objekti, että sen kosketusta ja näkemistä ei voida koskettaa ja nähdä. (Hotanen 2010: 

142, 143.) 

Ruumiillisen subjektin ajattelua Morleau-Ponty jatkaa ilmaisemalla kosketettavan ja 

koskevan sekä näkevän ja näkyvän roolien kääntyvyyden kautta. Hänen mukaansa 

aistittavan maailman edellytyksenä ei ole ainoastaan se, että on aistiva ruumis, vaan 

aistittavan on oltava myös aistittava. Tämän pohjalta muun muassa näkevä ei voi 

avautua näkyvään, ellei se ole itsekin näkyvä. - Meidän on opittava näkemään se, mikä 

näkemässämme on näkymätöntä. Tämä edellä mainittu huomio pätee myös 

koskettamiseen. (Hotanen 2010: 144, 145.) 

Näiden teorioiden piirteitä ja niiden soveltamista voisi tarkastella aikidon parissa muun 

muassa lajin perinteisen opettelun eli budon perinteisen harjoittelurakenteen muodossa. 

Vaikka fyysisten harjoitteiden opettelu saa usein ensin muotonsa kehon 

esineellistämisen ja suorituksen kautta, on kyseessä vain eräänlainen opin vaihe. 

Esimerkiksi mestari voi demonstroida uuden tekniikan oppilailleen teknisen suorituksen 

ja näytön vuoksi, mutta tämän lisäksi ei hänen esimerkillään ole samaistumisen 

mahdollisuuden lisäksi vaikutusta oppilaisiin hänen pariaan lukuun ottamatta. Tekniikan 

sanallistamisen tai sen tuntemusten kuvaamisen sijaan mestari kehottaakin keskittymään 

oman kehon (ja toisen) ”kuunteluun” eli kokemuksen ja tuntemusten tutkimiseen. 

Tekniikan onnistumisen avain löytyy itsestä kokeilemalla. Vaikka oppilas näkisi itsensä 

tekniikkaa tekemässä keskittyen liikkeiden täydelliseen imitointiin, ei teknisen 

suoritustavan sisältö avautuisi hänelle johtaen onnistumiseen. 

Puhtaasti budon harjoitteluun tarkoitetussa salissa näkee hyvin harvoin peilejä. 

Kyseinen seikka ei johdu pelkästään turvallisen kamppailuympäristön aikaan saamisesta 

(isku- ja sirpalevaara), vaan kyse on myös harjoittajan toiminnan hienosta ohjaamisesta 

(koulutuksellinen muistutus). Kautta aikojen budon filosofinen tarkoitus on ollut 

keskittyä itse ihmiseen holistisena kokonaisuutena. Ruumiillisten harjoitusten (kehon 

olemus toimivana ja olevana) ja meditatiivisen luonteen (introspektio ja reflektio) 

tarkoituksena on avata ihmistä kohti itseään ja maailmaa päämääränä mielen ja ruumiin 

välinen harmonia. Näin ihminen saavuttaa ympäristön ja sen toisten välisen rauhan 

intersubjektiivisena vapautuneena toimijana irtautuen epäolennaisen tavoittelemisesta. 

Tällöin ihmisen yhteys itseensä ja ruumiiseensa kenties yhtyy ajatukseen tätä 

ympäröivistä toisista luoden jonkin asteisen kuvan subjektin moniselitteisyydestä. 
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Morleau-Pontyn mukaan subjektilla on suhde myös itseensä toisena ja vieraana. Tämän 

pohjalta suhteesta toisiin voidaan löytää sama paradoksaalinen yhteys ja ero, joka 

vallitsee suhteessa itseemme. (Hotanen 2010: 145.) 

2.3 Yhteys – Idän ja lännen filosofioiden dialogi 

Valikoimani tutkimuskirjallisuuden joukossa yksi yhteiseksi muodostunut, useasti esille 

noussut teema oli yhteys ja sen ympärillä liikkuvat asiayhteyteen kiinnittyneet käsitteet. 

Termin merkitys ja tarkoitus korostui eniten Morihei Ueshiban opetuksia ja elämää 

käsittelevässä teoksessa, kuin myös Maurice Morleau-Pontyn kirjallisissa pohdinnoissa. 

Näiden kahden erilaisen maailman filosofiat tarjoavat otollisen tilaisuuden tarkastella 

toisistaan poikkeavien näkökulmien kautta toisia ja maailmaa kattavaa ilmiötä, jonka 

tunnemme yhteytenä. 

”Yhdistä itsesi maailmankaikkeuteen, ja ajatus transendentista katoaa. 

Transendenttius kuuluu maalliseen maailmaan; kun transendenttiuden 

jäänteet katoavat, todellinen persoona - Jumalallinen olemus – 

ilmentyy. Tyhjennä itsesi ja anna Jumalallisen toimia.” 

-- 

”Minä olen Universumi.” 

- Morihei Ueshiba 

(Stevens 1987: 106, 2 

- käännetty englannista suomeksi.) 

Kamppailullisen tiensä alusta alkaen O-sensei Ueshiba oli omistautunut etsimään 

todellista budoa eli vahvaan filosofiaan pohjautuvaa puhdasta kamppailua, jonka 

tavoitteena olisikin kamppailun tai voittamisen sijaan holistisesti ehyt sekä harmonisesti 

toimiva ihminen ja näin löytämään rauhan niin omalle levottomalle sielulleen kuin esi-

isiensä taiteelle. Lapsuudessaan ja nuoruudessaan fyysisesti heikkona hän koki itsensä 

yhteydessä toisiin ja ympäristöönsä erilaisena. Hänen vahva, mutta toisinaan rauhaton, 

mielensä näkyi hänen ahkerassa ja periksiantamattomassa luonteessaan, mikä 

myöhemmin johdatti hänet budon syvimmän olemuksen äärelle. Tie 

hurjasta ”kamppailun jumalasta” universaalin rakkauden opettajaksi oli hänen elämänsä 

mittainen, ja tämä heijastui vahvasti hänen viimeisissä opetuksissaan. Avaimeksi 

kaikkeen opettamaansa Ueshiba mainitsee yhteyden. Hänen sanalliset opetuksensa 

koostuivat usein runoudesta ja kielikuvista, sillä avoimessa keskustelussa hänen 
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kanssaan vain hyvin harvat kykenivät ymmärtämään hänen ajatuksensa kulkua tai 

syvyyttä. Kamppailussa O-sensei mainitsee usein yhteyden vastustajaan ja häntä 

ympäröivään maailmankaikkeuteen. Havainnollistaessaan tätä maailmaan ja ihmisiin 

kohdistuvaa sidoksista yhteyttä, hän kertoo näkevänsä hyökkääjänsä aikeet kuin valon 

heijastuksen, ennen kuin tämä on vielä hyökännytkään. Opetuksissaan hän myös viittaa 

korkeamman tietoisuuden tavoittamiseen ympäröivästä maailmasta itsensä 

tyhjentämisen avulla: 

”Jos et yhdisty Puhtaan Tyhjän tyhjyyteen, et tule koskaan tuntemaan 

Aikin tietä.” 

-Morihei Ueshiba 

(Stevens 1987: 106 

- käännetty englannista suomeksi.) 

Kamppailun kontekstin ulkopuolella O-sensei pyrki selittämään aikidoa rakkautena, jota 

jokainen kantoi alati mukanaan. Tällaista rakkauden suuntausta oli ihmisessä kiinteästi 

lomittuneena asuva puhdas voima, jonka tarkoituksena oli saattaa kaikki inhimillinen 

yhteyteen. Tässä asiayhteydessä Ueshiba painotti yhteyden merkitystä ympäristöä ja sen 

toisia (ympäristössä toimivia ihmisiä) yhdistävänä perhemäisenä siteenä. 

Viimeisimmissä maininnoissaan hän myös nostaa esille ihmisen kokonaisvaltaisen 

yhteyden sen monimuotoisuudessaan. Ihmisen toimiessa kokonaisuutena harmoniassa 

niin sisäisen kuin ympäröivänkin maailman ja sen sidosten kanssa saavuttaa hän 

olemisena yhteyden universumin kanssa. Tätä yhteyden tunnetta (tulkinnanvaraisesti) 

Ueshiba kuvaa transendentiuden jättäväksi kokemukseksi, jossa ihminen liikkuu 

kaikkeuden mukana kuin aaltojen mukana (- kenties kuljettamana). Hän neuvoi 

oppilaitaan sanoen: ”seisokaa huojuvalla (suom. myös kelluvalla) sillalla taivaan ja 

maan välissä!” 

Itämaiselle maailmankatsomukselle tyypillisesti Morihei Ueshiban 

kamppailufilosofinen elämäntyö keskittyi suurien ja puhtaiden kokonaisuuksien 

käsittelyyn sekä oppien hallitsemiseen. Tämä holistinen aasialainen kulttuuriperinne ja 

piirre ei pyri länsimaisen filosofian tavoin keskittymään yksityiskohtaiseen teoreettiseen 

tarkasteluun ja spekulointiin tuottaen sanalliseksi saatettua täysin ymmärrettävää tieteen 

tyylistä ”totuutta”. Japanilaisen budon keskeisiä lähtökohtia ovat taiteen opin puhtaus, 

sen vaaliminen ja ”todeksi huomaaminen”. Tärkeämpää on mystiikkaan kätkeytyvän 
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kokonaisuuden hallitseminen, kuin sen ymmärtäminen (mikäli ihminen voi sitä koskaan 

ymmärtää). 

”Älä katsele tätä maailmaa pelolla ja vastenmielisesti. 

Kohtaa rohkeasti mitä ikinä jumalat tarjoavat.” 

- Morihei Ueshiba 

(Stevens 1987: 65 

- käännetty englannista suomeksi.) 

Morleau-Ponty käsittelee kirjoituksissaan yhteyttä intersubjektiivisuuden ja ruumiillisen 

toisen avulla. Hänen mukaansa ruumiilliselle subjektille olennaista on myös toisten 

ruumiillisuus, sillä intersubjektiivisuus ei hänen mukaansa muodostu ensisijaisesti 

tietoisuuksien vaan ruumiiden välille. Vaikka ruumiimme ovatkin yhteydessä niiden 

ollessa suuntautuneita samaan maailmaan, ruumiimme on sidoksissa omaan 

näkökulmaamme, jolloin toisten näkökulmat ovat meille vieraita. Kuitenkin subjektisina 

toimijoina tunnistamme toisen toiminnan samankaltaisuuden avulla subjektiiviseksi 

toiseksi. Tämä yhteys toisiin syntyy opittuina suhteina lapsuudessa, mikä selittää 

subjektiivisuuden hahmottumisen ja suhteen sekä ympäristön vaikutuksen muun muassa 

kulttuurin kontekstissa. (Hotanen 2010: 146.) 

Toinen esimerkki ruumiillisen toisen ja kehojen välisestä syvemmästä 

intersubjektiivisuudesta on eläytymisen kokemus. Merleau-Ponty jatkaa perusteluaan 

ruumiillisen toisen ja yhteyden perustelusta. Samankaltaisuuden ja lajitoveruuden 

lisäksi maailmallisten ruumiidemme intersubjektiivisuudesta viestii tunteellinen yhteys. 

Hän käyttää kirjoituksissaan esimerkkiä, jossa ystävän (toisen) surullisuus saattaa saada 

tämän läheisen (hän itse/ minä-subjekti) surulliseksi. Ystävysten suru ei kuitenkaan ole 

sama kuin toisen. Toinen saattaa surra menetettyä läheistään, kun toinen taas on 

surullinen murheellisen ystävänsä puolesta. Subjekteina emme siis elä toistemme 

murheita, vaan eläydymme niihin. Olemme samaan aikaan lähellä ja etäällä: 

ymmärrämme toisiamme ja voimme kommunikoida, mutta emme kuitenkaan näe 

maailmaa toisen näkökulmasta. (Hotanen 2010: 146, 147.) 

Ruumiillista yhteyttä Morleau-Ponty lähestyy fenomenologisen metodin kautta 

seuraavasti. Hänen mukaansa fenomenologinen ruumis ei ole objekti intellektuaalisen 

subjektin edessä, vaan eletty ja koettu ruumis. Näin maailma ei ole myöskään vain 

kohde subjektin tarkasteltavana. Ruumis on aina ja jatkuvasti maailman ympäröimä ja 
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kiinteässä yhteydessä siihen. Ihmisten kanssakäyminen ei siis tapahdu subjektin 

omistamassa maailmassa, vaan maailma on nähtävissä yhteisenä kiinteänä osana 

yhteyttä, mikä sallii havaintomme ja toimintamme alueet. (Hotanen 2010: 148.) 
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3. AIKIDO TAITEENA – TAITEEN MÄÄRITTELYÄ JA 

KULTTUURIMERKITYSTÄ 

Taiteen termin määritelmä ja raamit ovat vaihdelleet läpi ihmiskunnan historian peilaten 

aikakausien, kulttuurien ja yhteiskuntien arvomaailmaa sekä senhetkisiä käsityksiä 

taiteen hyväksyttävästä olemuksesta. Vuorollaan taiteen määrittelyyn ja ontologiaan 

ovat vaikuttaneet ihmiset, papistosta ylhäisön kautta rahvaaseen kuluttajaan, sekä aatteet 

politiikasta lukuisiin filosofioihin. Nykyisimmin tunnetuimmiksi taiteen esiintymisen 

muodoiksi voitaneen nimetä esimerkiksi esteettiset tai auditiiviset tuotokset sekä 

ilmaisuun (keho tai sanoma, esimerkiksi performanssi) pyrkivät teokset. Taiteen piiriin 

voidaan nykypäivänä saattaa myös ristiriitaan ja taiteellisuuden eroon 

(epätaiteellisuuteen tai taiteen rajauksen ulkopuolelle jättäytyviä) painottuvia 

kantaaottavia töitä. Taiteen perimmäinen olemus ei ole tehtäväsidonnaista, joskin 

käytännön asiat voidaan esittää taiteena. (Dewey -kääntänyt Immonen & Tuusvuori 

1934: 228.) 

Länsimaalaisen taiteen filosofian mestareina pragmatisti ja filosofi John Deweyta ja 

kirjailija 

 taiteilija Leo Tolstoita lainaten taiteen kenties tärkeimpänä piirteenä voidaan pitää juuri 

siihen liittyvää kokemusta. Taiteiden aines nähdään koostuvan havaituista 

ominaisuuksista. Tämä esteettinen (ynnä muu) kokemus tuottaa taas edelleen kokijassa 

tyydyttävän tunteen, jolloin sen merkitys paljastuu. (Dewey - kääntänyt Immonen & 

Tuusvuori 1934: 49, 52, 53.) 

Tutkimukseni pituuden sekä aihepiirin pitämiseksi johdonmukaisena ja järkevänä en 

käsittele taiteen substanssia ja sen kokemusta tutkimuksessani tämän enempää. 

Edellisen, enimmäkseen länsimaisen taiteen piirteiden, valottamana jatkan termin 

merkityksen laajentamista itämaisen (pääasiallisesti japanilaisen) perinteen mukaisesti 

esittäen pohjan minkä, mukaisesti tutkimukseni esiintyy taiteen tutkielmana muiden 

mahdollisten lähtökohtien sijaan. 

Jutsun ja budon nousuajoista lähtien japanilaista kulttuuria on sävyttänyt vankka 

omistautuneisuus asioille. Tämän täydellisyyden tavoittelemisen ajatus kehittyi yhteisö- 

ja yhteiskuntakeskeisessä kansassa saaden asemansa suurempaan hyvään pyrkivänä 

tarkoituksena. Pragmatistiset välttämättömyydet (kuten elinkeinot, toimeentulo ja 
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puolustautuminen uhilta) ja yksilön sekä yhteisön vastuu ajoi käytäntöelämän, eli arjen, 

ja selviytymisen mestaruuden käsitteelle asti. Täydellisen suorituksen tavoittelu alkoi 

pian näkyä niin elinkeinon, kulttuuritoiminnan kuin militarisminkin sektoreilla. Näin 

välttämättömyys sai uuden merkityksen huippuarvossaan, kokemuksen mestaruuden 

saavuttamisen seurauksena. Omistautuneesta ja ansioituneesta toiminnasta, kuten 

ratsastuksesta, kamppailusta ja teen valmistamisesta, syntyi korkea taiteen muoto. 

Aikidon kaltaisen taiteen käsitteleminen taiteena on länsimaisessa ja etenkin 

pohjoismaisessa kulttuurissa vielä varsin vieras ilmiö. Suomessa puhuessamme budosta 

turvaudumme usein käyttämään sanavalintoja, kuten kamppailulaji, taistelulaji tai 

itsepuolustuslaji. Kielen toimiessa kulttuurin jatkeena sanastomme kuvaa totuttua 

historiallista käsitystämme sekä tietämystämme käsiteltävän aiheen parista. Tässä 

tapauksessa edellä mainitut budoa ja sen muotoja kuvaavat kielemme nimitykset ovat 

hyvin harhaanjohtavia todellisen ehyen kokonaiskuvan saamiseksi. Voimme toki 

todistaa budon kamppailullisen ulottuvuuden harjoituksissa sekä taistelun merkityksen 

koulukunnan taiteen Japanin sotaisan historian perusteella, mutta nämä nimitykset 

tyytyvät silti kuvaamaan enemmänkin menneitä kehitysvaiheita. Budoon vahvasti 

liitettävä tien merkitys myös korostaa persoonallisen taiteen luonnetta 

itsepuolustuksellista näkökulmaa syvempänä tarkoituksena. Osaltaan juuri tämä seikka 

erottaa ajatuksen kamppailutaidon ja kamppailutaiteen välillä. Termi taito saa 

merkityksensä kenties budon kamppailulliseen ulottuvuuteen ja tekniikoiden tekniseen 

osaamiseen sekä oikeaan suoritustapaan, mutta termi taide kuvastaa budon 

kokonaisuutta tehtävänään vaikuttaa ihmisyyden alueeseen ja harjoittajaansa holistisena 

kokonaisuutena. Kielen kieputuksessa verrattakoon budon kielellistä esitysmuotoa myös 

toisen (länsimaisen) kielen ja kulttuurin sanamuotoon. Käyttämissäni 

englanninkielisissä tutkimuskirjallisuuksissa viittaukset budoon ja kamppailulajeihin 

esiintyivät useimmiten muodossa martial art. Näin ollen sanasisältö viittaa niin 

toiminnan militaristiseen kuin taiteelliseenkin ulottuvuuteen ilmiönä. 
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4. AIKIDON FENOMENOLOGIA 

4.1 Itämainen kamppailulaji länsimaisen tieteen mankelissa - miksi tarkastella 

aikidoa fenomenologisesta näkökulmasta? 

Aikidosta puhuttaessa on muistettava, että kyse ei ole pelkästään kamppailulajin 

muodosta, vaan suuremmasta kokonaisuudesta, joka elää ja hengittää useilla olemisen 

tasoilla. Mikäli aikido voitaisiin halkaista appelsiinin tavoin, olisi sen kamppailullinen 

ulottuvuus vain yksi sen sisältämistä lohkoista. Vaikka tämä lajin sisällön 

paljastunut ”sektori” onkin näkyvin osa aikidoa, sen kattama kokonaisuus pitää sisällään 

useita lohkoja. Kamppailun lisäksi lajin sisällön keskeisiä piirteitä (sektoreita) ovat mm. 

ihmisyyden, etiikan, empatian, olemisen, kunnioituksen, kulttuurin, henkisyyden ja 

ymmärryksen opit. 

Tutkimusaiheeni tarkastelussa fenomenologinen lähestymistapa tarjoaa minulle 

mahdollisuuden sen sisältöjen erittelyyn ja lähempään tarkasteluun. Tutkiessani aikidoa 

ja sen osia ilmiönä pystyn erittelemään tutkimukseni kannalta tärkeimmät lajin piirteet 

sekä avaamaan ja havainnollistamaan tarkemmin sen monimuotoista rakennetta 

pilkkoen sitä yhä pienempiin hallittaviin osiin. Aasialaisille budolajeille tyypillisesti 

aikido on vahvan filosofian kannattelema ruumiillisuuden ja henkisyyden 

saumattomasta yhteydestä koostuva taidonnäyte, joka vaatii harjoittajaltaan 

viitseliäisyyttä, kärsivällisyyttä ja ymmärrystä - niin opetusten sisäistämisessä kuin sen 

myöntämisessä, että ei ymmärrä. Tällaisia ominaisuuksia lähestyessä ja käsitellessä 

fenomenologiset näkökulmat kuten Husserlin, Heideggerin sekä Merleau-Pontyn teoriat 

tarjoavat mahdollisuuksia kehollisen, maailmallisen sekä aistillisen ilmiön tai 

ulottuvuuden pohdiskeluun. Aikidon kulttuurijuurien, kuten aasialaisen ihmiskäsityksen 

ja perinteisen japanilaisen mystiikan ja käytöstapojen olemassaolo on hyvin ilmeistä 

myös lajin nykyisessä toiminnassa maailmanlaajuisesti. Kulttuurillisten tai 

uskonnollisten elementtien ja jäänteiden merkitys aikidon olemuksessa ja harjoittelussa 

on myös tulkinnanvarainen, mutta myös lajin suuntaan vaikuttava kysymys. Ruumiin, 

hengen ja tunteiden sekä tuntemusten tasapainottamana aikido saa muotonsa ihmisen 

kokonaisvaltaisena maailmaan ja toisiin liittävänä kokemuksena. 

Tutkimustyöni aikana merkittäväksi haasteeksi paljastui eurooppalaisista filosofisista 

lähteistä keräämieni työkalujen käyttö aihekokonaisuuteni purkamisessa. Pohjoismainen 

perinne rationalisoida ja purkaa ilmiötä tukeutuu vahvasti eurooppalaisiin lähteisiin ja 
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opetuksiin sekä kokemuksiin sen havainnollistavuudesta. Voiko aasialaista vähän 

käsiteltyä, paikoin vaikeaselkoista tai mystiikkaan nojaavaa filosofiaa purkaa 

eurooppalaisen filosofisen ja akateemisen lähdekirjallisuuden kautta? Ja jos voi, niin 

miten? Pohjoismaisen kulttuurin kasvattina voin kenties hakea tukea tutkimuksiini 

oman kulttuurini (länsimaisen) ymmärrettävimmistä filosofisista klassikoista. Tämä 

lähtökohta olisi kuitenkin todennäköisesti epävakaa perusta syvemmän totuuden 

löytämiseksi vieraasta kulttuurista sen oman arvottuneen ja poikkeavan ajatusmallin 

sekä sen kohteiden näkökulmien vierauden kannalta. 

4.2 Moderni budo - Aikido ilmiönä 

Muiden japanilaisten kamppailulajien tavoin aikidon olemus voidaan hieman karkeasti 

sijoittaa ruumiin, mielen ja kulttuurin alueille, maastoon, jota värittää edelleen 

syntyperän määrittämä historiallinen ja maailmankatsomuksellinen näkökulma ja niitä 

seuranneet kehityksen vaiheet. Aikidosta puhuttaessa on muistettava, että sen 

suuntauksen olemassaolon sallivat raamit ja mahdollistavat rakenteet olivat olleet jo 

valmiiksi olemassa (puitteet historiassa, kulttuurissa). Lajin syntyaikoina 1930-luvulla 

japanilainen yhteiskuntarakenne ja kulttuuri seisoivat vanhan ja uuden maailman 

risteyksessä. Vanhat japanilaiset perinteet, teollistuminen, sota ja maailmalta 

kantautuvat uudet muutoksen tuulet kohtasivat ja muokkasivat uudeksi koko Nousevan 

auringon maan.  Ymmärtääksemme mitä aikido todella on, meidän tulee matkata 

takaisin menneisyyteen aina Japanin feodaaliajoille saakka, kuitenkaan unohtamatta 

elämäämme nykyisyyttä. Budo ei ole muinaisajoilta säilynyttä taidetta, vaan jatkuvasti 

elävä ja kehittyvä ihmisen kokonaisvaltainen harjoitusmuoto; ajaton elämäntapa. 

4.3 Välttämättömyydestä elämäntavaksi - kamppailua ja filosofiaa 

Aikidon ruumiillisiin elementteihin syventyessä kehon käytön perusteita ja 

kamppailumallia voidaan kuvailla lyhyesti historiallisten termien ”jutsu” ja ”bujutsu” 

avulla. Termi jutsu viittaa japanilaisiin taistelun muotoihin ja niiden variaatioihin ajoilta, 

jolloin maan itsenäisten taistelutaitojen kehitys sai alkunsa. Käännettynä tämä sana 

merkitsee metodia, taidetta tai tekniikkaa, joka viittaa kyseessä olevan taidon 

hallitsemiseen ja suorittamiseen tietyllä tarkalla tavalla. (Ratti & Westbrook 1973: 22, 

23.) 

Ensimmäiset taiteen ja tekniikan muodot koostuivat lähinnä metsästysvälineiden ja 
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aseiden käsittelytaidoista, kuten keihään, jousen tai miekan käyttötapojen harjoittelusta 

sekä hevosratsastuksesta. Vielä nykypäivänäkin näiden taitojen merkitys on selvästi 

nähtävissä modernin ajan japanilaisten kamppailuilmiöiden keskuudessa. Useiden 

budolajien, kuten aikidon, tekniikoiden perusteet ja rakenteet muodostuvat osittain yhä 

muinaisten kamppailustrategioiden ympärille. Tällaisina havainnollistavina 

esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa ranne- ja kyynärlukkojen sekä heittojen ja 

aseistariisumisten teknisiä suorituksia lajissa. Kyseisten lukkojen ja heittojen syynä ja 

perusteluna voidaan pitää tekniikoiden perinnöllistä tarkoitustaustaa ajoilta, jolloin 

vastustaja oli todennäköisesti kiireestä kantapäähän haarniskoitu, joten tämän 

taltuttamiseen vaadittiin iskujen sijaan tehokkaampaa ja kekseliäämpää lähestymistapaa. 

Haarniskan ja ihmiskehon heikkouksien hyödyntäminen, kuten pienet liikkuvat avoimet 

nivelet ja suojaamattomat kehon aukkopaikat, toimivat tekniikoiden kohteina sekä 

voimavarana. 

Myöhemmin sanasta jutsu juonnettuna termi ”bujutsu” nousi esille vakiintuneen jutsun 

merkityksen ja aseman seurauksena. Jutsun eteen liitetty sana ”bu” sai yhdistettynä 

kokonaisuutena merkityksen kansan kulttuurin militarismiin viittaavana sanana. 

Yleisesti taistelutaitoon viitannut sana muotoutui näin tarkoittamaan taistelevaa 

kansalaista, japanilaista soturia. Kun erikoistuneet klaaneissa (eli maa-alueiden, sukujen 

ja/tai elinkeinojen kautta sitoutuneet yhteisiä etuja ajavat yhteisöt, jotka yhdistyivät 

usein paikallisten vahvojen hallitsevien perheiden ympärille kuten kauppa-, soturi- tai 

politiikkasukujen tuen piiriin – klaanin johtajana toimi usein suvun vanhin tai paikan 

ansainnut vahva yksilö) alkunsa saaneet taistelutaidot saivat muotonsa opetettavana 

taiteenmuotona, jota sitoi kasvatuksellinen ja koulutuksellinen etiikka, tekniikoista 

muodostui ”do”. Tämä ”tietä” tarkoittava sana viittasi kamppailun käytännössä 

tapahtuvaan muutokseen, jossa taiteen harjoittelun päämäärä vaihtui käytännön 

tekniikan opettelusta tieksi kohti suurempaa henkistä päämäärää. (Ratti & Westbrook 

1973: 24.) 

Ajan saatossa bujutsun nousu vuosina 794-1185 johti lukuisissa veren, sukulaisuuden, 

maa-alueiden ja yhteistyön muodostamissa klaaneissa kehitykseen, jossa erilliset aselajit 

ja taistelutaiteet hioutuivat kokemuksen, mestarien ja koulujen kautta huippuunsa 

saavuttaen vahvan asemansa taistelu- ja kehontaiteena, joita ohjasi kamppailua syvempi 

filosofia - elämän opetus ja tarkoitus. Kamppailusta, henkisyydestä ja filosofiasta 

kehittyi yhteisönsä arvoja ja etuja valvova luonnonmukaiseen tasapainoon pyrkivä tie. 
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Tällaisten japanilaisten kamppailulajien suuntauksia kutsutaan yleisesti nimellä ”budo”. 

(Ratti & Westbrook 1973: 39.) 

Edellisen historiallisen katsauksen huomioon ottaen ei ole yllättävää - saatikka sattumaa, 

että aikidossa harjoitettavat asetekniikat kuten lyhyen kepin ”jo” ja pitkän kepin ”bo” 

liikesarjat ovat suunnattu lähinnä miekkamiehiä vastaan, ja edelleen että bo:n pituus 

pystyyn käännettynä yltää käyttäjäänsä leuan tienoille, mikä puolestaan vastaa ”yari”n 

eli japanilaisen keihään standardia mittaa ilman kärkeä. Osaavan käsissä taistelussa 

katkennut keihäs ei suinkaan ollut miekkaa vaarattomampi ase. Bo:n käsittelytaidetta 

eli ”masakatsu bojutsua” harjoitetaan nykyään maailmalla huomattavasti vähemmän 

kuin jo:n käyttöä. Kaiken kaikkiaan maailmassa on arvioitu olevan enää noin tuhat 

suuntauksen harjoittajaa, joiden joukkoon myöskin seurani Hokutokai kuuluu. Aseiden 

harjoituskäyttö aikidossa juontaa juurensa Japanin sotaisasta historiasta ja edelleen 

Morihei Ueshiban opetuksista, joiden tarkoituksena oli kehittää hyökkääjän ja 

puolustautujan välistä suhdetta, houkuttamisen taitoa ja kehonhallintaa. Se, onko 

hyökkääjällä asetta tai ei, ei saa horjuttaa päättäväisyyttäsi vastustajaasi kohdatessa. 

Aseen käsittely ei saa myöskään muuttaa olemuksesi ja teknisen suorituksesi rakennetta 

– hallussa oleva esine ei muuta mitään, keho liikkuu ja hengittää kuljettaen asetta 

mukanaan. Aseen tulee olla kehon ja mielen jatke, joka on yhteydessä sinuun, ei 

tekemisen irrallinen väline tai tarkoitus. Yksinkertaisesta ideastaan huolimatta tehtävä 

on yllättävän haastava. Omakohtaisesta kokemuksestani voin todeta, että aseellinen 

haastaja tai aseen hallussapito kiinnittää itseensä alitajuisesti runsaasti huomiota 

ja ”imee” keskittymiskykyä suorituksesta. Tämä osoittaakin hyvin kamppailun 

näkymättömämmän puolen. Pelon, paineiden ja tunteiden hallinta on aikidon kaltaisen 

lajin yksi peruspilareista. Vastustajan kohtaamisessa keskittynyt ei tarkoita valpasta ja 

kehon rentous ei johda vahvan kehon häviämiseen - ”apaattisuuteen”. Kuten junioreiden 

peruskurssilla huvittavasti, mutta osuvasti mainitaan: ”Rento ihminen ei ole keitetty 

makaroni.” 

Vaikka budolajien merkitys ja harjoittamisen syyt ovat vaihtuneet globaalin 

budoliikunnan harrastamisen myötä, ovat sen pääperiaatteet säilyneet kutakuinkin 

samoina. Timo Klemolan osuvaa kirjoitusta lainaten: 

Budolajit ovat kokonaisvaltaisia liikuntamuotoja. Tavoitteena on tasapainoinen ihminen, 

joka kykenee toteuttamaan budolajinsa fyysisiä ja henkisiä periaatetta jokapäiväisessä 
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elämässään. 

(Hirvensalo & Prittinen 2003: 263.) 

Kirjoituksessa esiin nousevaan ilmaisuun kiteytyy hyvin budon ja itämaisen filosofian 

ydin, jossa budo koetaan ”holistisena elämäntapana”, jonka tarkoitus onkin kulkea 

harjoittajansa mukana kaikissa elämän tilanteissa ollen oman ja toisten toiminnan sekä 

olemisen moraalinen harjoitus, eikä vain tarjota ruumiillista liikuntaa tai kehonpääomaa 

(esim. voiman karttumista) pari kertaa viikossa. Toisin kuin länsimaisessa filosofiassa 

aasialainen filosofia ohittaa yksilökeskeisyyden, ihmisen esineellistämisen sekä 

materian ja ajan pilkkomisen. Tavoitteena on eräänlaisen yhteisen hyvän ja puhtaiden 

eettisten arvojen etsiminen, jotka avautuvat yksilölle muun muassa kohtaamisen, 

harjoittelun, introspektion ja toiminnan itsereflektion avulla. (Hirvensalo & Prittinen 

2003: 263.) 

 Aikidoa ajateltaessa voidaan puhua kenties eräänlaisesta ihmisten luonnollisen 

olemisen ja ympäristöön ja toisiin liittymisen yhteydestä, ja siitä millaisen merkityksen 

sille antaa. 

4.4 Harmonisen voiman tie - keho ja mieli 

Morihei Ueshiban opetuksen tarkoituksena oli luoda feodaaliaikojen taistelutaitojen 

pohjalta voittamaton laji, jonka todellinen viesti piilee tien väkivallattomuudessa ja 

toisten ihmisten kohtaamisessa vastustajan sijaan. Aikido voidaankin kääntää suomeksi 

tarkoittamaan ”harmonisen voiman tietä”. Erikseen eriteltynä kirjoitetut kanjit 

(japanilaiset kirjaimet jotka, symboloivat meidän näkökulmastamme tavuja) koostuvat 

kolmesta aikidoa kannattelevasta ja kuvaavasta piirteestä: ”ai” voidaan kääntää yhteen 

liittämisenä, ”ki” viittaa elämän voimaan tai energiaan ja, kuten aiemmin todettu, ”do” 

ilmaisee lajin filosofisen sisällön olemassa olosta, tiestä kohti henkeä. Yhteen liitettynä 

termi ”aiki” saa myös merkityksen kamppailun periaatteena, jossa puolustautuja 

sulautuu yhteen hyökkääjän kanssa ilman iskua tai vastavoimaista kontaktia hyödyntäen 

energian vaikutusta tekniikan suorittamisessa. Aikin tarkoitus on kontrolloida 

hyökkääjää mahdollisimman pienellä vaivalla, voimalla ja elellä. 

”Muinaisista ajoista lähtien, budoa ei ole koskaan luokiteltu 

urheiluksi. 
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Jos kilpailuja järjestettäisiin, meidän tulisi olla valmiita tappamaan. 

He, jotka etsivät kisailua näin, tekevät suuren virheen. Murskata, 

vahingoittaa tai tuhota on suurin synti, jonka ihminen voi tehdä. 

Vanha sanonta ”taistelulajien jumalat eivät koskaan tapa” on totta. 

Oikea budo on rauhan tie.” 

- Morihei Ueshiba 

(Stevens 1987: 94 

- käännetty englannista suomeksi.) 

Teknisesti aikidon tekniikat koostuvat pääosin lukoista, heitoista ja ohjaamisesta. Potkut, 

lyönnit ja murskaukset puuttuvat täysin lajista muutamia ”atemeja” eli 

heikkopisteuhkauksia (kasvot, kyljet, vatsa, ohimot) lukuun ottamatta. Näiden iskujen 

tarkoitus on toimia käytännössä tekniikan avauslyönteinä tai kiinnittää hyökkääjän 

huomio reaktion aikaansaamiseksi (ei siis suora väkivaltainen taltutusyritys). Tästä 

huolimatta lajin harjoituksissa ei potkujen ja lyöntien suorittamista opeteta, eikä niihin 

kiinnitetä paljoa huomiota tekniikoiden rakenteissa. Tehokkaan, mahdollisimman paljon 

vahinkoa aiheuttavan iskun aikaansaaminen ei ole tarpeellista tekniikoiden suorituksen 

kannalta, eikä lajifilosofia itsessään koskaan nojaa väkivaltaisiin ratkaisuihin. 

Aikidon kamppailullinen ulottuvuus ja edelleen sen tehokkuus perustuu ennen 

kaikkiaan sen korkeatasoiseen strategiseen ulottuvuuteen. Lajille tyypilliset 

hyökkääjään kohdistuvia vaikuttamisen muotoja ovat houkuttaminen, avaukset, 

käännökset, askeleet sekä voiman ohjaaminen. 

Houkutuksesta puhutaan kun ”nage”, eli tekniikan tekijä, toiselta nimitykseltään heittäjä, 

houkuttaa eli provosoi hyökkääjää eli ”uke”:a (suoraan suomennettuna vastaanottaja tai 

heitettävä) hyökkäämään tietyllä tavalla tai hetkellä. Harjoituksissa tämä näkyy 

esimerkiksi hyökkäys- eli aukkopaikan tarjoamisena ukelle, jonka tarkoituksena on 

herättää vastustajassa vaistomainen hyökkäysliike. Muunlaisia hyökkääjään 

kohdistettuja houkutuksia ovat muun muassa nagen asennon muutokset, kuten askeleet 

tai painon vaihtelut, nopeat liikkeet, kuten hämäyshyökkäykset (harvoin käytettyjä) tai 

yksinkertaisimmillaan, mutta vahvimmillaan hyökkääjään luotu katsekontakti tai jopa 

vahva ”passiivinen” olemus. (Suomen Aikidolitto 2014.) 

Hyökkäysreaktion aikaansaamisen jälkeen aikidon tekniikka jatkuu yleensä avauksella. 

Termillä viitataan nagen suorittamaan kehon avaamiseen eli kehon suunnan 
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vaihtamiseen ja ryhdin muutokseen. Tämän vaiheen tarkoitus on siirtyä pois uken 

hyökkäyksen linjalta välttääkseen osuman perille tulemisen. Avaus ei ole varsinaisesti 

luonteeltaan ”väistö” tai ”käännös”, sillä nagen liikkeen täytyy olla täysin hallittu ja 

tarkoituksenmukainen ilman liioiteltua liikettä ja säilyttää tuntuma, jossa hyökkääjä 

kokee valheellisen onnistumisen tunteen hyökkäyksestään. 

Kehon avaus toimii useissa tekniikoissa kriittisenä vaiheena, jolloin tekniikan 

onnistuminen ja lopputulos ovat jo pitkälti tekijällään havaittavissa. Onnistunut 

houkutus ja avaus yllättää hyökkääjän, jolloin hetken ajan turvallisessa paikassa oleva 

nage on vahvoilla ja valmiina toimimaan. Avauksen kesken jääminen taas asettaa tämän 

hyökkäyksen tielle vaaralliseen paikkaan ja liioiteltu hallitsemattomaksi väistöksi 

muuttunut avaus horjuttaa tasapainoa maksaen aikaa ja tehden tekniikan jatkamisen 

vaikeaksi. Kehon avaukset suoritetaan keholle luontaisissa asennoissa, jolloin koko 

vartalo voidaan hyödyntää liikkeessä. Liikkeen vahvat pisteet keskittyvät tasapainon ja 

massan pisteisiin, kuten rintakehän, alavatsan sekä lantion seutuihin. Tekniikan lähtiessä 

keskustasta raajojen tehtävä on vain myötäillä liikettä ja sen voimaa toimien osana 

yhtenäistä kehoa. 

Niin sanottua ”voiman ohjaamista” voidaan pitää yhtenä aikidon tekniikoiden 

suorituksen peruspilareina. Tätä termiä käytetään kuvaamaan tekniikassa tapahtuvaa 

kontaktin jälkeistä liikehdintää ja tunnetta, jolloin hyökkääjän aiheuttaman liikkeen 

vastustamisen tai torjumisen sijaan – toisin sanoen hyökkääjän vastustamisen sijaan – 

annetaan vastustajan liike-energian virrata ohi tai ympäri kohteestaan eli 

puolustautujasta, jolloin tämä voi tekniikkaa tehdessään hyödyntää kyseistä voimaa 

päättäen aggressiivisen liikkeen esimerkiksi avauksen ja lukon kautta heittoon. 

Tällaisten tekniikoiden yhteydessä aikidoharjoituksissa saattaa usein kuulla mainittavan 

ohjaukseen liittyvän termin ”pyöreä liike”. Kyseistä termiä ei olla varsinaisesti avattu 

lajin harjoittajien keskuudessa, mutta tätä ohjaukseen liitettävää liikettä voidaan kuvailla 

myös epätarkasti ja jokseenkin suuntaa antavasti termein: ”sulava” tai ”flow”-mainen 

suhteessa vastustajan liike-energiaan (huomaa termin ”aiki” merkitys). Termin 

aukaisemiseksi muotoilisin pyöreän liikkeen merkityksen vapaasti henkilökohtaisen 

kokemukseni perusteella seuraavasti: 

Kun kuulen harjoitusten vetäjän neuvovan seuraavan tekniikan demonstraatiossa 

hyödyntämään yhdellä liikahduksella kehon ”pyöreää liikettä” osaan kääntää ajatukseni 
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kohti omaa kehoani ja sitä mitä minun tulisi seuraavassa tekniikassa tehdä ja tuntea. 

Mikä siis on tämä pyöreä liike? 

Ilmiötä tarkastellessa voidaan lähteä liikkeelle sen toimintaa hyvin kuvaavista termeistä. 

Pyöreys viittaa orgaaniseen ja kulmattomaan pehmeään muotoon, joka koostuu yhdestä 

kaarevasta yhtyvästä viivasta ja sen liikkeestä joka palaa lopulta takaisin alkuunsa 

saattaen kehän päätökseen. Tästä johdettuna voimme ajatella, että pyöreän liikkeen 

ajatus piilee sen luonnollisessa kaarevassa suoritustavassa ja sen muodossa. Näin ollen 

voidaan olettaa, että kehon tai ruumiinosan, kuten käden, suorittama pehmeä yhdestä 

sulavasta liikahduksesta koostuva liike ilman ylimääräisiä keskellä ilmeneviä voiman tai 

suunnan vaihteluita muodostuu pyöreäksi liikkeeksi. Tämän liikkeen tarkoitus ei siis ole 

vastustaa voimaa tai pakottaa tekijänsä kehoa luonnottomiin, vaikeisiin tai 

kulmikkaisiin asentoihin, vaan antaa kehon toimia luonnollisia liikeratojaan pitkin 

mukaillen ruumiin ja siihen vaikuttavan voiman suuntaa. Liike on rento, mutta vahva ja 

sen keskiössä, eli keskuksena, toimii keho ja edelleen sen tasapaino, sillä kuten pyöreä 

ympyrä, esimerkiksi käden tekemä luonnollinen kaari, palaa takaisin lähtöpisteeseensä, 

eli kehoon, josta liikkeen lähettäjä on peräisin. 

Aikidon ylivoimaisesti vaikeimmaksi ja tärkeimmäksi ruumiillisuuden opetukseksi 

muodostuu itse keho (ns. kehon käyttö) ja sen luonnollinen liikkuminen sekä 

ruumiillinen vahva olemus. Vaikka käytämme kaikki kehoamme päivittäin ja jatkuvasti, 

on sen asema elämässämme yllättävänkin etäinen. Kuin itsestään selvä arkinen objekti, 

jolla työskentelemme, jota koristamme, ja jota pidämme omanamme, vaikkemme täysin 

kykene sitä selittämään, ymmärtämään tai edes muistamaan. 

Kehonsa hyvin tunteva ja vahvasti läsnä oleva aikidoka (=aikidon taiteen harjoittaja) 

voikin osaltaan toimia oivana esimerkkinä ruumiin toiminnan monipuolisuudesta ja sen 

potentiaalin syvyydestä minkä usein arjessa ohitamme. Olen nähnyt vahvojen vaipuvan 

polvilleen lempeiden käsien laskemana ja ollut itsekin vaikeaselitteisen kosketusvoiman 

kohteena uhmakkaasta asenteestani huolimatta. Tulemme siis aikidon selittämättömään 

ytimeen, siihen kuinka kevyt voittaa vahvan ja pehmeä nujertaa kovan. Tälle lajin osa-

alueelle astuminen, eli koetun ja tunnetun sanallistaminen, on toisinaan hyvin vaikeaa. 

Samalla on todettava osuva ilmaisu lajin pitkäaikaisten harjoittelijoiden suilta: ”Kaikkea 

ei voi ymmärtää. Se (ne asiat) pitää vain huomata.” Ihminen ei varsinaisesti valvo alati 

kehonsa käyttöä toimiessaan arjessaan, eikä myöskään ole kaikista kehonsa 
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toiminnoista täysin tietoinen. Vaikka voimmekin halutessamme määrätä hengityksemme 

tahdin ja syvyyden tietoisesti, emme enimmäkseen kiinnitä siihen mitään huomiota. 

Vastakohtana, vaikka tunnemme alati sykkivän sydämemme lyönnit, emme voi 

vaikuttaa siihen esimerkiksi pysäyttämällä sitä. Kehomme ei ole siis täysin 

tahdonalainen, mutta kuinka paljon mielemme voi vaikuttaa sen toimintoihin (- 

käyttöön)? Entä voiko ihminen tiedostamattaan hallita kehonsa toimintoja, 

ymmärtämättä mistä on kyse? Mitä jos kehon ja mielen välinen yhteys ei vaadikaan aina 

tietoista toimintaa, ja sen ohjaajana toimiikin muu kuin yksilön ymmärrys? 

Aikidossa annetaan energian tehdä. Annetaan sen, mikä tapahtuu, 

 tulla lävitsemme, koska minä sanon. 

Älkää yrittäkö ymmärtää se tulee itsestään. 

- Hikitsuchi Michio 

(Morel 1994: 14 

- suomennos Morera 2007.) 

Aikidon harjoittelun taival alkaa kehon ja tekniikoiden perusteiden harjoittamisella. 

Peruskursseilla turhaan odotetun kuntopiirin sijaan ensimmäisiksi harjoiteltaviksi 

liikekokonaisuuksiksi muodostuvatkin käännökset ja askelkäännökset (tenkan ja irimi 

tenkan) sekä kehon ja jalkojen asennot (hanmi eli kehon puoli). Harjoitusten 

tarkoituksena on opettaa tai pikemminkin muistuttaa kehojamme luonnollisen 

liikkumisen tavoista. Vaikka käännösten ja asentojen harjoitteleminen tietoisesti 

tuntuukin usein väkinäiseltä, merkittävää ja samalla huvittavaa on, kuinka toistamme 

ajattelematta ja huomaamatta juuri samoja liikkeitä joka päivä. Jos pyydän 

peruskurssilaista suorittamaan tenkanin eli käännöksen, alkaa tämä pohtia liikettä ja sen 

vaiheita tehden käännöksestä suorituksen. Jos vain sanon harjoittelijalle, että tämän 

takana joku vilkuttaa hänelle, kääntyy hän vaistomaisesti sulavalla liikkeellä ympäri 

katsoakseen vilkuttajaa tehden täydellisen tenkanin. 

Ensimmäisten kehonharjoitteiden jälkeen toiminta laajenee ja kohdistuu ensimmäisiin 

varsinaisiin tekniikkoihin. Tässä muodossa tekniikat ovat vielä suljettu kamppailun 

kontekstin ulkopuolelle ja tarkoitus on keskittyä liikeratoihin, kehon luonnollisuuteen ja 

teknisiin yksityiskohtiin, kuten lukkojen muodostamiseen sekä turvallisiin paikkoihin 

tai etäisyyksiin. Ensimmäisiä tekniikoita ovat muun muassa: ikkyo (suomennettuna 

ensimmäinen tekniikka), nikkyo ja iriminage. Edellä mainitut tekniikat hyödyntävät 
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juuri opittuja piirteitä kuten tekniikan hyökkäysasetelman jota vastaan tekniikka 

suoritetaan. Liikkeiden japaninkielisistä sanaketjusta saadaan suoritettavan tekniikan 

muoto ja rakenne. Esimerkiksi katatedori = hyökkäys ranteeseen), aloitusasennon 

(hanmi), askeleet (irimi), käännökset (tenkan) ja suorittamismuodot (tekniikan 

suorittaminen hyökkääjän eteen (omote) tai taakse (ura). Tekniikaksi voisi siis 

määräytyä esimerkiksi: 

 ”ai hanmi   katatedori   ikkyo   omote   ura” 

 = ”pareilla samat jalat edessä, ote ranteesta, ensimmäinen tekniikka, etupuoli ja 

selkäpuoli” 

Kun perustekniikat ovat käyneet tutuiksi palataan taas kehon harjoittelun kautta kohti 

uusia tekniikoita tai muotoja (uusia muotoja vanhoihin tekniikkoihin). Vuorossa ovat 

kaatumisharjoitukset (ukemi:t) vaativampia lennokkaita heittoja varten, maassa tehtävät 

tekniikat (suwari waza) mukaan lukien maassa liikkumisharjoitukset ja kävely (shikko 

ho, shikko tenkan / irimi tenkan) sekä uudet hyökkäysmuodot kuten katadori (ote 

hauiksen hihasta) ja ryotedori (ote kummastakin ranteesta). Nämä uudet tekniikat ovat 

monivaiheisempia ja niihin mukaan otetaan jo kamppailulliset periaatteet, kuten 

hyökkäyksen, puolustuksen, ajoituksen ja muodon tärkeys ja perusteellisuus. Tällaisia 

tekniikoita ovat muun muassa shihonage, kotekaeshi ja tenshinage eli ”taivas-maa 

heitto”. Asetekniikoiden kuten bo:n, jo:n tai bokken:in opettelu sisältyy usein tähän 

kehitysvaiheeseen. 

Kun tekniikkojen kirjo on jo esitelty, siirrytään niiden hallitsemiseen eli niiden 

lopulliseen puhtaaseen muotoonsa. Aikidon tekniikoiden luonne kuuluu olla 

pohjimmiltaan kevyttä ja vahvaa, jonka luonnolliseksi ja tehokkaaksi saattamista 

voitaisiin kutsua kärsivällisyyttä vaativaksi ”hienosäädöksi”. Voimalla ja kivulla 

vastustajan kontrolloiminen on helppoa (mikäli voimaa on enemmän kuin toisella), 

mutta vastustajan voittaminen ilman näitä keinoja onkin toinen asia. Aikidon 

harjoittaminen todella alkaa, kun oppilas kykenee kokonaan luopumaan ajatuksesta 

vastustajan vastustamisesta tai tämän vahingoittamisesta. Tällöin harjoitteluun 

avautuvat uudet näkökulmat, kuten oikeaoppinen houkutus, horjuttaminen, liike-

energian myötäily ja otteista irtautuminen ilman vääntöä, vain rennon ja vahvan kehon 

käytön avulla. Kun vastustajan voi voittaa ilman lihasvoimaa, hyökkääjän voima ja 

koko menettävät merkityksensä. Taistelun lopullinen luonto paljastuu tahdon asiaksi. 
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”Hän, joka edes harkitsee kimppuuni hyökkäämistä, on jo ennalta 

hävinnyt; 

hän häiritsee universumin järjestystä.” 

- Morihei Ueshiba 

Aikidoa tutkiessa pääsemme jälleen toteamaan: ”keho on portti mieleen”. Tähän asti 

tutkimukseni on nostanut esille lajihistoriaa ja -ontologiaa perehtyen antamaan 

eräänlaisen pienen läpileikkauskuvan siitä mitä aikido on. 
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5. POHDINTA 

Tutkimukseni innoittajana ja lähtökohtana voidaan pitää aikidoon liittyviä 

henkilökohtaisia kokemuksia lajin pitkäaikaisena harjoittajana. Voidaan katsoa, että 

vuosien varrella oppimieni harjoitteiden sisällöt kasvattivat tiedon janoani lajin 

olemuksesta johtaen syvemmälle aikidon perusteiden tarkkailuun. Kandidaatin 

tutkimusta aloittaessani päätin tarkastella aikidon kokonaisuutta ilmiönä kyetäkseni 

myöhemmin johdonmukaiseen jatkotyöskentelyyn aiheesta. Perehtyessäni tutkielmaani 

varten aiheeni tutkimuskirjallisuuteen aloitin kenties samalla henkilökohtaisen 

kampanjani aikidon ymmärtämisen tiellä. Vaikka valitsemani kirjalliset lähteet 

koostuivat useista nimekkäistä lähteistä, koin paikoin tekemäni pohjatyön ristiriitaiseksi. 

Länsi- ja itämaisten filosofisten sekä teoreettisten teosten yhdistäminen voidaan käsittää 

tässä tutkielmassani näkökulmani viitekehyksen puitteissa. Kuitenkin tulevaisuudessa 

perehtyessäni tarkemmin lajin perinteisiin opetusjuuriin sekä sen pedagogisiin otteisiin, 

tulee minun kiinnittää alkuperään viittaaviin lähteisiin enemmän huomiota. Tässä 

tutkielmassa, länsimaalaiset, meille läheisemmät yleisemmin ymmärrettävät lähteet 

voidaan toki ottaa huomioon pohjoismaiden kasvateille selkeyttä tuovana kontrastina. 

Lopulta tutkimukseni suurimmaksi haasteeksi koinkin tutkimukseni tehokkaan 

rajaamisen. Lähdeteosten sekä laajan ilmiön yksittäisten piirteiden olennaisuuksien 

arvioiminen ja karsiminen osoittautuivat minulle paikoin vaikeaksi. Pyrin pitäytymään 

tutkielmalleni tärkeissä asioissa sortumatta tutkimuksen uskottavuutta vaarantavaan 

spekulointiin. Keskittyessäni tutkimuskysymysteni selvittämiseen ohitin puhtaasti 

mahdollisesti toisessa asiayhteydessä hedelmälliseksi osoittautuvia kysymyksiä sulkien 

ulos näin tutkimustyötäni hidastavat mahdolliset epäolennaiset aukkopaikat. Arviointini 

pohjalta en kuitenkaan usko kyseisten ohitettujen löytöjen lisäävän tutkielmani arvoa 

saatikka heikentävän sen luotettavuutta. On jopa mahdollista, että tulevassa pro gradun 

tutkielmassani tulen hyödyntämään näitä tukiessani havaitsemia eräänlaisena 

kurkistusikkunana toimivia ”epäkohtia”. 

Oma läheinen suhteeni aikidoon on osoittautunut hyödylliseksi tutkimustyössäni 

lähteiden tarkastelun ja niistä välittyvän informaatioarvon kannalta. Kuitenkin tämä 

suhde muodostuu myös eräänlaiseksi dilemmaksi tutkijan roolissa. Pyrkiessäni 

sanallistamaan tutkimuksessani käyttämieni teosten ja tutkimusaiheen kautta paljastuvia 

olennaisia löytöjä tulisi minun selittää auki ja ymmärrettäväksi myös vaikeasti 

selitettävä sisältö, jonka sanallistaminen on asian tuntevallekin vaikeaa. Jotta tutkittavan 
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ilmiön kokonaiskuva ja sen pohdinta ei jäisi etäiseksi, ja näin kyseinen ilmiö 

pintapuoliseksi (eli tutkimuksen kautta arvottomaksi), on tämä vaikeaselitteistenkin 

huomioiden ilmaisu tutkimuksen näkökulmasta pakollista. Tällaisia törmäämiäni 

haasteita ovat esimerkiksi houkutuksen ja suggestion väliset erot, aasialaisen suurista 

linjoista koostuvan holistisen ja mystisen näkemyksen purkaminen yksityiskohtaiseen 

tieteellispainotteiseen tutkimukseen (suurpiirteisen kokonaisuuden hyväksyminen vs. 

kokonaisuuden pilkkominen ymmärrettäviin osiin). 

Tämä kandidaatin tutkielma on avannut aikidon syntyä ja merkitystä historiallisesta 

näkökulmasta ontologian kautta lajin nykyisiin ilmenemismuotoihin paljastaen sen 

rakenteita niin ihmisen kehollisen, henkisen kuin sosiaalisenkin tehtävän puitteissa. 

Tutkielmassa esiin nousseet jatkotutkimuksen kannalta (pro gradu) olennaisiksi 

seikoiksi muodostuvia teemoja ovat olleet muun muassa: budo (toiminta ja filosofia), 

yhteys, rakkaus, mestari-/opettaja-oppilas opetussuhde (vastuu velvollisuus, kunnioitus 

ja tasa-arvo), keho ja kehollisuus, oppiminen ja ymmärtäminen, tie (do). 

Johtopäätös: 

Tutkimukseni tarkoituksena oli tutkia aikidoa ilmiönä ja avata sen moniselitteistä 

olemassaoloa eritellen sen tärkeitä pääpiirteitä. Fenomenologisen näkökulman 

saattelemana aikidon olemus sai muotoa eletyn ruumiin, kokemuksen sekä maailman 

ruumiillisen läsnäolon muodossa (Morleau-Ponty). Aikidon ihmistä puhuttava yhteys 

tapahtuu niin toimivien subjektien kuin yhteisen maailman välillä kuitenkin kääriytyen 

herkkään, tavoittamattomaan, ihmisen otetta pakenevaan mystisyyteen. Tutkimuksessa 

ja filosofiassa totuuden ja tiedon etsiminen eivät tarkoita samaa asiaa. Näin 

fenomenologisesti korkeamman opetuksen lähtökohdan mukaan voidaankin pitää, ei 

tiedon saamista, vaan pyrkimystä nähdä itse totuus kokemalla asiat itse (Husserl). 

Aikidon oppimista voisikin paikoin verrata pienen lapsen kehitykseen. Lapsi ei tarvitse 

ohjekirjaa oppiakseen kävelemään. Hänen ei tarvitse myöskään osata ymmärtää tai 

kertoa miten se tapahtuu osatakseen kävellä. 

Aikidon tien merkityksellisyys syntyy tien toimintaa suuremmasta filosofiasta. Ilman 

sen henkeä kamppailullinen elementti jättää jäljelle vain aikijutsun. Aikido ei ole 

pelkkää teknistä, tavoitteellista suorittamista. Budon kamppailullisen ulkomuodon alla 

sen tarkoitus on ihmisten ja maailman välinen yhteys. Morihein näyttämän tien 

todelliseksi päämääräksi osoittautuu hyvä ja vapautunut ihminen sekä sopusointuun ja 
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rauhaan pyrkivä, kaikkea kannatteleva ja yhdistävä voima, rakkaus. Todellinen taival 

aikidokaksi alkaa, mutta ei koskaan pääty. Tie ihmisen harmoniseen toimintaan ja 

elämään kulkee hengittäen hänen mukanaan. Säteilemme ympärillemme tekemisemme 

ja olevamme. 

”Voitte rentouttaa jalkanne, mutta älkää 

koskaan rentouttako sydäntänne.” 

- Hikitsuchi Michio 

(Mortel A. 1994, s. 46 

- suomennos Morera 2007.) 
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