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Suomen ITF ry:n jäsenlehti

Päätoimittaja Inka Khanji
Taittaja Lauri Siniluoto
Kielentarkastaja Jali Moilanen
Julkaisija Suomen ITF Taekwon-Do ry
Painos 1210 kpl
Paino Erweko Oy
Paperi Munken Lynx 130/200 g/m2
Lehden ilmestymisajankohdat vuonna 2019:
1/2019 kesäkuu, 2/2019 joulukuu
Toimituksen yhteystiedot
Päätoimittaja Inka Khanji
puh. 045 6311 292, email: tkdlife@taekwon-do.fi

Kiitokset

Jukka Ahola, Eva Al-Khanji, Minna Eloranta, Pauliina 
Hattukangas, Joonas Heikkinen, Pauliina Hietaniemi, 
Michael Holler, Veera Häyrynen, Ari Kairala, Tanja 
Kangasniemi, Karim Khanji, Jessika Laakkonen, Ismo 
Mäkinen, Joni Ohtonen, Viivi Puoskari, Heidi Sahlberg, 
Janne Vuononvirta ja Henni Ylimäinen

Kansikuvassa 2/2018

Nita Mettinen ja Mikko Mankinen ottelun tuoksinnassa 
Tampereella.

Kuva: Jessika Laakkonen

Pääkirjoitus 

“Huhhuh, olipa pitkä 
päivä töissä, mutta 
onneksi illalla on 
Taekwon-Do-tree-
nit!”

Siinä ajatus, joka on kiirinyt mieleen ku-
luneena syksynä aika monta kertaa. Lähes aina 
maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjan-
taisin, jos tarkkoja ollaan. Ne ovat arkipäivät, jolloin kotiseurassani järjeste-
tään harjoituksia.

Älä käsitä väärin. Pidän työstäni, mutta mitä pidemmiksi päivät käyvät, 
sitä merkittävämmäksi nousee myös Taekwon-Don rooli. Laji on varma apu-
keino unohtaa työasiat ja muut arjen pulmat, aina 1,5 tunniksi kerrallaan.

Heti kumarruksesta lähtien keskittymisen on pakko olla siinä, mitä teh-
dään: vauhdikkaissa potkutekniikoissa, tasapainoa vaativissa liikesarjoissa ja 
tarkoissa lyönneissä. Treenikaverin nopeammat jalat haastavat pinnistämään 
vielä pidemmälle, ja ylävitoset onnistuneen suorituksen jälkeen ovat sillä het-
kellä parasta, mitä on. 

Kiireisessä arjessa voisi helposti ajatella, ettei urheiluharrastukselle yk-
sinkertaisesti jää aikaa. Töissä ja koulussa menee pitkään, ja illalla on pakko 
päästä ruoanlaiton, syömisen ja pyykinpesun jälkeen myös oikaisemaan soh-
valle. 

Laji on kuitenkin turva erityisesti niinä päivinä, kun tuntuu, että lauta-
nen on ääriään myöten täynnä. Mitä haastavampaa on muuten, sitä tärkeäm-
miksi säännölliset Taekwon-Do-harjoitukset omassa elämässäni nousevat. 

Kotimatkalla mielessä ovat treenien onnistumiset, niin omat kuin mui-
denkin. Kuinka kaveri sai ensimmäistä kertaa uuden potkun sujumaan, tai 
miten itsepuolustustreeni sujui kerrankin kuin itsestään. Otsan saavat kurt-
tuun korkeintaan ne asiat, joiden opettelu tai korjaaminen aiheuttavat haas-
teita.

Erityisesti menneen syksyn mittaan olen löytänyt itseni perusasioiden 
ääreltä: mikään ei tunnu niin hyvältä kuin hikoilu yhdessä seurakavereiden 
kanssa. Mitä enemmän keskittymistä treeni vaatii ja mitä enemmän hiki len-
tää, sitä leveämpi on hymy harjoitusten jälkeen. 

Tsemppiä kiireisiin ja hyviä treenejä!

Puheenjohtajan palsta

Tapahtumakalenteri, kevät 2019

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

18.–19.1
19.–20.1.
26.–27.1.

2.–3.2.
9.–10.2.

9.3.
16.–17.3.
23.–24.3.
30.–31.3.

24.–28.4.

18.–19.5.

Oulu
Oulu
Tampere

Tampere
Jyväskylä

Tampere
Oulu
Tampere
Tampere

Saksa

Oulu

SITF:n tuomarikurssi
Akatemia Open
A-junioreiden talent-leiri

SM- ja Helmi Cup -kilpailut
Murskausleiri

BETKD Open
Taekwon-Do Akatemian kevätleiri
Legends’ Seminar
Tampere Cup IX

MM-kilpailut

Kansainvälinen Do-seminaari 

Syyskausi on mennyt hurjaa vauhtia, ja kalenterit ovat 
olleet täynnä mitä hienompia Taekwon-Do-tapahtumia 
ympäri Suomea. On hyvä muistaa, että seurojen ta-
pahtumat ovat kaikki vapaaehtoisvoimin järjestettyjä, 
emmekä voi koskaan kiittää kylliksi siitä työstä, mitä 

vapaaehtoiset tekevät seuroissa ja erityisesti liitossa. Jokainen te-
kee lajitöitä sydämellään ja antaa samalla palasen itsestään, jotta 
me kaikki voimme nauttia Taekwon-Dosta. Kiitokset siis kaikille!

Vapaaehtoisten lisäksi haluan nostaa esille myös koulutusasiat: 
kouluttautuminen on todella avartavaa ja tärkeää. Koulutuksiin 
osallistumalla pääsee tapaamaan uusia ihmisiä, joista jokainen voi 
opettaa jotain hienoa. Erityisesti kamppailulajien yhteisissä koulu-
tuksissa avautuu aivan uusi maailma. 

Osallistuin syksyn aikana 2. tason junioriohjaajakoulutukseen, 

joka oli hienoimpia koulutuksia, johon olen osallistunut. Meillä on 
liitossa erityisen laadukas koulutusjärjestelmä ja ammattitaitoiset 
kouluttajat. Koulutuksilla ja kursseilla saa omaan harjoitteluun, 
ohjaamiseen ja opettamiseen uusia näkökulmia sekä kokemusta 
ja vahvistusta siihen, mitä itse haluaa tehdä. Jokaisella meistä on 
omat vahvuutemme, ja valjastamalla ne käyttöön oikeassa paikassa 
saavutamme hienoja asioita. Kannustankin jokaista harrastajaa 
aloittamaan oman koulutuspolkunsa: mieti, mikä on sinun vah-
vuutesi, mikä sinua kiinnostaa eniten ja ala toteuttaa sitä!

Sydämelliset terveiset ja ihanaa joululomaa kaikille! 

Tanja Kangasniemi



Syksyn 2018 
mediapoiminnat

Puheenaiheet.fi 29.11.2018Keskisuomalainen 14.11.2018

Lajin monipuolisuus ja urheilijoiden menestys kilpailuissa kiinnostivat syksyllä 2018 
paikallismedioissa. Tässä parhaat palat!

Svenska Yle 13.10.2018
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Mikä ihmeen Black Belt Cup?
Mustille ja punaisille vöille suunnattu Black Belt Cup on 
terminä tuttu, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Uudistu-
nut kilpailu on nyt kiinnostavampi kuin koskaan!

Seuraesittelyssä Taekwon-Do Tornio

Vyökokeeseen valmistautuminen
Kaikkia harrastajia koskettava aihe, vyökokeeseen val-
mistautuminen, on yksilöllinen prosessi, jonka jokainen 
hoitaa omalla tavallaan. Neljä harrastajaa kertoo, miten 
he valmistautuvat vyökokeeseen.

Vinkkejä lajin ulkopuolelta
Treenien vetämiseen ja Taekwon-Don opettamiseen 
voi saada hyviä vinkkejä ja ideoita koulutuksista, joilla 
ei ole mitään tekemistä Taekwon-Don kanssa.

Juniorisivut

Miten korealaisuus näkyy Taekwon-Dossa
Jukka Ahola haastatteli korealaisia ja selvitti, mitkä 
korealaiseen kulttuuriin liittyvät asiat näkyvät myös 
ITF Taekwon-Dossa.

Sarjakuva

Dankoetuloksia

Suomen itf Taekwon-Do ry onnittelee kaikkia uusista vyöarvoista!

8.12.2018, Tampere
Nelli Kiikkinen, Tampereen Taekwon-Do seura

8.12.2018, Oulu
Marjo Saarimaa, Oulun ITF Taekwon-Do
Ville Juntunen, Oulun ITF Taekwon-Do

9.12.2018, Ylöjärvi
Jere Pohjonen, Taekwon-Do Center
Joni Pohjonen, Taekwon-Do Center

i dan

ii dan
i dan

iii dan



Taekwon-Dossa on uskomaton määrä erilaisia tek-
niikoita. Useimmat on määritelty tarkkaan, ja ne 
kehittyvät jatkuvasti. Tekniikkaharjoittelu vaatiikin 
paljon keskittymistä. Mihin kohtaan, mitä kautta ja 
missä asennossa käden tulisi tarkalleen olla? Yksi-

tyiskohtiin keskittyminen voi kuitenkin aiheuttaa sen, että tek-
niikkatreenit saattavat tarkoittaa vuosikausien ajan vain raajojen 
siirtämistä oikeaan paikkaan, ilman sen suurempaa tavoitetta. 
Mietitäänpä hetki Taekwon-Don juuria: laji on kehitetty tehok-
kaaksi taistelulajiksi, jossa tavoitellaan voittoa yhdellä iskulla. 
Siksihän vyökin kiedotaan lantion ympäri vain yhden kerran.

Tekniikoiden tulisi olla voimakkaita, teräviä ja tarkoituksen-
mukaisia. Esteettinen puoli on tullut vasta myöhemmin mukaan. 
Alun perin riitti, että tekniikka oli tehokas ja toteutti tarkoituk-
sensa, eli esimerkiksi torjui tehokkaasti vastustajan hyökkäyk-
sen. Nykyajan liikesarjatreenit ovat usein kovin kaukana tästä, 
kun tehokkuuden sijaan keskitytään hinkkaamaan yksityiskoh-
tia.

Taekwon-Doa ei olisi ilman liikesarjoja, mutta usein käy niin, 
että lajin kamppailupuoli jää taka-alalle, kun jäädään pohtimaan 
rystysten tarkkaa asentoa. Yksityiskohdat on hyvä tietää, ja kan-
sainväliset standardit onneksi takaavat sen, että perusteet ovat 
kaikkialla samat. Ei voi olla kuitenkaan niin, että jo ylemmällä 
värivyöllä oleva harrastaja pohtii vain käden oikeaa korkeutta, 
potkun tukijalan tarkkaa kulmaa tai tuskailee, kun jalka ei nouse 
sivupotkussa pään korkeuteen. Usein unohtuu, että tekniikoiden 
tarkoitus ei ole vain vartalonhallinnan harjoittaminen, vaan nii-
den tulee olla tehokkaita torjunta- ja hyökkäysmenetelmiä. Tosi-
tilanteessa ei ole merkitystä sillä, onko tekniikka täysin puhdas, 
eikä sivupotku yli pään korkeuteen ole välttämättä ykkösvalinta.

Omien tekniikoiden toimivuutta voi testata viemällä harjoit-
telua, esimerkiksi askelottelua, reilusti käytäntöön. Se kai aske-
lottelun tarkoitus on alun perin ollutkin – simuloida turvallisesti 
tositilanteita. Silloin tulee virheitä, eivätkä tekniikat tai asennot 
ole aina täysin puhtaita, mutta vasta harjoituskaverin kanssa 
kovaa harjoitellessa huomaa, onko voimantuotto, tarkkuus ja 
nopeus sillä tasolla, että tekniikat ovat uskottavia. Esimerkiksi 
tehokas sivupotku vatsaan on paljon järkevämpi, kuin hutera 
sivupotku päähän. Yksityiskohdista täytyy siis usein siirtyä lave-
ampaan ajatteluun, jolloin päästään voimantuoton ja liikesuun-
tien osalta aiempaa tehokkaampaan lopputulokseen. Näin myös 
tekniikka- ja liikesarjaharjoittelu saa aivan uusia ulottuvuuksia, 
mikä voi näkyä myös motivaatiossa ja onnistumisten myötä tie-
tysti hymynä huulilla. 

Hyviä treenihetkiä!

Lämmittely-vinkit
Karim Khanji
4. Dan, on usean seuran kasvatti 
ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun 
seuran pääopettaja.

1. Taskurapu

Ota leveä haara-asento, käännä varpaat osoittamaan ulospäin ja laita polvet kunnolla koukkuun, jopa 
90 asteen kulmaan. Kävele sivuttain ja pysy koko ajan matalalla. Tee käsillä saksiliikettä joka askeleella 
rapuefektin lisäämiseksi.

2. Gorilla

Liiku eteenpäin heittämällä jalat sivulle nyrkkien varassa. Tämän liikkeen voi tehdä myös kämmenien 
varassa. Liike on entistä hauskempi, kun lisäät mukaan gorillamaisen ääntelyn.

3. Krokotiili

Liiku lattialla mahallaan pienin askelin niin, että vain kämmenet ja päkiät koskettavat lattiaa. Jalat 
ovat suorana, kädet aivan kylkien vieressä koukussa. Krokotiili on eräänlainen lankku, jossa liikutaan 
hitaasti eteenpäin. Liikkuessa suulla voi haukkoa krokotiilin tavoin.

4. Hämähäkki

Pidä napa lähellä lattiaa ja levitä sekä kädet että jalat laajalle, aivan kuten hämähäkillä. Etene vuororaa-
join, mutta pidä vartalo koko ajan noin 15 senttimetrin päässä lattiasta.

Ihminen juoksee syvässä lumihangessa

Tämä liike on erittäin hyödyllinen Suomen talvessa. Se on kuin yhdistelmä polvennostokävelystä ja 
lonkan pyörittelystä. Pyöritä jalat ulkokautta uuteen askeleeseen, ja pidä polvet samalla korkealla. 
Tämä tehdään tietysti juosten.

ÄRGH!

nirsk
narsk

+ Extra

1

2

3

4

saks

saks

Suomi hakee MM-kisoja 
vuodelle 2021
Tampereella järjestetyt vuoden 2016 EM-kilpailut olivat 
menestys, ja nyt Suomeen kaavaillaan vielä suurem-
pia kisoja, kun vuoden 2021 MM-kilpailuja haetaan 
Tampereelle.

Päätös kilpailuista tehdään huhti-
kuussa 2019 järjestettävissä MM-
kilpailuissa Saksan Inzellissä. Tois-
taiseksi Suomella vaikuttaa olevan 
erinomaiset mahdollisuudet saada 
kilpailut, sillä muita hakijoita ei ole. 

MM-kilpailujen järjestäminen 
olisi suuri uurastus mutta samalla 
mahtava näytön paikka SITF:lle, 
sillä kilpailut toisivat Tampereelle 

yli tuhat kilpailijaa kaikkialta maa-
ilmasta. Samalla tapahtuman yhte-
ydessä olisi määrä järjestää myös 
ITF:n kongressi, johon osallistuu ta-
vallisesti edustajia noin 60 maasta. 

Oletko jo nähnyt Tampereen 
huikean hakuvideon? Klikkaa auki 
Youtube, hae ”ITF Taekwon-Do 
World Championships 2021” ja 
ihaile!
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Kolumni
Sonkal Veikkolan Joonas Heikkinen, 4. Dan, on hauskojen 
lämmittelyjen mestari. Erityisesti eläinliikkeet toimivat har-
joituksissa sekä tehokkaana lämmittelynä että takuuvarmana 
tunnelman nostattajana. Joko tunnet nämä kaikki?
Teksti: Joonas Heikkinen
Kuvat: Pauliina Hattukangas ja Joonas Heikkinen
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Teksti: Inka Khanji
Kuvitus: Minna Eloranta

Vuonna 2019 Black Belt Cupissa kilpaillaan ensimmäistä kertaa 
niin, että kussakin osa-alueessa ottelua lukuun ottamatta on vain 
yksi sarja. Muutos aiempaan on merkittävä, kun sekä liikesar-
joissa että ottelussa oli useita kilpailusarjoja.

“Liiton syyskokouksessa päätettiin, että kokoerojen vuoksi 
ottelusarjoja tulee kaksi, jotta 50- ja satakiloiset eivät joutuisi 
ottelemaan samassa sarjassa”, sanoo liiton tuomarivastaava ja 
Black Belt Cupin sääntöjen takana oleva Lasse Kuusisto, 5. Dan. 

Uudet, Black Belt Cup -kilpailuja koskevat säännöt tulevat 
voimaan vuoden 2019 alussa. Jatkossakin on omat kilpailusarjat 
naisille, miehille, tytöille ja pojille. 

Vuoden 2019 Black Belt Cupin osakilpailut järjestetään Akate-
mia Openin, Tampere Cupin, Sastamalan kilpailujen ja RasBudon 
kilpailujen yhteydessä. Suomenmestaruuskilpailuista ei enää 
vuonna 2019 saa pisteitä Black Belt Cupiin. 

Erityisesti kilpailijoiden kannalta kiinnostavaa on myös muu-
tos palkinnoissa: tavarapalkinnon sijaan vuoden 2019 aikuisten 
sarjojen voittajat saavat tuntuvat rahapalkinnot.

Black Belt Cup on vuonna 2019 parempi kuin koskaan aikaisemmin 

uudet muutokset 
yksinkeRtaistavat kilpailua

Mustille ja punaisille vöille tarkoitetun, kalenterivuoden kestävän Black Belt Cupin osakilpai-
luja järjestetään ympäri Suomea. 

mikÄ iHmeen 
Black Belt 
cup?
Mikä? Vuoden mittainen kilpailu, joka koos-
tuu useista kisatapahtumista. Vuoden 
päätteeksi kilpailuista saadut pisteet las-
ketaan yhteen, jolloin selviää aina kun-
kin vuoden Black Belt Cupin voittaja.

Kenelle? Punaisille ja mustille vöille.

Mitkä osakilpailut? Vuonna 2019 Aka-
temia Open, Tampere Cup, Sastamalan kil-
pailut ja RasBudon kilpailut.

Mitä osa-alueita? Ottelut, liikesarjat, voi-
mamurskaus ja erikoistekniikka.

Millaiset palkinnot? Tuntuvat rahapalkinnot ai-
kuisten sarjojen voittajille.

Olisiko sinun seurastasi 

Tähtiseuraksi? 

Olympiakomitean uusi laatuseuraohjelma on käynnissä! 

Olympiakomitea on lanseerannut uuden Tähtiseura-laatuohjelmansa syksyn 2018 aikana, ja sen 
tavoitteena on kehittää ja tukea suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta eli seuratoimintaa. 
Pieneksi lajiliitoksi Suomen ITF Taekwon-Do ry:n ja sen seurojen toiminta on pääsääntöisesti 
todella laadukasta, ja Tähtiseura-ohjelma onkin mainio mahdollisuus saada Olympiakomitean 
arvostettu tunnus laadun merkiksi.

Teksti: Pauliina Hietaniemi

Kamppailulajien kiihtyvän kilpailun 
melskeessä Taekwon-Do voisi suu-
relle yleisölle melko tuntematto-
mana lajina hyötyä hyvin tunne-
tusta Tähtiseura-merkistä. Tässä 
on mahdollisuus, jota jokaisen 
seuran tulisi pohtia!

Tähtimerkki on Olympiakomi-
tean ja lajiliiton myöntämä tunnus 
seuralle, joka täyttää määritetyt laa-
tutekijät hakemansa merkin osalta. 
Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, 
aikuiset sekä huippu-urheilijat. Seuran on 
mahdollista hakea kerrallaan yhtä yksittäistä 

merkkiä. Kaikkien kolmen osa-alueen 
laatuseura saa tunnustuksena täyden 

kolmivärisen Tähtimerkin käytettä-
väkseen. ITF Taekwon-Don ensim-
mäiset Tähtimerkit on jo myön-
netty muutamalla seuralle, sillä 
entisen Nuoren Suomen myön-
tämät Sinettiseura-tunnustukset 
muuttuivat lasten ja nuorten Täh-

tiseuroiksi. 
Olympiakomitean osalta työ 

on vielä kesken, sillä esimerkiksi 
huippu-urheilun kriteeristöä vielä 

kehitetään. Seurat voivat kuitenkin 
aloittaa työn kohti Tähtiseura-merkin ha-

kemista seuran sisällä tehtävällä kehitystyöllä. 
Merkin hakeminen ei ole kertaluonteinen asia, 

vaan Tähtiseuraa velvoitetaan jatkamaan kehitystyötä 
myös merkin saamisen jälkeen. Kaikkien Tähtiseurojen toimin-
nan tasoa seurataan 2–3 vuoden välein seurassa järjestettävillä 
auditoinneilla.

Jos seurasi innostuu hakemaan yhtä tai useampaa Tähtiseura-
tunnusta, kannattaa ensimmäisenä tutustua Olympiakomitean 
verkkosivujen kautta olemassa olevaan Tähtiseura-materiaaliin 
ja ohjeistukseen. Tämän jälkeen seura voi olla yhteydessä liiton 
uuteen seurakehittäjään Milla Kakkoon, jonka tehtävänä on 
muun muassa tukea seuroja Tähtiseura-projektissa.

Uskon, että liitossamme olisi useita seuroja, jotka jo likipi-
täen täyttävät Tähtiseura-kriteerit, ainoastaan merkin hakutyö 
uupuu. Kaikkien seurojen kannattaakin vähintään tutustua oh-
jelmaan ja pohtia, olisiko seuralla mahdollisuuksia hakea jotain 
merkeistä. Seuralle syntyvän hyödyn lisäksi joka ikinen Täh-
tiseuramme vie eteenpäin lajin asemaa ja statusta liikunnan ja 
urheilun kentällä!

MITä HyöTyä laaTuoHJElMasTa on 
urHEIlusEurallE?

•	 Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toi-
minnan.

•	 Seura saa tukea seuran kehittämiseen, mikä mahdollistaa 
entistä parempaa seuratoimintaa. 

•	 Maksuton verkkopalvelu seurojen kehittämistyön tueksi.
•	 Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä koko-

naisuutena tukee ja helpottaa seuran työtä.
•	 Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä 

sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa .
•	 Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin 

näkyviksi ja parantaa imagoa .
•	 Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteis-

kunnassa.
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Teksti: Joni ohtonen
Kuva: Inka Khanji

Muutokset tapahtuvat usein kokeilujen kautta, ja monissa SITF:n jäsenseuroissa onkin tehty erinomai-
sia kokeiluja vuosien varrella. Osa kokeiluista on ollut niin onnistuneita, että niistä on tullut merkittävä 
osa seurojen toimintaa.

Uusien ryhmien perustaminen on yksi helppo tapa saada toimintaan mukaan uusia harrastajia. 
Pienten lasten ryhmille on ainakin isommissa kaupungeissa kysyntää, ja esimerkiksi 4–6-vuotiaiden 
lasten ryhmä on ollut ainakin Tampereen Taekwon-Do seurassa hyvin suosittu. Mieti, olisiko teidän 
seurassa mahdollista aloittaa junioritoiminta, laajentaa sitä tavalla tai toisella tai laittaa käyntiin vaikka 
yli 60-vuotiaiden Taekwon-Do-ryhmä. Monien erityisryhmien, kuten vammaisurheilun ja ikääntyvien 
harrastustoiminnan järjestämiseen, voi saada valtiolta sekä liikunnan ja urheilun aluejärjestöiltä talou-
dellista tukea, jota kannattaa ehdottomasti hyödyntää, kun kehitetään toiminnan uusia muotoja.

Tarjotkaa jotain muuta kuin Taekwon-Doa. Kuntonyrkkeily tai vaikka kuntopotkunyrkkeily voivat 
olla helpommin lähestyttäviä kuin perinteiset pyjamalajit, joten laittakaa kokeilumie-
lessä pystyyn jonkinlainen kuntokamppailuryhmä ja katsokaa, mitä tapahtuu. Tätäkin 
on muutamissa seuroissa onnistuneesti kokeiltu.

Tehkää yhteistyötä muiden urheilulajien seurojen kanssa. Jalkapalloilijoilla on 
aina reidet jumissa, joten kutsukaa paikallisen futisseuran juniorijoukkue venyt-
telemään. Riittävän iso hintalappu kehonhuoltopalvelulle, ja kiinnostusta 
premium-tuotteelle löytyy varmasti. Tämäkään ei ole uusi keksintö, 
vaan osa muutaman kamppailulajiseuran ja -jaoksen toimintaa 
jo nyt.

Sitten vielä uusi juttu, jota käsittääkseni ei ole SITF:ssä laa-
jamittaisesti vielä tehty: Taekwon-Do-jaoksen perustaminen 
yleisseuraan. Monia muita kamppailulajeja yleisseurojen jaos-
luetteloista jo löytyykin, esimerkiksi Oulun Tarmon nyrkkeily-, 
Kooveen paini- ja Tapanilan Erän karatejaokset. Lajijaoksen pe-
rustaminen toisen seuran yhteyteen voi olla varteenotettava 
vaihtoehto, jos oman seuran perustaminen arveluttaa 
esimerkiksi taloushallinnon, muiden 
hallinnollisten asioiden tai vaikka 
harjoitustilojen ja -vuorojen saa-
misen osalta. Kuka uskaltaa olla 
ensimmäinen tällä saralla?

Mitä teidän seurassa aiotaan 
kokeilla tällä kaudella? Tsemppiä 
kokeiluihin ja kehittämiseen!

Taitoharjoittelussa ja taidon oppimisessa harjoitteiden muuttaminen ja 
monipuolisuus ovat tärkeitä oppimisen ja kehittymisen kannalta. Sama 
pätee myös urheiluseuratoimintaan: toiminnan on kehityttävä ja muu-
tuttava ajan myötä toimintaympäristön muuttuessa. 

Seuratoiminta eteenpäin 
muutoksen avulla
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Seuraesittelyssä

Teksti: Henni ylimäinen
Kuvat: Taekwon-Do Tornion arkisto

Vuonna 1998 silloiset seura-aktiivit, Harri Järkkälä, 2. Dan, 
etunenässä, perustivat seuran nimeltä Taekwon-Do Tornio ry. 
Ensimmäinen alkeiskurssi vedettiin jo vuonna 1992 Oulun seu-
ran Marko Juutisen johdolla. 

Tältä ensimmäiseltä alkeiskurssilta ovat edelleen seuran toi-
minnassa mukana Arto Heikka, 2. Dan, sekä Tanja Kangas-
niemi, 2. Dan, joka palasi tauon jälkeen suoraan Taekwon-Do 
Tornion peräsimeen vuonna 2005 ja ryhtyi pirteänä vihreänä 
vyönä luotsaamaan seuraa uudelle aikakaudelle yhdessä Joonas 
Ahokkaan, 4. Dan, silloin 4. Gup, ja Henni Ylimäisen, 3. Dan, 
silloin 5. Gup, kanssa. 

Kolmen värivyön yhteisvoimin tartuttiin toimeen ja alkeis-
kurssit aloitettiin vuonna 2006 ja syksyllä 2008 seuran historian 
ensimmäinen 7–12-vuotiaille suunnattu alkeiskurssi pyöräytet-
tiin käyntiin Kangasniemen ja Ylimäisen johdolla. Junioreille 
suunnatut kurssit olivatkin jymymenestys, ja junioritoiminta on 
siitä lähtien ollut vahvassa roolissa seurassamme.

Keväällä 2011 kamppailu- ja kiipeilykeskus avasi ovensa Tor-
nion kaupungin ja kolmen torniolaisen urheiluseuran yhteistyön 
tuloksena. Saman katon alle rakennettiin Tornion kiipeilyseuran 
toimesta boulder-kiipeilyluola, Tornion jujutsuseuran puolesta 
jujutsutatami sekä Taekwon-Do Tornio ry:n puolesta Taekwon-
Do-tatami. 

Keskus mahdollisti seuran toiminnan kasvun ja kehittämisen 
entistä laadukkaammaksi ja harrastajia paremmin palvelevaksi. 
Samana vuonna seurassa harrasti ensimmäistä kertaa sata har-
rastajaa.

KansallIsTa ToIMInTaa Ja ruTKasTI PalKInToJa

Tanja Kangasniemi valittiin juniorivaliokuntaan vuonna 2011, ja 
hän sai seuraavana vuonna Vuoden vaikuttaja 2011 -palkinnon 
pohjoisten seurojen tukijana ja pohjoisten seurojen puolestapu-
hujana silloisessa etelävoittoisessa Taekwon-Do-Suomessa. Pian 
hänet valittiin myös Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallitukseen, 
ja Kangasniemi on sittemmin tullut valituksi myös SITF:n pu-
heenjohtajaksi toimikaudelle 2018–2019.

Ensimmäinen kansallinen leiri Torniossa järjestettiin vuonna 
2013. Seuraavana vuonna Taekwon-Do Tornio olikin jo järjes-
tämässä ensimmäisiä kansallisia kilpailuja yhteistyössä SITF:n 
kanssa. Mustien vöiden SM-kilpailut ja värivöiden Helmi Cup 
-kilpailut Torniossa vuonna 2014 oli seuran siihen astisen his-
torian suurin tapahtuma. Tästä kyseisestä tapahtumasta seura 
pokkasi Vuoden tapahtuma 2014 -palkinnon. 

Henni Ylimäinen palkittiin pitkäjänteisestä valmennustyös-
tään Taekwon-Do Tornio ry:ssä Vuoden valmentaja 2015 -pal-
kinnolla, jonka myös Ylimäisen Taekwon-Do-uran alkutaipaleen 
valmentaja ja seuran perustajajäsen Harri Järkkälä sai vuonna 
2004. Seura palkittiin myös TUL:n Lapin piirin Vuoden Seurana 
2018 sekä Tornion kaupungin myöntämällä juhlaviirillä 20-vuoti-
sen taipaleen kunniaksi vuonna 2018.

lIsää MusTIa vöITä

Vuosina 2009–2014 useampi aktiiviharrastajista läpäisi onnistu-
neesti dan-kokeensa, joista seuran historian ensimmäiset junio-
reiden mustat vyöt graduoitiin vuonna 2014. Näistä junioreiden 
mustista vöistä seura sai myös historian ensimmäiset maajouk-
kue-edustajansa. Suomea Italian Jesolossa vuonna 2015 olivat 

Taekwon-do tornio
Taekwon-Do Tornio juhlii 20-vuotisjuhlavuotta vuonna 2018. Seuran historiaan mahtuu kymmeniä tapahtumia, satoja harrastajia, tuhansia ohjattuja 
harjoituksia ja lukemattomia litroja tatamille vuodatettuja hikipisaroita.

edustamassa Antti-Pekka Alaperä, 1. Dan, Juuli Keränen, 1. 
Dan, ja Leevi Ulvinen, 1. Dan, sekä aikuisissa Henni Ylimäinen, 
silloin 2. Dan.

Vuonna 2016 seuran ensimmäinen 4. danin musta vyö, Joo-
nas Ahokas, graduoitiin onnistuneen dan-kokeen päätteeksi, 
ja seura sai vihdoinkin, ensimmäistä kertaa historiansa aikana, 
seuran oman kasvatin pääopettajaksi. Sitä ennen pääopettajan ja 
graduoijan virkaa olivat seurassa hoitaneet mestari Fikret Gü-
ler, 8. Dan, mestari Marko Lieke, 7. Dan, sekä mestari Mariusz 
Steckiewicz, 7. Dan.

unoHTuMaTToMaT JuHlaT Ja PalJon MuITa 
TaPaHTuMIa

Seurahistorian toinen valtakunnallinen tekniikkaleiri järjestet-
tiin Torniossa vuonna 2015, ja samana syksynä Suomen Taek-
won-Do-historian ensimmäiset valtakunnalliset potkupäivät 
näkivät päivänvalonsa elokuussa 2015 – ja muodostuivat perin-
teeksi kertaheitolla. 

Vuonna 2017 Tanja Kangasniemi väistyi Taekwon-Do Tornio 
ry:n puheenjohtajan paikalta ja seuran uudeksi puheenjohtajaksi 
kaudelle 2018–2019 valittiin Henni Ylimäinen. Samana vuonna 
Ylimäinen vietti kolme kuukautta Uudessa-Seelannissa mestari 
Paul McPhailin, 8. Dan, vieraana ja ohjasi lasten ja nuorten 
harjoituksia sekä harjoitteli aktiivisesti Uuden-Seelannin mes-
tareiden, maajoukkueen edustajien sekä valmentajien opissa. 
Kyseinen reissu poiki myös hullun toiveen mestarin Tornioon 
kutsumisesta, ja kyseinen toive toteutuikin, kun mestari saapui 
Tornion 20-vuotisjuhlaleirille pääopettajaksi elokuussa 2018.

Taekwon-Do Torniossa on alkanut uusi, upea vuosikymmen, 
ja tulevaisuus näyttää varsin valoisalta.



JanITan valMIsTauTuMInEn
KuuKauTTa EnnEn
“Harjoittelin myös omalla ajalla yhdessä samaan vyökokeeseen tulevien seuralaisten kanssa, ja 
pyrimme hiomaan niitä asioita, joihin tarvitsimme vielä lisää harjoitusta.”

vIIKKoa EnnEn 
“Harjoittelin vielä tiiviimmin, lähestulkoon joka päivä ennen vyökoetta yhdessä muiden vyö-
kokeeseen osallistuvien kanssa. Tässä kohtaa pyrimme lähinnä kertaamaan vyökoetta varten.”

PäIvää EnnEn vyöKoETTa 
“Pidin taukoa raskaasta fyysisestä harjoittelusta, söin hyvin ja kävin ajoissa nukkumaan, jotta 
olisin täydessä terässä seuraavan päivän vyökoetta varten.”

vyöKoEPäIvänä 
“Aamulla söin tukevan aamupalan ja verryttelin hieman, minkä jälkeen lähdimmekin jo aja-
maan Kuopioon vyökoetta varten.”

Helena Koskinen
2. Gup, Tampereen Taekwon-Do seura, vyökokeita takana seitsemän.

“Kävin edellisen kerran vyökokeessa joulukuussa 2017, eli noin vuosi sitten. Edelli-
sestä vyökokeesta oli aikaa muistaakseni vuosi. Noin kolme viikkoa ennen vyöko-
etta saimme listan junioreista, joilla oli lupa osallistua vyökokeeseen. Luvan saavat 

ne, joilla on tarpeeksi treenimerkkejä vyöarvoon nähden, mutta siihen vaikutti myös se, 
ketkä olivat kehittyneet tarpeeksi ja valmiita uuteen vyöarvoon. 

Pyysin valmistautumiseen apua, koska kavereilta saa hyvää palautetta ja neuvoja. Kä-
vimme esimerkiksi läpi erilaisia tekniikoita, teoriaa ja treenasimme yhdessä. Aloitin kokeeseen 
valmistautumisen noin kuukautta aikaisemmin kuin kokeeseen osallistuvien nimet julkistettiin, 
jotta ehtisin käydä mahdollisimman paljon eri osa-alueita läpi. 

Vyökokeessa ollessani ajattelen vain, että nyt on tilaisuus antaa kaikkensa ja tehdä täysillä. 

Vyökokeeseen 
valmistautuminen

Vyökoe on jännittävä paikka ja tilanne, joka tulee vastaan kaikilla harrastajilla useaan otteeseen. Mitä enemmän kokeita on takana, sitä paremmin hallussa on 
oma tapa valmistautua näytön paikkaan ja antaa parastaan. Neljä harrastajaa kertoo, kuinka he valmistautuivat edelliseen vyökokeeseensa.

Janita Lehti 
6. Gup, Itä-Suomen yliopiston Taekwon-Do Joensuu, vyökokeita takana kaksi.

“Osallistuin vyökokeeseen viimeksi keväällä 2018, ja seuraava on jo tämän vuoden 
joulukuussa, eli kokeita tulee käytyä nyt reippaaseen tahtiin. Seuraavan vyökokeen 
ajankohdasta on ollut puhetta yleensä heti kauden alussa. Itse haluan tietää kokeesta 

mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta tiedän, millä aikataululla minun tulisi ottaa vyökokeen 
asiat haltuun. 

Kun vyökokeita on kaksi kertaa vuodessa, alkaa vyökokeeseen valmistautuminen käytän-
nössä heti edellisen vyökokeen läpäisemisen jälkeen. Toki harjoittelun intensiivisyydessä on 

eroja sen suhteen, että varsinkin viimeisten kahden viikon aikana ennen vyökoetta tulee harjoi-
teltua lähes päivittäin, kun taas kauden alussa tulee käytyä lähinnä seuran yhteisissä harjoituk-
sissa.

Pyrin aina vyökokeeseen valmistautuessa huomioimaan kaikki vyökokeeseen tulevat osa-
alueet mahdollisimman tasapuolisesti. Toki jotkin osa-alueet, kuten liikesarjat, tarvitsevat eni-
ten aikaa niiden haasteellisuuden ja hienosäädön vuoksi, minkä vuoksi niitä tuleekin harjoiteltua 
eniten niin harjoituksissa kuin myös omalla ajalla. Pyrin kuitenkin pitämään huolen, että har-
joittelen myös muita osa-alueita säännöllisesti, jotta kehityn mahdollisimman tasaisesti kaikilla 
osa-alueilla.

Paras tapa taata kaikkien osa-alueiden huomiointi on tietenkin vyökokeeseen valmistautumi-
sen aloittaminen ajoissa. Viimeiset viikot ennen vyökoetta menevät usein liiankin nopeasti. Hyvä 
oma motivaatio ja seuran sisäinen motivaatio harjoitteluun auttaa vyökokeeseen valmistautumi-
sessa, ja itselleni on tärkeää, että seurassa on motivoituneita ja kannustavia ystäviä, joiden kanssa 
valmistautua tulevaan vyökokeeseen.

Kaksi tähän mennessä tekemääni vyökoetta ovat olleet hyvinkin erilaiset toisiinsa nähden, 
mikä oli itselleni haaste toisen vyökokeen aikana, mutta myöskin opettavaista. Itseäni jäi har-
mittamaan, että en ollut osannut valmistautua kaikkeen, mitä toisessa vyökokeessa tuli vastaan, 
mutta se oli myöskin hyvää opetusta sitä varten, että osaisin ottaa vyökokeet myöskin tilaisuuk-
sina harjoitella ja kehittyä. 

Parhaimmassa tapauksessa vyökokeet ovat harjoittelun kulmakiviä, jotka kannustavat harjoit-
telemaan ja toimivat tilanteina, joissa pääsee näyttämään oppimiaan taitojaan.”

Teksti: Inka Khanji
Kuvat: Janita lehti, Jessika laakkonen, viivi Puoskari ja Inka Khanji



Epäonnistuminenkaan ei ole maailmanloppu. Vyökokeet herättävät yleensä jännitystä ja hermos-
tuneisuutta, mutta usein myös ehkä innokkuutta uutta vyöarvoa odotellessa.”

HElEnan valMIsTauTuMInEn
KuuKauTTa Ja vIIKKoa EnnEn
“Valmistaudun vyökokeeseen niin, että hallitsen mahdollisimman hyvin ne asiat, jotka kuu-
luu.”

PäIvää EnnEn
“Yritän rentoutua ja valmistautua henkisesti seuraavaan päivään.”

vyöKoEPäIvänä
“Aamu menee yleensä jännittäessä, mutta yritän käydä mielessäni vielä tärkeimpiä asioita läpi 
ja lämmitellä mahdollisimman hyvin ennen koetta.”

Teemu Luukinen 
1. Dan, Haukiputtaan Jirugi, vyökokeita takana kahdeksan.

“Olin viimeksi vyökokeessa toukokuussa 2017, jolloin edellisestä vyökokeesta oli kulunut 
kuusi vuotta. Palasin lajin pariin syksyllä 2016 kolmen vuoden tauon jälkeen, mutta 
päätös vyökokeesta syntyi jo sitä ennen. Musta vyö oli ollut haaveeni aina, ja nyt päätin 

lähteä tavoittelemaan sitä. 
Aloin puhumaan vyökokeesta aika pian palattuani treeneihin, jotta sain tarkempaa pa-

lautetta erityisesti tekniikkaan ja liikesarjoihin. Apua ja uusia näkökantoja treenaamiseen ja 
tekniikkaan hain myös muista seuroista. Tärkeintä oli saada monipuolista palautetta, jonka 
avulla pystyin korjaamaan tekniikan kuntoon. 

Virallinen lupa vyökokeeseen pyydettiin noin 1,5 kuukautta ennen vyökoetta Jirugin pää-
valmentajalta Veli-Matti Manniselta, mutta koko syys- ja kevätkauden voisi lukea jo pitkälti 

kokeeseen valmistautumiseen. Pyrin treenaamaan jokaista osa-aluetta tarpeeksi, eli paljon. Tapa 
on hyväksi todettu: treenaan niin paljon, että asiat saa taottua lihasmuistiin ja omasta tekemisestä 
on varma olo. Se taas edesauttaa vyökokeessa, kun paineen ja jännityksen alla ei tarvitse alkaa 
keskittymään itse tekniikkaan, vaan huomion voi keskittää esimerkiksi tekniikan terävyyteen.

Ainoa ajatus vyökokeessa oli, että nyt tehdään täysillä, sillä tätä varten on treenattu todella 
paljon. Pystyin keskittymään erittäin hyvin, kun tekemisessä oli varmuutta. Koe menikin mie-
lestäni hyvin ja fiilis kokeen jälkeen oli uskomattoman hyvä: yksi omista tavoitteistani oli kovalla 
työllä saavutettu.

Vyökokeet ovat hyviä opettamaan, miten itsestään saa revittyä irti parhaan suorituksen kaiken 
paineen ja jännityksen alla.”

TEEMun valMIsTauTuMInEn 
KuuKauTTa EnnEn
“Keskityin vielä täysillä treenaamiseen ja tekemisen parantamiseen, minkä lisäksi aloin lisätä 
teorian opiskelun määrää.”

vIIKKoa EnnEn
“Kaikki ajatukseni olivat pelkästään tulevassa vyökokeessa. Aloin hiljentämään treenien mää-
rää ja keskittymään teoriapuoleen yhä enemmän, koska tuurillani olisin vielä hajottanut jon-
kun paikan.”

PäIvää EnnEn Ja vyöKoEPäIvänä
“Yritin vain rentoutua parhaani mukaan ja psyykata itseäni.”

Michael Holler
6. Dan, HYTKD, vyökokeita takana 11.

“Kävin vyökokeessa viimeksi syksyllä 2014. Edellinen koe oli ollut viisi ja puoli vuotta aikai-
semmin. Päätös vyökokeesta syntyi ihan hyvissä ajoin: päätin kevätkaudella mennä kokee-
seen, eli siinä ehti kertyä puoli vuotta keskittynyttä treenaamista. Päätökseen vaikutti se, 

että aika oli täysi, mutta samalla minua kiinnosti saada viimeinen liikesarja repertuaariin, ehjä 
setti oli suurin motivaatio. 

Vyökokeesta oli puhetta seurassa, eikä se ollut salaisuus. Miksi se olisi salaisuus? Kun 
projekti on muillakin tiedossa, saa treenikavereilta helpommin tukea ja tsemppiä. Pyysinkin 
apua muilta, treenikavereilta sekä omasta seurasta että muualta. Apu oli nimenomaan sitä, 
että treenattiin yhdessä. 

Olen aina treenannut niin, että paketti on enemmän tai vähemmän kasassa oli vyökoetta 
tulossa tai ei. Mitä pidemmälle vyökokeissa mennään, sitä enemmän tahkotut vuodet paina-
vat mittarissa. Jos miettii esimerkiksi murskausta, askelottelua tai itsepuolustusta, ei näihin 
osa-alueisiin ole oppimäärällisesti tullut moneen vyöarvoon eli kymmeniin vuosiin mitään uutta. 
Kokeeseen valmistautuessa käyn kaikki osa-alueet läpi ja yritän kurkkia, missä on rutiinin puut-
teita. Kun tekee kaikkea hieman itsekriittisesti ja miettii, menisikö itsellä tämä suoritus läpi, tulee 
varmistettua se, että kaikki osa-alueet ovat lopulta kunnossa.

Valmistaudun vyökokeeseen niin, etten perusta tulevaa koetta mihinkään tiettyyn järjestyk-
seen, vaan karsin kaikki oletukset pois siitä mitä on, tai mitä ei ole. Simuloin ja treenaan kaikki 
erikoisetkin mahdollisuudet läpi. Paras vinkki vyökokeeseen on treenata ja paljon. Tavoite on 
päästä sille tasolle, että kaikissa osa-alueissa rutiini on niin, että vyökokeeseen ei tarvitse mennä 
kokeilemaan, kun osaamisessa ei ole mitään epäselvyyttä.

Kokeen aikana kannattaa yrittää olla miettimättä sitä, mitä tästä seuraa. Eli miettimättä mitä 
jos onnistun, tai mitä jos en onnistu. Tämän sijaan voi keskittyä siihen juttuun, mitä on teke-
mässä. Yleensä yritän huijata itseäni keskittymällä hengitykseen tai vaikkapa rentoutukseen. 

Vyökokeet on parhaimmillaan oppimistilaisuus jopa kaikille läsnäolijoille, erityisesti kandidaa-
teille. Onnistunut suoritus vaatii yleensä sen, että uskaltaa näyttää oman osaamisen tason, eli 
jollain tavalla pitää avata itseään. Silloin koe on rehellinen katselmus siihen, missä mennään.”

MIcHaElIn valMIsTauTuMInEn
KuuKauTTa EnnEn
“Setin pitäisi olla jo täysin kasassa, ja sen jälkeen siihen on hyvä nakuttaa rutiinia. Tässä 
vaiheessa kannattaa tehdä paljon pieniä settejä, palautella paljon ja huolehtia siitä, etteivät 
treenit ole niin raskaita, että niiden väliä pitäisi sen vuoksi pidentää. Mitä lähemmäs koetta 
mennään, sitä herkemmäksi peli menee, eli varmistan paikkojen pysyvän kunnossa.”

vIIKKoa EnnEn
“Erityisesti tässä vaiheessa asioiden pitäisi olla kasassa. Tähän päälle teoriakertaukset ja vyö-
kokeen mentaaliharjoittelu: simuloi päässä, mitä tilanteita kokeessa voisi tulla eteen, mitä 
kaikkea siellä voidaan kysyä. Tässä lähdetään myös jo katsomaan vyökoepäivän kuntoa, eli 
syömiset, juomiset ja nukkumiset säännöllisiksi ja riittäviksi.”

PäIvää EnnEn
“Nyt lähinnä jännitetään, sille kai ei voi mitään. Jännityksestä kannattaa yrittää kääntää 
positiivisen tekemisen jännitys. Erityisesti on tärkeää saada nukuttua ja syötyä, ettei ole 
sellaista tilaa, että muuten olisi ihan kiva lähteä tekemään, mutta en ole syönyt viimeiseen 
kolmeen päivään mitään.”

saMana PäIvänä
“Viimeksi vyökoe oli päivää ennen kuin piti, mikä helpotti viimeisen päivän valmistautu-
mista, kun vain tehtiin koe.”
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€ €€ €Sponsoreista apua toimintaan 
– näin haet sponsoreita

Raha on merkittävässä roolissa myös Taekwon-Dossa, olipa kyse sitten yksittäisen harrastajan, 
paikallisen seuran tai jopa koko kansallisen liiton toiminnasta. Sponsoriraha helpottaa harras-
tamista, sillä sen avulla yksittäinen urheilija tai seura voi keskittyä itse asiaan, eli urheilemis-
een tai urheilupalvelujen tarjoamiseen. 

Teksti ja kuvat: Inka Khanji

Yksittäisten urheilijoiden kohdalla spon-
soritoiminnan voisi ajatella koskevan 
vain maajoukkueurheilijoita, mutta asia 
ei ole näin. Kuka tahansa voi hakea ja 
saada sponsoreita. Seurassa treenejä ve-
tävä harrastaja voi hakea rahallista tukea 
esimerkiksi ulkomaiden leirimatkaan 
yhteistyössä seuran kanssa. Seura voi 
laittaa pystyyn projektin, jonka tavoite 
on tuoda lisäoppia seuraan lähettämällä 
seuran vetäjä kansainväliselle leirille. 
Yksittäisenä opettajana sponsoreiden 
saaminen saattaa olla hankalaa, mutta 
asia helpottuu huomattavasti heti, kun 
takana on seuran kaltaisen uskottavan 
organisaation tuki. 

Yhtä lailla seurat voivat hakea sponso-
reita toiminnalleen eri projektien kautta. 
Esimerkiksi toiminnan järjestäminen 
erikoisryhmille tuo rutkasti vaihtoehtoja 
mahdollisille, juuri kyseisestä erityisryh-
mästä kiinnostuneille sponsoreille. Ky-
seessä voi olla esimerkiksi keski-ikäisille 
miehille, syrjäytyneille nuorille tai lii-
kettä kaipaaville vanhuksille suunnattu 
ryhmä. Sponsoriraha voi auttaa moni-
puolistamaan seuran toimintaa ja tuo-
maan uskottavuutta seuralle.

Usein ongelma ei kuitenkaan ole 
mahdollisen sponsorirahan käyttö, vaan 
sen hankkiminen. Jo hakemisvaiheessa 
tulee kuitenkin olla selvät suunnitelmat 
ja laskelmat siitä, mihin raha tullaan 
käyttämään. Sponsorihakemus kannat-
taakin tehdä huolella heti alusta lähtien, 
ja jokainen hakemus on hyvä personoida 
vastaanottajan mukaan. 

1. HyöDynnä TuTTuJa

Pienetkin yrittäjät voivat lähteä mielellään mukaan, jos kyseessä 
on tädin sukulainen tai muu perhetuttu. Pienellä kylällä ei vält-
tämättä ole juuri muita hakijoita sponsorirahoille, joten oman 
kylän lähikaupat, pankit ja muut yritykset voivat ryhtyä sponso-
reiksi yllättävänkin helposti.

2. PIDä suMMaT KoHTuullIsIna, aInaKIn aluKsI

Varsinkin alkuvaiheessa kohtuullisten summien pyytäminen on 
tärkeää. Sadasta kolmeen sataan euroon on helppo summa aloit-
taa, ja yhteistyön edetessä voi pyytää tätä suurempia summia 
esimerkiksi kalliita kisamatkoja varten. 

3. TEE TarPEEKsI HaKEMuKsIa

Tukea ei kannata pelätä hakea suuriltakaan yrityksiltä. 

varsInaInEn HaKEMus

Kerro hakemuksessasi lyhyesti kuka olet, mitä Taekwon-Do on, 
oman urheilu-urasi pääkohdat, tulevan kauden tavoitteet ja tule-
vaisuuden suunnitelmat sekä ehdotus yhteistyöstä. Muista vas-
taanottajan  näkökulma: miksi he hyötyisivät yhteistyöstä sinun 
kanssasi, mitä sinä voit tarjota heille? Kerro myös selvästi, mitä 
sinä pyydät sponsorilta.

Pidä hakemus lyhyenä ja muista huolellisuus! Vältä tylsiä ha-
kemuksia, anna persoonasi näkyä ja muista, että hakemus voi 
olla myös videomuodossa. Pyri välittämään mahdolliselle spon-
sorille kuva siitä, että suhtaudut asiaan tosissasi.

lIITE 1: urHEIlIJa-ansIoluETTElosI

Kokoa yhden sivun mittainen visuaalinen ja huolellinen urhei-
lija-cv. Liitä mukaan tiedot lajihistoriastasi: Taekwon-Don aloi-
tusvuosi ja uran huippukohdat. Mainitse myös mahdollisista 
nimekkäistä valmentajista ja heidän tärkeimmistä meriiteistään.

lIITE 2: BuDJETTIsI KauDEllE, JollE HaET sPonsorIa

Hakemuksen yhteyteen liitetty budjetti tuo uskottavuutta ja 
osoittaa sinun olevan tosissasi. Laske kaikki mahdolliset tulevan 

Muistilista sponsorihakemuksen tekijälle

Näin teet sponsorihakemuksen – hakemuksen eri osat

kauden kulut auki yksinkertaistetusti: jaa kilpailu-, valmennus-, 
ja huoltokulut omiin sarakkeisiinsa ja avaa ne lyhyesti mainit-
semalla kustakin kilpailusta ja huoltokustannuksesta erikseen. 
Summat voivat olla arvioita, mutta pyri laskemaan ne mahdolli-
simman tarkasti jo budjettia tehdessäsi.

“Budjetti on tärkeä liite, koska sillä pystyy osoittamaan, mitä 
kulut ovat oikeasti. Valmentajallani Mikko Allinniemellä oli ta-
pana muistuttaa autourheilijoiden kulujen olevan jo pelkästään 
renkaiden osalta yli 40 000 euroa vuodessa. Siitä voi ottaa re-
ferenssiä siihen, jos miettii, kehtaako itse pyytää sponsorilta yli 
sataa euroa”, Ismo Mäkinen sanoo.

lIITE 3: TavoITTEET KauDEllE, JollE HaET sPonsorIa

Listaa tulevan kauden tavoitteet ylös ja merkitse tärkeimmät 
korostetusti. Jos haluat, voit tehdä tavoitesuunnitelmasta myös 
esimerkiksi kaksivuotisen. Ensimmäisen vuoden tavoitteet kan-
nattaa merkitä yksityiskohtaisesti, muissa tärkeimpien tavoittei-
den (esimerkiksi maailmanmestaruuskilpailut, dan-koe) mainit-
seminen riittää.

Tee tavoitesuunnitelma tarkasti mutta realistisesti. Sen avulla 
pystyt osoittamaan mahdolliselle sponsorille, millä tasolla to-
della olet.

4. yHTEIsTyöMuoToJa on läHEs loPuTToMIIn

Sponsorille voi ehdottaa yhteistyönä muutakin kuin logoa tak-
kiin. Kysele heidän ideoitaan ja tarpeitaan yhteistyölle, mutta 
tarjoa aktiivisesti myös omaa osaamistasi. Taekwon-Do-näytök-
set, virkistyspäivän treenit ja itsepuolustusharjoitukset henkilö-
kunnalle ovat hyviä yhteistyön muotoja, mutta mieti myös, mitä 
muuta osaat. Sosiaalisen median päivitykset sponsorin kanaviin 
tai omalle yleisöllesi ovat myös hyviä vaihtoehtoja.

5. MuIsTa soPIMuKsET

Sponsorisopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisina. Sopimuk-
siin on hyvä kirjata yhteistyön muodot ja niihin liittyvät yksi-
tyiskohdat, sovittu rahasumma, yhteistyösopimuksen kesto ja 
tarkka päättymispäivämäärä sekä molempien osapuolten alle-
kirjoitukset.

      Ismo Mäkinen

Lotta Keränen

Liikesarjojen nelinkertainen maailmanmestari Ismo Mäkinen, 5. Dan, kertoo, mistä hyvä sponsorihakemus koostuu. Mäkinen teki rutkasti 
sponsorihakemuksia kilpaurheilu-uransa ollessa aktiivisimmillaan, ja hyvien hakemusten ansiosta Mäkisen sponsoreina ovat toimineet muun 
muassa Vexve ja Etelä-Satakunnan puhelin Oy.

“Hyvä sponsorihakemus on ammattimainen mutta persoonallinen”, kiteyttää Lotta Keränen, 2. Dan, jonka sponsoreina ovat toimineet muun 
muassa Ruukin Osuuspankki, K-market Ruukki ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Lue Keräsen vinkit sponsorihakemuksen tekijälle!



Henkilöesittelyssä

Tinkimätön tarkkuus ja 
kova työ ovat nostaneet 

Arctic Taekwon-Don 
päävalmentaja Jouni 
Aartolan, 5. Dan, suun-
nannäyttäjäksi lappi-
laisessa Taekwon-Dossa.

Jouni 
AArtolA

Teksti: Inka Khanji
Kuvat: ari Kairala, Jari Harjunpää, Michael Holler, Jouni 
aartolan arkisto

Vuosi 2009, Argentiina. Mar del Platan MM-kilpailujen ensim-
mäinen päivä on edennyt miesten 2. danin liikesarjojen semifi-
naaleihin saakka, ja ranualainen Jouni Aartola (silloin Heikki-
nen) on valmiina näyttämään parasta osaamistaan.

Arvokilpailut ovat vasta miehen toiset, mutta Aartolan ta-
voite on korkealla: voittaa maailmanmestaruus. Edellisenä 
vuonna hän teki kisadebyyttinsä Puolan Wroclawissa järjeste-
tyissä EM-kilpailuissa ja voitti miesten liikesarjojen Euroopan 
mestaruuden, joten maailmanmestaruuden voittaminen heti en-
simmäisissä MM-kilpailuissa tuntuu mahdolliselta.

Semifinaalit käynnistyvät, ja vastaan tulee kokenut norjalai-
nen Kim Slydahl. Mies, jonka Aartola oli voittanut jo vuotta ai-
emmin EM-kilpailuissa.

”Argentiinan kilpailuihin läh-
tiessä selvä tavoite oli MM-kulta. 
Olin treenannut todella paljon ja 
mitä katsoin kilpakumppaneitani, 
olin mielestäni saanut itseni siihen 
kuntoon, ettei ollut vastustajaa, 
joka pystyisi minut kaatamaan.”

Vapaavalintaisena liikesarjana 
suomalainen valitsee Choong-
Jangin, potkukoneena tunnettu 
Slydahl Juchen. Liikesarja sujuu 
muuten täysin suunnitelmien mukaan, mutta Aartola horjahtaa 
Choong-Jangin ainoassa sivupotkussa, ja tulos oli musertava: 
Slydahl voittaa tuomariäänin 3–2.

”Se oli uskomattoman suuri pettymys, ja olin valmis lentä-
mään kotiin saman tien. Mietin, miksi piti tulla näin kauas kotoa 
tällaisen karvaan pettymyksen takia. Kaikki matkalla jo koetut 
hyvät asiat unohtuivat samalla hetkellä, olin niin pettynyt. Olin 
laittanut paljon panosta MM-kisoihin ja buustannut itseäni EM-
voiton jälkeen tekemään niin paljon töitä, että varmasti saavu-
tan MM-kullan. Sen sijaan sain pronssia, ja se kaivelee vieläkin”, 
Jouni Aartola muistelee yhdeksän vuotta myöhemmin.

Hän lisää vielä nähneensä semifinaalin videolta, minkä jäl-
keen häviö tuntui entistä epäreilummalta: Slydahl teki Aartolan 
silmissä virheitä, joista häntä ei rokotettu. Norjalainen eteni 
liikesarjakilpailujen finaaliin ja voitti. Hän lopetti pitkän kilpau-
ransa Argentiinan MM-kultaan, mutta Jouni Aartolan kisaura oli 
vasta alussa.

”Olen senkin jälkeen kokenut karvaita tappioita ja sittemmin 
henkisesti valmistautunut siihen, että tuomarit päättävät, mikä 
on tulos. Se ei vaikuta siihen, olenko minä hyvä vai en. Argentii-
nan pettymyksen jälkeen oli pakko kasvaa henkisesti, jotta pys-
tyi jatkamaan kilpailemista, vaikka ei voinut olla varma, mikä on 
tulos”, Aartola summaa.

 
Jouni Aartolan matka Suomen edustusjoukkueen vakiokas-
voksi alkoi Ranuan yläasteelta syksyllä 2002. Tuolloin Pohjois-
Suomessa toimineen NFTA:n näytöskiertue saapui Ranualle, ja 
välitunnilla järjestettyä näytöstä katsoi koko koulu, muiden mu-
kana ysiluokkalainen Jouni Aartola. Nuori mies oli aina haaveil-

lut harrastavansa jotain kamppailulajia, ja nähtyään näytöksen 
hän oli myyty. Suositulle alkeiskurssille ei kuitenkaan päässyt 
noin vain.

Ranualla järjestetty, pudasjärveläisen Petteri Parkkisennie-
men pitämä peruskurssi täyttyi silmänräpäyksessä, ja Heikkisen 
veljekset Jouni ja Joonas jäivät varasijoille. Kun kansalaisopisto 
päätti lopulta järjestää kaksi kurssia, pääsivät myös veljekset mu-
kaan 70 innokkaan aloittelijan joukkoon.

”Ensimmäisissä treeneissä olin hämmennyksen vallassa. 
Aloittelijat laitettiin armeijamaisiin riveihin ja teimme vain sen, 
mitä käskettiin. Olin yllättynyt, että heti ensimmäisistä tree-
neistä alkaen tehtiin tekniikkaa ja potkittiin, sillä olin kuvitellut 
kamppailulajeissa kestävän pitkään, ennen kuin pääsee teke-
mään mitään oikeita juttuja. Treenin jälkeen olin niin innoissani, 
että menin heti kotiin nurmikolle potkimaan risuja.”

Kotitreeni ei jäänyt ensimmäisen kerran jälkeiseen innostuk-
seen, vaan nopeasti veljekset olivat rakentaneet omat potkumaa-

lit ja hankkineet avaimen Portimon 
kylän koulun liikuntasaliin, jonne 
he pääsivät treenaamaan omatoi-
misesti jo peruskurssin aikana.

”Värivyöaika meni vähän lii-
ankin nopeasti. Minulla oli hirveä 
nälkä ja hinku opetella asiat kun-
nolla. Aina kun sain jotain uutta, 
treenasin todella paljon, enkä ollut 
tyytyväinen ennen kuin kroppa 
osasi asiat kunnolla. Värivyöaika 

oli taitojen ja ominaisuuksien hamuamista.”

Kahden ja puolen vuoden ahkera ja määrätietoinen harjoittelu 
tuotti tulosta, ja Aartola löysi itsensä Oulun Rajakylän koulun lii-
kuntasalista suorittamassa ensimmäistä mustan vyön koettaan. 
Tilaisuus on aina erikoinen ja unohtumaton, mutta Aartolan 
kohdalla tilanne oli vielä tavallista poikkeuksellisempi.

Vyökokeen aika koitti helmikuussa 2005, ja kaikki oli ollut 
Aartolan puolesta jo pitkään täysin selvää. Hän oli valmistautu-
nut kokeeseen henkisesti ja treenannut riittävästi. Matkaan tuli 
kuitenkin yksi merkityksellinen mutka: kaikki muut kokelaat 
peruivat osallistumisensa, eikä kokeeseen pääseminen ollutkaan 
enää itsestään selvää.

”Siinä vaiheessa teimme vyökokeen pitäjän kanssa sopimuk-
sen, että saan käydä kokeen, mutta sen sijaan että vyökoe olisi 
suljettu tilaisuus, osallistuisin leirillä järjestettyyn tavalliseen 
värivyökokeeseen. Se oli melko erikoinen hetki.”

Niin Aartola suoritti ensimmäisen dan-kokeensa suuren ylei-
sön edessä, kaikkien katsellessa, osana aivan tavallista leirivyö-
koetta. Musta vyö oli ollut Aartolalle selkeä tavoite jo peruskurs-
sin alkamisesta lähtien, ja sen saavuttaminen oli 18-vuotiaalle 
Rovaniemelle muuttaneelle ranualaiselle hyvin merkityksellistä.

”Siihen aikaan Oulun pohjoispuolella ei ollut juurikaan 
NFTA:n mustia vöitä. Pudasjärvellä oli, mutta niiltä paikkakun-
nilta, minne seura levittäytyi vuonna 2002, olin ensimmäisiä, 
jotka saavuttivat mustan vyön. Oli iso juttu, kun Oulun ja mui-
den pääpaikkojen ulkopuolelta joku nousi mustalle vyölle. Sain 
näyttää, että kovalla harjoittelulla mustan vyön saavuttaminen 
on mahdollista kenelle tahansa”, Aartola muistelee.

”Oli iso juttu, kun Oulun ja muiden 
pääpaikkojen ulkopuolelta joku 

nousi mustalle vyölle.
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Kilpailuissa Aartola oli käynyt jo pitkään ennen maajoukkueu-
raansa. NFTA:n vakiintunut leirikisaperinne houkutteli osallistu-
maan aina kaikkiin mahdollisiin osa-alueisiin, eivätkä Heikkisen 
veljekset koskaan katsoneet sivusta, kun jossain kilpailtiin.

”Olen osallistunut jopa punaisella vyöllä toisen liiton aikaan 
SM-kilpailuihin, mistä voitin kultaa silloisen pahimman kilpa-
kumppanini Jukka Tahvolan unohdettua liikesarjan toista ki-
saajaa vastaan.”

Maajoukkueessa kilpaileminen ei ollut käynytkään Aartolan 
mielessä ennen vuotta 2007. Tuolloin hän oli juuri palannut ar-
meijasta, kun Janne Vuononvirta alkoi houkutella miestä kave-
riksi maajoukkueleirille.

”En osannut silloin vielä 2. danin liikesarjoja, eikä maajouk-
kuehomma ollut mielessä. Hamusin vain uusia taitoja, enkä ollut 
erikoisen kiinnostunut kilpailemi-
sesta kansainvälisesti.”

Lopulta Aartola myöntyi ja mat-
kusti Tampereelle maajoukkuelei-
rille, ja vähän ajan kuluttua hän sai 
edustuspaikan maajoukkueesta. 
Alle vuoden sisällä hän oli voittanut 
ensimmäisen kultaisen arvokisami-
talinsa.

”EM-kulta tuntui siltä, kuin olisi 
lyöty puulla päähän. En osannut sil-
loin arvostaa saavutusta riittävästi, kun mitali tuli niin helposti. 
En ollut himoinnut sitä hirveän pitkään, ja lähdin vain näyttä-
mään, millä tasolla minä olin maailmankartalla. Ajattelin ensin, 
että olisi kova, jos pääsisi edes mitalitaisteluihin.”

”Puolan kultamitali oli tähtihetki: ensimmäinen kerta ul-
komailla ja siihen sattui tuollainen menestys. Se on jäänyt par-
haana mieleen.”

EM-kullan jälkeen Aartola alkoi ottaa kilpailemisen tosissaan. 
Siihen mennessä hän oli treenannut ilman selkeää tavoitetta tai 
tyyliä, mutta arvokisamenestys muutti kaiken: Maamme-laulun 
kuunteleminen palkintopallilla oli hetki, jollaisia oli saatava lisää.

”Käytännössä se tarkoitti järjetöntä treenimäärää. Aiemmin 
olin treenannut paljon kikkapotkuja ja muuta ekstraa varsi-
naisen Taekwon-Don lisäksi, mutta nyt kaikki ylimääräinen jäi 
pois. Tein pääasiassa kisatreeniä, ja lajin osa-aluetreenejä välillä, 
mutta kikkailu jäi vähemmälle. Treenasin omatoimisesti todella 
paljon, Mikko Allinniemen toimiessa Tampereelta käsin val-
mentajanani.”

Aartolan kisaura ei ole varsinaisesti päättynyt vieläkään, sillä 
vaikka hän on virallisesti siirtynyt kilpailijasta maajoukkueval-
mentajaksi, voi hänet edelleen nähdä kilpailemassa joukkuela-
jeissa. Juuri joukkueessa hän onkin saavuttanut edellisen tähti-
hetkensä.

Tampereen Euroopan mestaruuskilpailuissa vuonna 2016 Aar-
tola oli mukana miesten joukkueessa voittamassa joukkuevoima-
murskauksen EM-kultaa. 

“Taktiikka oli se, että kaikki vetävät ensin omat suorituksensa 
läpi, ja sen jälkeen päästetään Kalle (Kivioja) irti. Se toimi. 
Joukkuekulta oli ollut lähellä aiemminkin, mutta sen voittami-
nen nimenomaan Tampereen kisoissa oli todella kova juttu, ja 
sitä päästiin juhlimaan yhdessä äijäporukalla.”

Hiljattaisesta kilpailumenestyksestä huolimatta Jouni Aarto-
lan rooli Taekwon-Dossa painottuu nykyisin yhä enemmän val-
mentajan ja opettajan rooliin. Yhtenä pohjoisen kärkivyönä hän 
on aina toiminut opettajana ja nauttii saadessaan auttaa oppilai-
taan kehittymään.

“Opettamisessa suurin haaste on löytää ne oikeat asiat, joiden 
avulla oppilas menee eteenpäin. Kyllä virheitä löytää aina vaikka 
kuinka paljon, mutta eri asia on löytää ne oikeat sanat, joiden 
avulla saadaan joku muuttamaan tekemistä niin, että seurauk-
sena on kehittyminen. Ei se virheiden listaaminen saa sitä tu-
losta aikaan.”

Valmentajana Aartolan vahvuus onkin juuri yksilöohjauk-
sessa, kun hän saa työstää urheilijan vahvuuksia kaksistaan 
tämän kanssa. 

”Pidän eniten siitä, kun saan 
työskennellä yksittäisen urheili-
jan kanssa pitkin kautta ja kehitys 
näkyy. Kilpailuissa haluan valmen-
tajana päästä kulkemaan urheilijan 
rinnalla koko kisan lämmittelystä 
viimeiseen suoritukseen saakka. 
Silloin olen tyytyväisempi panok-
seeni, tuli menestystä tai ei. Pelkän 
finaalisuorituksen koutsaaminen ei 
toisi samaa fiilistä. Maajoukkueessa 

täytyy pystyä valmentamaan kaikkia, mutta toki on niitä tutum-
pia urheilijoita, joiden penkille tulee mentyä automaattisesti. Se 
auttaa heitä omissa kisasuorituksissaan.” 

Aartolan rooli suomalaisessa Taekwon-Dossa on vahvimmil-
laan juuri siellä, missä miehen juuretkin ovat: Lapissa. Hän oli 
vuonna 2014 mukana perustamassa Rovaniemen omaa Taekwon-
Do-seuraa Arctic Taekwon-Doa, ja nykyisin Jouni Aartola toimii 
seuran päävalmentajana.

Miehen vaikutus ulottuu kuitenkin paljon omaa seuraa pi-
demmälle: maajoukkuevalmennuksen lisäksi hän on kysytty 
opettaja paitsi oman myös muiden seurojen järjestämille leireille. 
Siihen on ilmiselvä syy, sillä Aartolan positiivinen asenne ja tapa 
kannustaa niin oppilaita kuin treenikavereitakin ovat omiaan le-
vittämään hyvää tunnelmaa. Juuri se motivoi Aartolaa itseään-
kin.

“Touhuan tämän lajin parissa treenaamisen ja hauskanpidon 
ilosta enkä niinkään sen vuoksi, että olisin tekemässä tästä itsel-
leni isoa asiaa kuten ammattia. Perustreenaamisenkin tulee olla 
hauskaa.”

Hauskanpidon lomassa miehellä on kuitenkin myös yksi selkeä 
tavoite: nostaa omalla työllään Suomen Taekwon-Do-maailman 
painopistettä etelästä kohti pohjoista.

“Taekwon-Do-Suomen systeemi on todella eteläpainotteinen, 
mikä toki on ymmärrettävää, kun ylimmät vyöt ja valtaosa seu-
roista ovat siellä. Tällaisena kotiinpäin vetäjänä kuitenkin ha-
luan, että pohjoisessa on jotain omalaatuista ja että me olemme 
yksinkertaisesti niin hyviä, että etelästä on pakko tulla katso-
maan, mitä täällä tapahtuu”, pamauttaa Aartola.

“En ole itse muuttamassa etelään, joten ainoa ratkaisu on 
tehdä meininki pohjoiseen”, hän lisää.

”Opettamisessa suurin haaste on 
löytää ne oikeat asiat, joiden avulla 

oppilas menee eteenpäin.
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Kuva: Michael Holler

MH: Hei! Mitäpä kuuluu? Huomasin Instasta, että olet ollut 
jollain mielenkiintoisella taitovalmennusluennolla. Mikäs 
homma tuo oli?

HY: Heipä hei! Kiitos kysymästä, oikein hyvää! Joo, siis kyseessä 
oli kamppailulajien yhteinen 2-tason junioriohjaajakoulutus Pa-
julahdessa, johon saimme maailmallakin tunnetun taitovalmen-
taja Sami Kalajan pitämään meille luentoa taidon harjoittami-
sesta käytännössä sekä taitovalmennuksesta.

MH: Kuulostaapa todella mielenkiintoisia! Olikohan siellä mi-
tään tuttua? Mitä jäi päällimmäisenä mieleen?

HY: Veikkaan, että sinulle tuttuja juttuja olivat herra Kalajan 
jutut. Puhuimme muun muassa tiedostetusta ja tiedostamat-
tomasta oppimisesta ja siitä, miten voisi saada itse asian opet-
tamaan urheilijalle taitoa tai tekniikkaa ilman, että sitä tarvisi 
hänelle erikseen kertoa, että tämä harjoite harjoittaa tätä ja tämä 
tuota, jotta niin ja näin. Tähän liittyen höntsäilyoppiminen on 
varsin hieno esimerkki tiedostamattomasta oppimisesta. Jos 
aina tekee suoritukset optimaalisena, jää työkalupakki vajaaksi. 
Erilaisilla, pienilläkin, muutoksilla voi työkalupakkia laajentaa 
huomattavasti, mikä taas auttaa kaikessa urheilussa ja elämässä.

MH: Tuosta kuuluu ainakin kaksi teemaa, jotka ovat itselle 
olleet tosi hyviä oivalluksia: variaation lisääminen koko ajan 
pieninä annoksina ja tekemisen maksimointi. Kun tehdään 
juttuja, jotka liittyvät meidän lajitaitoomme, ja jaksetaan va-
rioida, päästään eteenpäin.

HY: Joo, niinpä. Tuohon liittyen lohdullinen viesti oli myös se, 
että suomalaisessa urheilussa pitäisi päästä pois sellaisesta täy-
dellisyyden ja optimaalisen suorituksen tavoittelemisesta ja mie-
luummin jopa kylvää virheitä sinne omaan tekemiseen. Tahalli-
set virheet ovat siis sallittuja ja jopa suotavia, jotta oppii uusia 
liikemalleja, ja se edesauttaa oman oikean, itselle sopivimman 
liikemallin oppimista.

MH: Kuulostaapa hienolta. Tuohon erilaiseen oppimiseen 
tuntuu liittyvän myös oppimisen nopeus.

HY: Puhuttiin joo myös siitä, että on täysi mahdottomuus tie-
tää, kenestä junnusta tulee maailman huippu, ja moni maailman 
huippu ei ole lapsena tai nuorena ollut mitenkään lupaava kaveri. 
Hitaammin oppivat sisäistävät uuden asian jotenkin syvemmin 
kuin nopeat oppijat, jotka puskevat eteenpäin sen kummemmin 
asioita analysoimatta tai pohtimatta. Hidas oppiminen on pysy-
vämpää kuin nopea oppiminen.

MH: Aika monta kertaa on joku kysynyt, näkeekö tottunut 
silmä aloittelijasta sen,onko tuossa musta vyö tai maailman-
mestari kasvamassa. Olen pitkän aikaa sitten jo todennut, 
että arvailu on kovin turhaa ja ihan jokaisen eteenpäin autta-
minen parantaa todennäköisyyksiä huomattavasti.

HY: Juurikin lahjakkuudesta pohdittiin, että onko sitä, vai oli-
siko kyse sittenkin valmiuksista, joita meillä jokaisella on ja joita 
tietynlainen tekeminen voi tulevaisuudessa jalostaa. Kaikilla 
maailman huipuilla yhteistä on kovat harjoittelumäärät, eli asi-

oita, taitoja, lajeja on tehty pienestä pitäen ja paljon, niin tiedos-
tetusti kuin tiedostamattakin: höntsät, puissa kiipeilyt, metsässä 
möyrimiset ja niin edelleen.

Maaliin tai tavoitteeseen on monta tietä. Jos aina harjoi-
tellaan optimitilassa optimisuoritusta, otsa kurtussa, köyhtyy 
työkalupakkimme. Esimerkkinä Kalaja käytti keihäänheittoa ja 
Pitkämäki vastaan Röhler -tilannetta. Kerran oli harjoittelun 
analysointi ollut heillä jollain valmennusporukalla käynnissä, ja 
olivat siis analysoineet Pitkämäen ja Röhlerin harjoittelua. Oli 
vielä käynyt niin hyvä tuuri, että olivat kumpainenkin tehneet 
samaa harjoitetta, joten tekemisen analysointi oli tämänkin takia 
helpompaa. Tekniikkana oli kuntopallon heitto seisten, kehon 
sivulta seinään. Pitkämäki teki heiton samaan pisteeseen, otsa 
kurtussa. Valmentajallakin otsa kurtussa ja suupielet alaspäin. 
Kalajaa lainaten: “Näytti kuin niitä olisi ketuttanut ihan sikana 
koko harjoitus.” Noh, Röhler teki samaa harjoitetta, mutta hei-
dän tekeminen oli keskittyneempää, rauhallisempaa. Ja erona 
oli, että Röhlerin valmentaja kävi aina liidulla piirtämässä ruksin 
aina eri paikkaan sinne seinään, joten Röhlerin piti rikkoa totut-
tua tekemistä ja tavallaan aloittaa aina uusi liikemalli. Ja kyse oli 
siis ihan pienestä parin sentin erosta edelliseen pisteeseen. Hyvä 
esimerkki minusta.

MH: On kyllä. Välillähän se otsa menee kurttuun itse kulla-
kin, kun yrittää keskittyä, mutta tarkkana saa olla, että sen 
muistaa vääntää hymyksi mahdollisimman nopeasti.

HY: Niinpä. Sitten puhuttiin myös siitä, että uuden, haastavan 
taidon oppimisessa kannattaa rytmittää harjoittelua niin, että 
tekee yhden vaativan toiston ja väliin jotain ihan muuta. Sitten 
uudestaan sen haastavan aiheen pariin ja sitten takas helpom-
piin, eri hommiin. Näin mieli pysyy virkeänä ja fokus tekemisessä 
säilyy koko ajan ja loukkaantumisriski vähenee. Esimerkkinä Ka-
laja käytti tässä voimistelija Tanskasta, joka oli harjoitellut jotain 
supervaikeaa temppua ensimmäisiä kertoja. Olivat tehneet siis 
niin, että Tanskanen oli tehnyt kerran sen haastavan tekniikan, 
minkä jälkeen olivat siirtyneet ihan erilaisiin temppuihin. Het-
ken päästä palasivat vaikean tempun pariin, ja sitten jälleen huili 
helpomman parissa.

MH: Tuon olen kyllä myös huomannut ja todennut. Ei se jun-
naamalla muuksi muutu. Pari kolme yritystä ja sitten jotain 

Vinkkejä lajin ulkopuolelta 
– parempia treenejä koulutusten avulla

muuta väliin. Sama muuten tuntuu pätevän vanhoihin tut-
tuihin juttuihin: eipä se siitä parin kolmen toiston jälkeen 
muuksi muutu. Variaatiota…

HY: Totta. Tähän liittyen keskusteltiin myös siitä, että joka har-
joituksessa tulisi pyrkiä vähän paremmaksi jollain osa-alueella 
tai jossain asiassa kuin mitä oli ennen. Esim junnuille voisi antaa 
tehtävän, johon keskittyä koko harjoituksen ajan. Aikuisilla taas 
oma motivaatio ja halu tehdä asioita koko ajan vähän paremmin 
määrittää paljon sitä, pääseekö huipulle vai ei. Koskaan ei ole 
ihan täysin valmis.

MH: Ooh, tavoitteellisuus ja parantaminen, viime aikojen ihan 
lempiaiheitani. Omissa jutuissani olen enemmän ja enemmän 
taipumassa pyrkimään vain parantamaan juttuja sen sijaan, 
että asettaisin konkreettisia tavoitteita ja joitain aikarajoja. 
Tulee puristettua vähemmän, ja progressiosta nauttii enem-
män. Toisaalta joka kerta pitää parantaa jotain, muuten mi-
kään ei muutu.

HY: Juurikin näin. Onneksi taidon oppiminen on varsin pysyvää, 
eli minkä on joskus oppinut, on se haaste unohtaa täysin. Ihmi-
nen oppii koko ikänsä, mikä on ihanan lohdullista, kun ennen 
vanhaa puhuttiin, että herkkyyskausien jälkeen ei enää tapahdu 
mitään. Onneksi tänä päivänä moni tutkimus tukee koko elin-
kaaren ajan tapahtuvaa oppimista. Toki oppiminen on hitaampaa 
aikuisempana, mutta silti mahdollista.

MH: Mitäs meinasit ottaa tuosta koulutuksesta ensimmäisenä 
käyttöön?

HY: Sivuttiin kehonkielen ja sanallisen kielen käyttämistä har-
joituksissa. Myös voima-asennoista puhuttiin ja kehotettiin otta-
maan testaukseen. Ajattelinkin kokeilla heti muutamalle junnulle 
voima-asentoja harjoiteltavaksi ennen harjoituksia. Myös tennis-
pallot osana reaktioharjoittelua on ihan must-juttu!

MH: Kiitoksia jutustelusta! Mukava aihe porista. Aurinkoista 
viikkoa pohjoiseen!

HY: Kiitos itsellesi! Nämä on näitä, joita voisi pohtia pidempään-
kin! Aurinkoa myös etelään!

Kannattaako valmennuskoulutuksiin osallistua ja voiko Taekwon-Do-opettaja tai -ohjaaja saada 
uusia oppeja yleisluontoisista, ei lajispesifisistä koulutuksista? Helsingin yliopiston Taekwon-Do 
-seuran opettaja Michael Holler, 6. Dan, ja Taekwon-Do Tornion opettaja Henni Ylimäinen, 3. Dan, 
vaihtoivat kuulumisia Ylimäisen osallistuttua valmentajakoulutukseen.
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akseli rousi, 9 vuotta, valkoinen vyö keltaisella natsalla
”Aloitin Taekwon-Don, koska kaverini aloitti jo aiemmin toisessa ryhmässä ja sain häneltä tietää tästä har-
rastuksesta. Kivointa treeneissä on pistarien potkiminen ja lötköpötkömiekkailu.”

Joni Palmu, 9 vuotta, valkoinen vyö mustalla natsalla
”Me kävimme yleisurheilussa, ja näin siellä pommisuojan judosalissa kamppailijoiden treeniä. Ajattelin, 
että voisin aloittaa jonkun kamppailulajin. Katsoimme isän kanssa, mihin pääsisi mukaan, ensin harkittiin 
hapkidoa, mutta kun sinne ei päässyt, tulimme Taekwon-Doon. Parasta Taekwon-Dossa on varmaan liike-
sarjat, koska olen omalla mittapuullani paras liikesarjoissa. Se on aina tosi upeaa, kun saa uuden vyöarvon.”

leevi lähteensuo, 6 vuotta, valkoinen vyö punaisella natsalla
”Tulin Taekwon-Doon, koska sitten oppisin puolustamaan itseäni. Minä ja isä tiedettiin karate ja Taekwon-
Do, ja halusin aloittaa Taekwon-Don. Harjoituksissa kivointa on potkut ja se, kun leikitään hippaa.”

silja riikola, 9 vuotta, valkoinen vyö punaisella natsalla
”Aloitin Taekwon-Don, koska se on hyvä liikuntaharrastus ja siinä oppii itsepuolustusta. Treeneissä ki-
vointa on punnertaminen, koska tykkään punnerruksista. Myös se on kivaa, kun oppii koreankielisiä sa-
noja. Parhaat muistot ovat siitä, kun on saanut uusia natsoja eli noussut vyöarvoissa.”

leo Taivainen, 7 vuotta, valkoinen vyö punaisella natsalla
”Aloitin Taekwon-Don itsepuolustuksen takia. Treeneissä parasta on hippa, erityisesti banaanihippa. Ki-
voin tapahtuma on ollut joululeiri.”

Klaudia Katainen, 7 vuotta, valkoinen vyö keltaisella natsalla
”Äiti ja isi ehdottivat, että aloittaisin Taekwon-Don, kun olen halunnut oppia itsepuolustusta ja haluan 
tulla vahvaksi. Sitten vielä ne pääperiaatteet on hyviä, niin kuin rehellisyys ja itsehillintä. Taekwon-Dossa 
parasta on se, kun on monenlaista harjoittelua ja siinä pystyy edistymään. Kaverit ja ope ovat kivoja myös. 
Kivointa on ollut saada ensimmäinen natsa!”

lauri Kahanpää, 8 vuotta, valkoinen vyö mustalla natsalla
”Päädyin aloittamaan Taekwon-Don, kun olin eskarilainen pikkupoika ja näin Taekwon-Do-mainoksen. 
Se näytti mielenkiintoiselta, ja halusin tulla mukaan. Treeneissä on hauskaa, kun venytellään ja opitaan 
tekniikoita. On hauskaa potkia pistariin tosi lujaa. Parasta on ollut esimerkiksi se, kun voitin kaksi hopea-
mitalia kisoista.”

Timi Häyrynen, 7 vuotta, valkoinen vyö sinisellä natsalla
”Aloitin Taekwon-Don, koska isä ja äiti harrastivat jo ja olivat mustalla vyöllä, niin innostuin. Parasta Taek-
won-Dossa ovat hyppypotkut ja liikesarjat kisoissa. Kivointa oli se, kun sai ekan mitalin.”

Teksti: veera Häyrynen ja Inka Khanji
Kuvat: siriuksen arkisto

“Aloitin junioritoiminnan kotiseuras-
sani Espoon TKD-seurassa vuonna 2006 
opettajani Teppo Häyrysen ja mestari 
Mariusz Steckiewiczin innoittamana. 
Juniorien harjoituksille oli kova kysyntä, 
ja junioriharrastajien määrä kasvoikin 
nopeasti. Vuosien varrella halu oman 
seuran perustamiseen kasvoi, ja myös 
vyöarvoni oli jo sellainen, etten voinut 
enää olla vain jonkun toisen opettajan 
apulaisena”, seuran perustaja Veera 
Häyrynen, 5. Dan, sanoo.

Sopiva hetki oman seuran toimin-
nan aloittamiselle koitti syksyllä 2017, 
ja Siriuksessa aloitettiin silloin yhteensä 
neljä lasten alkeisryhmää: kaksi 5–6-vuo-
tiaiden ryhmää ja kaksi 7–9-vuotiaiden 
ryhmää. Haaste oli iso, sillä Espoossa 
on kova kilpailu lajien kesken ja täysin 
uuden seuran tuominen ihmisten tie-
toisuuteen vaati paljon työtä. Markki-
noinnissa onnistuttiin kuitenkin hyvin, 
ja neljästä alkaneesta ryhmästä kolme 
myytiin loppuun.

Sirius Taekwon-Do on syksyllä 2017 perustettu espoolainen seura, jonka toiminta keskittyy erityisesti juniorien opetukseen. Seura syntyi pääopettajansa Veera Häyrysen aloitteesta.

Junioritoiminta

Sirius Taekwon-Dossa

Syksyllä 2018 seurassa harjoittelee 
neljä lasten jatkoryhmää ja yksi alkeis-
ryhmä, joissa on yhteensä 60 harras-
tajaa. Niiden lisäksi seura pitää kahta 
Taekwon-Do-kerhoa paikallisen koulun 
iltapäivätoiminnassa.

Seura tekee tiiviisti yhteistyötä Es-
poon TKD-seuran kanssa muun muassa 
yhteisten tapahtumien muodossa. Seu-
rat järjestivät kesällä 2018 viiden päivän 
kesäleirin, johon osallistui yhteensä 20 
lasta Siriuksesta ja Espoon TKD-seu-
rasta. Leiristä saatu palaute oli todella 
kannustavaa ja lasten ilo käsin kosketel-
tavaa, joten tavoitteena on pystyä järjes-
tämään vastaava leiri myös ensi kesänä.

Espoon TKD-seura järjesti puolestaan 
syyskuussa 2018 harjoituskilpailut, johon 
kutsuttiin mukaan myös Siriuksen juni-
orit. Pääkaupunkiseudulla ei kisoja juuri 
järjestetä, joten tämä oli siriuslaisille 
ensimmäinen kokemus kilpailemisesta. 
Noin puolet harrastajista tuli reippain 
mielin kokeilemaan kilpailemista, ja 
moni innostui niin, että kuluvan syksyn 
aikana seurasta on lähdetty kaksiin kan-

sallisiin kilpailuihin mukavan kokoisella 
joukkueella.

Siriuksessa lasten vyöarvot on valkoi-
sella vyöllä jaettu ITF:n Kids-ohjelman 
mukaisesti kuuteen portaaseen, eli lap-
set suorittavat kunkin vyön värin mukai-
sen natsan valkoiseen vyöhönsä ennen 
keltaisen vyön koetta. Opetusohjelma 
noudattelee liitossa tekeillä olevaa lasten 
opetusohjelmaa. 

Lasten vyöjärjestelmä on koettu 
erittäin tarpeelliseksi nuorimpien las-
ten kohdalla, mutta sangen hyväksi ja 
kannustavaksi myös isompien lasten 
osalta. Kun keltaiselle vyölle mennessä 
vaadittavat taidot on jaettu riittävän pie-
niin paloihin, lapsen on helpompi oppia 
tarvittavat taidot, yksittäisen taidon op-
pimiselle jää enemmän aikaa ja lapsi saa 
konkreettisen merkin edistymisestään, 
kun vyökokeita on useammin. Lajitai-
tojen jakaminen pienempiin osiin jättää 
myös enemmän aikaa monipuoliselle 
yleisliikunnalle harjoituksissa.

“Lasten harjoitusten ohjauksessa mi-
nulle on tärkeintä saada lapset innostu-
maan liikunnasta ja liikkumaan enem-
män. Kun lapsella on kivaa, hän myös 
ottaa opetusta paremmin vastaan. Laji-
taitojen opetuksessa painotan reipasta 
tekemisen meininkiä ja opetan teknisiä 
yksityiskohtia pikkuhiljaa oppilaiden tai-
tojen karttumisen myötä. Pyrin siihen, 
että oppilaani tulisivat taitavammiksi 
liikkujiksi ja että Taekwon-Dossa opitut 
taidot auttaisivat heitä myöhemmästä 
lajivalinnasta riippumatta. Henkisen 
puolen opit ovat ehkä kuitenkin ne, jotka 
voivat eniten vaikuttaa oppilaan elämään 
myös Taekwon-Don vaihduttua muihin 
lajeihin, ja toivon, että lapset oppisivat 
Taekwon-Don kautta ottamaan lajimme 
pääperiaatteet ohjenuoraksi elämäänsä”, 
Häyrynen summaa.
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Kotona treenaaminen voi olla hankalaa tilan tai parin puutteen vuoksi, mutta se ei estä treenaamista! 

Kokeile näitä liikkeitä koulun jälkeen muutamana päivänä viikossa, ja huomaat varmasti eron myös 

treeneissä. Mallia näyttää Hosin Sul Taekwon-Don junioriryhmän Ágoston Demeter, 9. Gup.

Treenivinkit koulun jälkeen 
– 5 liikettä, joiden avulla viilaat potkut huippuunsa

Teksti ja kuvat: Heidi sahlberg

1. Vuorikiipeili jä
 - Ota aluksi lankkuasento ja nojaa käsiisi.
 - Nosta yksi jalka kerrallaan sivulle ja yritä viedä polvea kohti saman puolen kyynärpäätä. Liike muistuttaa 

kiertopotkua.
 - Haaste: potkaise jalka kokonaan suoraksi. Jos liike tuntuu liian vaikealta, laske toisen jalan polvi maahan.

Kun tämä liike alkaa sujua, kiertopotkut nousevat kuin itsestään!

2. Etupotkunosturi
 - Nosta valitsemasi esine (kynä, sukka tai vaikkapa hernepussi) maasta varpaillasi.
 - Yritä nostaa jalkasi suorana niin korkealle kuin saat. Voit myös nostaa esineen jalallasi pöydälle ja sieltä 

takaisin maahan.
 - Haaste: pyörähdä kerran ympäri ja pidä jalka suorassa koko ajan, ja bandae dollyo chagissa horjuminen on 

pian vain muisto!

Kun säännöllisesti nostelet esineitä kotona näin, huomaat varmasti treeneissä, että etupotkusi vahvistuu!

3. Pohkeillenousu
 - Seiso portaissa niin, että kantapääsi ovat hiukan askelmaa alempana.
 - Nouse seisomaan varpaillesi ja laskeudu takaisin alas. Tee niin monta toistoa, että pohkeissa tuntuu!
 - Haaste: kokeile samaa liikettä painava reppu selässä tai yhdellä jalalla!

Vinkki: Jos tasapainoilu on haastavaa, ota tukea kaiteesta. Jos kotona ei ole portaita, seiso päkiöiden varassa 
paksun kirjan päällä.

Pohkeillenousu on yksinkertainen liike, joka vahvistaa pohkeita. Vahvat pohkeet auttavat hyppäämään kor-
kealle ja tekemään parempia hyppypotkuja! 

4. Sivupotku esteen kanssa
 - Valitse tuoli, joka on hiukan lantiotasi alempana, ja asetu seisomaan noin kymmenen sentin päähän tuo-

lista, kylki tuoliin päin. 
 - Nosta tuolin puolella oleva jalka kunnolla ylös pakettiin koskematta tuoliin.
 - Varmista, ettet ole liian kaukana tuolista, jotta harjoite ei ole liian helppo. Suorista jalkasi sivupotkuun, ja 

palaa samaa reittiä takaisin.
 - Haaste: käytä lantion korkuista estettä, ja aseta esteen takimmaiselle reunalle iso pino kirjoja, jolloin 

potku täytyy tehdä yläkorkeuteen.

5. Otteluliikkuminen
 - Aloita seisomalla otteluasennossa vasen jalka edessä ja pallo kädessä.
 - Heitä pallo ilmaan.
 - Vaihda nopeasti hypähtäen oikea jalka eteen ennen, kuin pallo tulee alas. Kun tämä alkaa sujua, vaihda 

puolta kaksi kertaa yhden heiton aikana.
 - Haaste: kuinka monta dollyo chagia ehdit tehdä yhden heiton aikana?

Huom! Varo lamppuja, jos teet tätä sisätiloissa!
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Tässä tekemistä joulutauolle: kaiva värikynät esille ja herätä kuvassa oleva treenaaja eloon.Värikynät esiin!

Kuva: Eva Al-Khanji



Taekwon-Do-harrastajat eivät nykyisin heiluttele jä-
senkortteja, mutta historian saatossa asiat ovat ol-
leet toisin. Monet suomalaiset konkarit muistavat 
vielä Taekwon-Don jäsenkortin, joka periaatteessa 
lienee voimassa edelleen.

“Aikoinaan meillä oli ‘lifetime membership card’, elinikäinen 
jäsenkortti. Se oli valkoinen kortti, jossa oli vala ja periaatteet 
englanniksi”, muistelee mestari Mikko Allinniemi, 7. Dan. 

Kortin etupuolella oli ITF:n logo, kortinhaltijan nimi ja kortin 
numero sekä kenraali Choi Hong Hin allekirjoitus. Toisella puo-
lella oli listattu vala ja periaatteet, mutta niiden lisäksi kortin ta-
kapuolella oli myös maininta merkittävästä edusta, jonka kortin-
haltijat saivat käyttöönsä.

Kortti oikeutti sen haltijan harjoittelemaan ilmaiseksi oman 
kotimaansa ulkopuolella missä tahansa ITF:n alaisessa Taekwon-
Do-koulussa. Mestari Allinniemi pitää kortin tuomaa ajatusta yhä 
arvossa.

“Olen ajatellut, että sama asia pätee edelleen: meidän tulee olla 
vieraanvaraisia ja ottaa vieraat lämpimästi vastaan, pitää perin-
teitä yllä”, Allinniemi summaa.

Flash
back!

Flashback! on palsta, joka on 
suunnattu kaikille uudehkoille 
harrastajille.
Tällä palstalla vanhat konkarit 
muistelevat, miten asiat olivat 
ennen.
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Runsaasti kuitua Niukasti kuitua

Täysjyväpasta, keitetty 1,8 g/100 g Vaalea pasta, keitetty 1,0 g/100g

Tumma riisi, keitetty 1,2 g/100 g Valkoinen riisi, keitetty 0,6 g/100 g

Kaurapuuro 1,5 g/100 g Riisipuuro 0,3 g/100 g

Ruisleipä/täysjyväkauraleipä, viipale 3 g Vehnäpaahtoleipä, viipale 0,9 g

Avokado 6,7 g/100 g Hunajameloni 0,8 g/100 g

ravintokuidun saannin 
rajoittaminen
Kun pudottaa painoa lyhytaikaisesti haluttuun painoluokkaan, kannattaa aloittaa kaikkein 
helpoimmasta keinosta: ruoansulatuskanavan, käytännössä mahalaukun ja suoliston, sisällön 
vähentämisestä. Tällä kertaa katsotaan tarkemmin ehkä helpointa painonvetokeinoa eli ravintokuidun 
saannin rajoittamista. Se ei heikennä suorituskykyä tai ravitsemustilaa merkittävästi, ja ainoana 
haittana voi olla vähentynyt kylläisyyden tunne.

Teksti: Ismo Mäkinen
Kuva: Michael Holler

Painonvetoa tulee peilata lähtötilantee-
seen, jossa urheilija on hyvässä ravitse-
mustilassa ja nestetasapainossa. Kuten 
edellisessä artikkelissa mainittiin, 5–8 % 
painonpudotus on suositeltava yläraja, 
jolloin painonvedolla tuskin on merkittä-
vää haittaa terveydelle tai suorituskyvyl-
le. Lähtötilanteessa 85 kg painavalla otte-
lijalla tämä tarkoittaa pyöreästi 4–7 kiloa. 
Ravintokuidun saantia rajoittamalla voi-
daan saavuttaa 1–2 %:n painonlasku, joka 
tällä ottelijalla tarkoittaisi 0,85–1,7 kiloa. 
Se ei siis vielä riittäisi päästämään häntä 
alle 78-kiloisten sarjaan.

Ravintokuidun saantia vähentämäl-
lä voidaan vähentää suolistossa olevan 
sulamattoman kasvimateriaalin, siihen 
sitoutuneen veden ja ulostemassan mää-
rää. Kuidun saantisuositus on vähintään 
25–35 grammaa vuorokautta kohden, 
mutta painoa vedettäessä kuidun saan-
ti kannattaa rajoittaa alle 10 grammaan 
vuorokautta kohden  2–7 vuorokauden 

ajaksi ennen punnitusta. 
Kuidunsaannin vähentämisen hyöty 

on todennäköisesti suurempi, jos kui-
dunsaanti lähtötilanteessa on runsasta. 
Ruoka-aineiden kuitupitoisuuksia voi 
tarkastella osoitteessa www.fineli.fi sekä 
elintarvikepakkauksista. Fineli-sivuston 
ruokapäiväkirja-toiminnon avulla voi 
arvioida vuorokauden kuidunsaantinsa 
syöttämällä päivän ruokailut ohjelmaan. 
Alla olevaan taulukkoon on koottu esi-
merkinomaisesti runsaasti ja niukasti 
kuitua sisältäviä elintarvikkeita.

Kuidun saannin rajoittaminen on hel-
poimpia tapoja vähentää kehon painoa, 

Nopeat painonvetokeinot, osa 1:

sillä se ei vaikuta sinällään lainkaan suo-
rituskykyyn tai henkiseen hyvinvointiin. 
On kuitenkin hyvä muistaa, että runsas 
ravintokuidun saanti on pitkällä aikavä-
lillä hyväksi terveydelle, joten kilpailujen 
jälkeen on järkevää palata runsaskuitui-
seen ruokavalioon. Välittömästi punni-
tuksen jälkeen voi olla kuitenkin hyvä 
pysyä jonkin aikaa vähäkuituisissa ruois-
sa vatsavaivojen välttämiseksi.

Ismo Mäkinen, 5. Dan, on ravitsemustie-
teen maisterivaiheen opiskelija. Hän edusti 
Suomea EM- ja MM-kisoissa alle 71 kilois-
ten sarjassa vuosina 2004–2009.

Seuragallup

Mikä seurassasi on ollut parasta tänä syksynä?

LiNDah KesTi
RasBudo

“Parasta tänä syksynä oli se, että nyt on 
lämmitelty, ja nyt alkaa meille uusi aika. 
On nähty tänä vuonna, millaista tässä lii-
tossa on: tosi hauskaa sekä paljon uusia 
juttuja ja uusia paikkoja, hallituksessakin.”

aNTTi hoLmeN
Black Eagle Taekwon-Do

“Tänä syksynä parasta on ollut meidän 
uusi treenisalimme, meillä on noin 200 
neliömetriä tilaa siellä ja tosi hienot sosi-
aalitilat. Se on tosi siistiä.”

KaLLe JauhoNmaa
Aitoon Taekwon-Do

“Tänä syksynä on saatu jonkin verran uu-
sia harrastajia ja toiminta on pystytty kes-
kittämään kokonaan yhteen kyläkeskuk-
seen, mikä on tuonut meille järkevyyttä 
toimintaan. On tehty hyviä ratkaisuja.”



Jos Keltaisen joen vesi virtaa mereen, ei se voi palata. (Juomalaulun 
säe, joka vertaa ihmisen lyhyttä elämää Keltaiseen jokeen.)

Minulla on vain tämä hetki. Kun käytän sen parhaani mukaan, 
ei vanhana jää aihetta katumukselle.

En voi ylittää Keltaista jokea ohuen jään vuoksi enkä kiivetä suurelle 
vuorelle syvän lumen takia. (Se tarkoittaa, että elämässä on paljon 
esteitä ja että omien tavoitteiden saavuttaminen on hyvin hankalaa.)

Vaikka kuinka haluaisin jotakin, en voi aina saada sitä, mitä 
haluan. Kun treenaan, en aina saavuta asettamiani tavoitteita. 
Joskus kehitys on hyvin hidasta, ja se turhauttaa ja voi pit-
kässä juoksussa heikentää treenimotivaatiota. Silloin ei auta 
kuin hyväksyä tilanne, oma rajallisuus, ja madaltaa vaatimus-
tasoa, suunnata huomio siihen, mikä tuntuu hyvältä treena-
tessa. Kun on kärsivällinen, voi ajan kanssa tapahtua huomaa-
matta suuria muutoksia – ja silloin voikin kiivetä vuorelle, 
joka vaikutti aiemmin valloittamattomalta.  

Vaikuttava asema ja köyhyys ovat Jumalan tahto, ilo ja suru eivät.

On asioita, joihin voin vaikuttaa. On asioita, joihin en voi vai-
kuttaa. Ulkoiset olosuhteet ovat, mitä ovat. Yleensä en voi vai-
kuttaa niihin suuresti. Voin sen sijaan vaikuttaa siihen, miten 
kohtaan ne. Jos osaan suhtautua vastoinkäymisiin elämän 
oppiläksyinä, en muserru niiden alle. Sen sijaan voin hitaasti 
voittaa vaikeuteni ja samalla oppia uutta ja kasvaa ihmisenä.

Juo tänään, jos sinulla on viiniä. Lykkää huomisen huolet huomiseksi. 
Se tarkoittaa, että olisi elettävä optimistisesti tätä päivää murehti-
matta pienistä asioista, sillä elämä on lyhyt.

Monilla on tapana murehtia liikaa tulevaisuudesta. Se ruokkii 
ahdistuneisuutta ja on yleensä hyödytöntä. En kykene rat-
kaisemaan ongelmia etukäteen. Sen sijaan liiallinen huoleh-
timinen heikentää kykyäni vastata nykyhetken haasteisiin. 
Minulla on myös oikeus nauttia tästä hetkestä. Ilo ja nauru 
virkistävät mieltä ja purkavat stressiä.

Jos minulla on läheinen ystävä, tunnen oloni vapaaksi asuessani 
hänen lähellään, vaikka hän eläisi maailman toisessa päässä. 

Ystävien arvoa ei voi mitata rahassa. Ei tarvitse olla surulli-
nen, vaikka ystäväänsä näkisi vain harvoin. He ovat aina sydä-
messäni. Taekwon-Do on laji, jonka puitteissa on mahdollista 
tavata hienoja ihmisiä ja solmia elinikäisiä ystävyyssuhteita. 

Rajaton iltarusko on niin kaunis, vaikka hämärä laskeutuu hetken ku-
luttua. (Älä murehdi vanhaa ikääsi, vaan ajattele, kuinka voit käyttää 
elämäsi arvokkaasti.)

Kaikenikäiset voivat harrastaa Taekwon-Doa omien kykyjensä 
mukaan. On todella innoittavaa tavata ihmisiä, jotka ovat on-
nistuneet saavuttamaan mustan vyön kypsällä aikuisiällä. 

Quan Tangshi on laaja 1700-luvulla koottu Tang-dynastian (618–907 jaa.) aikaisten runojen kokoelma. Se sisältää 49 000 runoa yli 2 200 runoilijalta. Tang-
aikakausi tunnetaan kiinalaisen runouden kultakautena. 

suomennos ja kommentit: Janne vuononvirta

Tang Shih
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kuos
ma
nen

Taekwon-DoLife
kuosmanen.life@gmail.com

Pimeä syksy on onnistunut saamaan niskalenkkiotteen tunnel-
mallisia kynttiläiltoja rakastavasta Kuosmasesta, joka on nähty 
treenisalin sijaan yhä useammin nauttimassa rennosti kotisoh-
van lämmöstä. Siitä huolimatta muutama kutkuttava uutinen on 
kantautunut myös Kuosmasen korviin!

Aloitetaan taas vauvauutisilla, joita tuntuu riittävän rakkau-
dentäyteisissä Taekwon-Do-piireissä.

Taekwon-Do Akatemian Jani ja Emilia Salmivaaralla riittää 
kiirettä, sillä pariskunta sai juuri toisen lapsensa. Suloinen poika-
vauva syntyi keskellä pimeintä syksyä, ja teki niin vanhemmista 
kuin isosiskostakin ikionnellisia. Isän huhutaan olleen onnesta 
niin sykkyrällä, että lähti samana iltana vielä treenien vetoonkin. 
Onnittelut koko perheelle!

Myös Haukiputtaan Jirugin Mikko Sortti sai vaimonsa Mar-
jutin kanssa toisen lapsen, kun perheeseen syntyi poika. Onnea!

Tampereella vaikuttavat Pauliina ja Jari Hietaniemi odot-
tavat niin ikään toista lastaan. Hurjasti onnea sinnekin!

Helsingin yliopiston seuraan on saatu aimo tuulahdus pohjo-
lan menneitä vaikutteita, kun pudasjärveläinen Jaakko Kärki 
on palannut Taekwon-Don pariin yli vuosikymmenen tauon jäl-
keen. Kärjestä on tullut syksyn myötä HYTKD:n vakiokasvoja 
treeneissä. Tervetuloa takaisin!

Kuosmasen sisäpiiri on selvästi köyhtynyt, tai syksy on ollut 
harvinaisen hiljaista aikaa Taekwon-Do-maailmassa. Jos jokin 
asia jäi tällä kertaa käsittelemättä, muista vinkata siitä Kuosma-
selle sähköpostitse! Rentoa ja runsassuklaista joulua!

nippelitietonurkkaus Nippelitietonurkkaus on värivöille suunnattu palsta. Täällä jaetaan 
tietoa, jonka kaikki mustat vyöt tietävät. Tätä palstaa lukemalla tulet 
tietämään enemmän ja olemaan nippelitiedon mestari!

henkinen ja fyysinen kuri Taek-
won-Dossa 

Taekwon-Do-ensyklopedia on täynnä 
mielenkiintoista tietoa lajista sekä yk-
sityiskohtia, jotka ovat jääneet suo-
malaisessa Taekwon-Do-maailmassa 
kuriositeettien asteelle, eikä niitä juuri 
harjoiteta käytännössä. Yksi tällainen 
esimerkki on henkiseen ja fyysiseen ku-
riin liittyvät ohjeistukset, joita ei ole 
viety kovin monessa suomalaisissa seu-
rassa ensyklopedian edellyttämälle ta-
solle. 

Tämä johtuu yleensä siitä, ettei en-
syklopediaa voi soveltaa täydellisesti kai-
kissa kulttuureissa. Esimerkiksi lasten ei 
tarvitse kantaa huolta kaikista kirjassa 
esitettyjen ihanteiden täyttämisestä. 
Siitä huolimatta tavat on tärkeä tietää, 
vaikka toteutus saattaisikin jäädä yksit-
täisen harrastajan harteille.

Ensyklopediassa ohjeistetaan harras-
tajia kehittämään henkistä ja fyysistä 

kuria jatkuvasti. Kirja tarjoaa tähän 
avuksi muutamia konkreettisia esimerk-
kejä, joiden avulla harrastajat pääsevät 
kohti tavoitetta, eli täydellistä, jopa py-
himysmäistä olemusta. Oletko jo tutus-
tunut näihin?

1. matkustaminen kansallisesti 
merkittäviin kohteisiin
Hyvän oppilaan on osoitettava kunnioi-
tusta paitsi opettajaansa myös isänmaa-
taan kohtaan. Helppo tapa osoittaa isän-
maallisuutta on matkustaa kotimaan his-
torian kannalta merkittäviin kohteisiin, 
opiskella alueiden tapahtumia ja oppia 
niistä mahdollisimman paljon.

2. Vuorikiipeily
Kiipeilyn kaltainen liikunta paitsi kehit-
tää Taekwon-Dossa tärkeitä jalkalihaksia 
myös ravitsee mieltä. Lisäksi se tuo voit-
tamisen tunteita ja onnistumisen elä-
myksiä, kuten tunnetussa korealaisessa 
runossa, jossa muistutetaan tarttumaan 
toimeen ja unohtamaan tekosyyt.

3. Kylmät suihkut ja kylvyt
Ensyklopediassa suositellaan ottamaan 
kylmiä suihkuja ja kylpyjä, sekä kokeile-
maan Suomen oloissa mainiosti onnistu-
vaa, avojaloin lumihangessa juoksemista. 
Kirjan mukaan nämä auttavat oppilaita 
olemaan aiempaa sitkeämpiä, minkä li-
säksi ne kasvattavat myös oikeanlaista 
ylpeyden tunnetta.

4. Yhteisöä hyödyttävä työ
Osallistumalla yhteisöä hyödyttäviin 
työtehtäviin, kuten esimerkiksi roskien 
keräämiseen sekä erityisesti köyhien ja 
sairaiden auttamiseen, oppilas oppii lem-
peyttä, vaatimattomuutta, toveruutta, 
suvaitsevaisuutta ja anteliaisuutta. 

5. etiketti ja käytöstavat
Oppilaiden tulee käyttäytyä tiukan eti-
ketin mukaisesti niin harjoitussalilla 
kuin sen ulkopuolellakin. Oikeanlainen 
tervehtiminen sekä kunnioittava, vaati-
maton ja kohtelias käytös on odotettavaa 
kaikissa tilanteissa.
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Potkut huippu-
tarkoiksi kotona
Taekwon-Don häkellyttävän tarkat potkut ovat 
yksi lajin kiehtovimpia yksityiskohtia. Oikotietä 
onneen ei kuitenkaan ole, sillä potkut eivät tule 
tarkoiksi itsestään, vaan himoitun tarkkuuden 
takana on rutkasti työtunteja. 

Teksti: Inka Khanji

Kuvat: Karim Khanji

Potkujen tarkkuutta on helppo treenata kotona – tätä harjoitetta 
voit soveltaa lähes mihin tahansa potkuun!

Tee näin
 - Aseta tyyny sopivan korkuisen pöydän tai lipaston päälle niin, 

että osa tyynystä on ilmassa.
 - Tee potkuja tyynyn molemmille puolille, mahdollisimman lä-

helle tyynyä.
 - Kun liike alkaa sujua, lisää nopeutta.
 - Tee toistoja 10 tuplapotkua jalkaa kohden. Toista kolme ker-

taa.

21

2

Koti×
treeni
vinkki Miten korealaisuus 

näkyy Taekwon-Dossa?
Teksti ja kuvat: Jukka ahola

Kenraali Choi Hong Hi kirjoittaa ensimmäisessä englanninkielisessä kir-
jassaan Taekwon-Dosta seuraavasti: “Korealaisille ihmisille Taekwon-Do 
merkitsee muutakin kuin liikkeiden fyysistä käyttöä.” 

Jäin miettimään, mikä Taekwon-Dosta tekee erityisesti korealaista. 
Haastattelin kolmea korealaista vaihto-oppilasta ja kysyin, miten he näke-
vät korealaiset perinteet heidän jokapäiväisessä elämässään. 

Vastauksista nousi muutama kiinnostava yksityiskohta. Koreassa jär-
jestetään sadonkorjuun juhlapäivä, chuseok, jolloin pidettävän seremonian 
aikana kumarretaan esivanhempien muistolle. Jalkojen pitäminen penkillä 
oppitunnin aikana ei ole lainkaan hyväksyttävää korealaisissa oppilaitok-
sissa, minkä lisäksi korealaiset ovat lojaaleja työnantajalleen, vaikka esi-
miehen kanssa olisikin erimielisyyksiä. Perinteet, kunnioitus ja lojaalius 
ovat tänäkin päivänä tärkeitä asioita korealaisten arkipäivässä. 

Tekemieni haastattelujen perusteella oma tulkintani onkin, että meidän 
Taekwon-Do-perinteemme, vala ja pääperiaatteet ovat kokonaisuudesta 
niitä asioita ja arvoja, jotka tekevät Taekwon-Dosta juuri korealaista.

Kuvissa korealainen siviilikumarrus. Naisilla ja miehillä on kumartaessa 
eri käsi päällimmäisenä vatsan edessä. Kumarrus on ainakin 45 astetta 
ja tarvittaessa enemmänkin, riippuen vastapuolen asemasta. Miji Lee, 
Jae-ho Cheon ja Yoomee Kim ovat Kyung Hee -yliopiston opiskelijoita. 
Kyseinen yliopisto on tunnettu Koreassa korkealaatuisesta Taekwondo-
joukkueestaan.

arkipäivän koreaa Taekwon-Do-harrastajalle

Hei (ystävälle): Annyeong
Hei (muodollinen): Annyeonghaseyo

Anteeksi (ystävälle): Mian
Anteeksi (muodollinen): Joesonghabnida

Kiitos (ystävälle): Gomawo
Kiitos (muodollinen): Gamsahamnida
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TKD life tarjous -15%
Alennuskoodi TKDLIFE

Tarjous voimassa 31.1.2018 asti

Mira Sjövall
Maailmanmestari 2017
3x Euroopan mestari
MIGHTYFIST tukee
Mira Sjövallia

Seuraa liiton tapahtumia Instagramissa
tunnisteella #sitftreenaa

Liitä treenikuvasi sosiaaliseen mediaan tunnisteella
#sitftreenaa ja jaa tunnelmia muille harrastajille.

Tässä kuvaterveisiä menneeltä syksyltä!



lindah
Kesti

Tanja 
Kangasniemi

Seurojen yhteystiedot

 > aitoon Taekwon-Do
Kalle Jauhonmaa
aitoontkd@gmail.com
Raholahdentie 6, 14960 Puutikkala
040 5572 168
atkd.sporttisaitti.com

> arctic Taekwon-Do
Raine Roivas
hallitus@arctictkd.fi
Kesäkuja 2, 96190 Rovaniemi
www.arctictkd.fi

> Beom Taekwon-Do
Janne Hukkavaara
hallitus@beom.fi
0400 469 206
www.beom.fi

> Black eagle Taekwon-Do*
c/o Thierry Meyour
blackeagletkd@gmail.com
Parkanonkatu 29, 33720
Tampere
044–2723755
www.bleackeagletkd.fi

> espoon TKD seura
Teppo Häyrynen
info@teamespoo.com
PL9, 02101 Espoo
050–5232683
www.teamespoo.com

> haukiputtaan Jirugi 
Mikko Sortti
mikkosor@gmail.com
Talatie 24 E 9, 90540 Oulu

> helsingin yliopiston Taekwon-Do
Michael Holler
info@hytaekwondo.fi
Köydenpunojankatu 8 G 148, 00180
Helsinki
0400 865 245
www.hytaekwondo.fi

 

> hosin sul Taekwon-Do
Jukka-Pekka Nyman
info@hosinsul.fi
Karhusuontie 41 B 5, 00780 Helsinki
045 266 3005
www.hosinsul.fi

> indomitable spirit FiNLaND
Marko Grönros
Puuvillatehtaankatu 6a5, 33210 
Tampere
marko.gronros@gmail.com
044 333 1812

> iTF helsinki
Jani Sand
jani@paperjam.fi
Haarniskatie 9 B 14, 00910 Helsinki
041 514 9399
www.itfhelsinki.fi

> iTF Taekwon-Do sonkal Veikkola
Jussi Somero
svtkd.jussi@gmail.com
Lapinkyläntie 709, 02520 Lapinkylä
040 551 7762
www.svtkd.fi

> itä-suomen yliopiston Taekwon-
Do Kuopio

Teemu Autio
teemu.autio@student.oulu.fi
Puistokatu 8 B 15, 70110 Kuopio
040 701 7520
www.ueftkd.fi

> itä-suomen yliopiston Taekwon-
Do Joensuu

Simo Mölsä
simo.molsa@gmail.com
Tonttulankatu 20 B 18, 80200
Joensuu 
www.ueftkd.fi

> Jyväskylän iTF Taekwon-Do seura
Annu Ilves
jyvaskylanitftkd@gmail.com
taekwondojkl.wordpress.com

> Laukaan iTF Taekwon-Do
Ari Suorsa
laukaanitftkd@gmail.com

taekwondolaukaa.wordpress.com

> Nokian Taekwon-Do seura
Joonas Helassalo
pj.ntkd@gmail.com
Sivutie 3 B 6, 33430 Vuorentausta
044 275 5316
www.taekwondo-nokia.fi

> oulun iTF Taekwon-Do
Vesa Koivunen
hallitus@itf-oulu.fi
Vihirannantie 3 A 7, 90460 Oulun-
salo
040 068 6319
www.taekwondo-oulu.com

> RasBudo hanko ja Tammisaari
Rafael Kesti
tkd@rasbudo.fi
Raseborgsvägen 39, 10600 Ekenäs
044 597 6432
tkd@rasbudo.fi

> sastamalan Taekwon-Do seura
Ari Asplund
puheenjohtaja@tkd-sastamala.fi
Vennosentie 38, 38300 Sastamala
050 033 1776
www.tkd-sastamala.net

> sirius Taekwon-Do
Veera Häyrynen
info@siriustkd.fi
050 344 2676
siriustkd.fi

> Taekwon-Do akatemia**
Henri Savilampi 
henri.savilampi@tkd-akatemia.fi
PL 161, 90401 Oulu 

        040 829 6214
www.tkd-akatemia.fi

> Taekwon-Do Center Ylöjärvi
Tarja Korhonen
tkdcenter.info@gmail.com
Elotie 14, 33470 Ylöjärvi
040 830 4433

www.tkd-center.fi
 

** Taekwon-Do akatemian paikkakunnat
Haapavesi, Ii, Kajaani, Kemijärvi, Kempele, Kiiminki, Kuivaniemi, Kuusamo, Kärsämäki, Muhos, Oulu, 
Piippola (Siikalatva), Posio, Pudasjärvi, Pyhäntä, Ruukki (Siikajoki), Simo, Tervola, Tyrnävä ja Utajärvi

* Black eagle Taekwon-Don paikkakunnat
Kangasala, Lempäälä, Pirkkala ja Tampere

ovatko seurasi yhteystiedot muuttuneet? Ilmoita päivitetyt yhteystiedot liiton hallitukselle (hallitus@taekwon-do.fi) sekä Lifen toimitukseen (tkdlife@
taekwon-do.fi). Näin saamme pidettyä sekä Taekwon-Do Lifen että liiton verkkosivut ajan tasalla. fi). Näin saamme pidettyä sekä Taekwon-Do Lifen että liiton 
verkkosivut ajan tasalla.

siTF:n postiosoite

Suomen ITF Taekwon-Do ry,

Radiokatu 20, FIN-00093 Valo

Yhteystiedot | Valo

Lajipalvelutoimisto / Radiokatu 20, 00240 Helsinki

lajipalvelut@valo.fi

09–3481 2005

> Taekwon-Do Tornio
Henni Ylimäinen
taekwondotornio@gmail.com
Tornion kamppailu- ja kiipeilykeskus 
Teollisuuskatu 10 J7, 95420 Tornio

044 346 5585

www.tkd-tornio.com

> Tampereen Taekwon-Do seura
Joni Ohtonen
info@taekwondo-tre.fi
PL 10, 33211 Tampere
050 596 6200

www.tamtkd.net

> Tampereen yliopiston Taekwon-
Do

Heli Karjalainen
heli.karjalainen@gmail.com
Vainiokatu 6 B 79, 33500 Tampere
050 533 0222
www.facebook.com/groups/taytkd/

> Tigers Taekwondo Tampere
Saija Aalto
Saija.tkd@gmail.com
040 5557 888
www.tigerstampere.fi

> Turun iTF Taekwon-Do
Niina Forstén
turunitf@gmail.com

https://turunitf.wordpress.com

> Valkeakosken iTF Taekwon-Do 
seura

Timo Tikkala
ttikkala@bemis.com
Kaakkolammintie 27, 37630 Valkea-
koski
040 355 1002

taekwondo.koskinet.fi

> Vantaan iTF Taekwon-Do seura
Pasi Paksunen
pasipaksunen@hotmail.com
Pitkäsiima 4, 01490 Vantaa
040 533 6663

www.vantaantaekwondo.fi

Suomen ITF Taekwon-Do
Liiton hallitus vuonna 2019

Jussi 
peltola

laura Nikkola-
Kuusisto

Thierry 
Meyour

Tarja
Korhonen

Henri
Savilampi

Henni 
Ylimäinen

Valiokuntavastaavat vuonna 2019

ota yhteyttä: hallitus@taekwon-do.fi – Puheenjohtaja Tanja Kangasniemi, pj@taekwon-do.fi, 050 4627 109

Rahastonhoitaja Laura Nikkola-Kuusisto, rahastonhoitaja@taekwon-do.fi, 040 7458 078

Tekninen valiokunta

Tekniikkavastaava: Michael Holler
Huolehtii ITF Taekwon-Don teknisestä tasosta Suomessa. Järjestää 
ja ohjaa kansallisen tekniikkaseminaarin 1–2 kertaa vuodessa. Tek-
niikkavastaava pitää opettajat ja muut vastuuohjaajat ajan tasalla 
teknisissä asioissa sekä auttaa ilman omaa opettajaa toimivia seuroja 
pysymään kansallisella tekniikkatasolla.

Opettajajaoksen vastaava: Saija Aalto
Opettajien yhteisiin lajiasioihin erikoistunut jaos, jonka jäseniä ovat 
kaikki 4. Dan ja sitä korkeammat vyöt, joilla on maksettuna Interna-
tional instructor certificate sekä vuosittainen Teaching plaque. Jaos 
vastaa kaikesta Taekwon-Don lajioppiin liittyvästä päätöksenteosta 
Suomessa. Tehtäviin kuuluvat myös vyökoevaatimusten päivittämi-
nen ja ylläpitäminen, mustan vyön sertifikaattien tilaus ITF:stä, dan-
kokeiden pitäjien opastus ja neuvonta sekä dan-kokeiden aikataulu-
jen päivitys SITF:n verkkosivuille.

Juniorivaliokunta

Valiokuntavastaava: Sanna Mäkinen
Huolehtii lasten ja nuorten toiminnasta sekä sen kehittämisestä lii-
tossa ja jäsenseuroissa. Koordinoi ja järjestää leirejä sekä koulutuksia 
yhteistyössä koulutusvaliokunnan kanssa ja on tarvittaessa mukana 
myös kilpailu- ja tuomarivastaavien kanssa suunnittelemassa junio-
rien kilpailuja. Vastuualueeseen kuuluu myös Sinettiseuratoiminta.

Koulutusvaliokunta

Valmentajakoulutusvastaava: Henni Ylimäinen
Vastaa viisiportaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen toteutumi-
sesta liitossa. Vastaa myös muusta liiton toimijoille järjestettävästä 
valmennuksellisesta koulutuksesta. Valmistelee tarvittaessa värivyö-
tason harjoitusohjeet ja -ohjelmat ohjaajille yhdessä tekniikkavas-
taavan kanssa. Lisäksi auttaa myös uusien seurojen perustamisessa 
muun muassa ylläpitämällä uusien seurojen starttipakettia.

Juniorikoulutusvastaava: Henni Ylimäinen
Vastaa junioriohjaajien kouluttamisesta liitossa sekä muusta liiton 

toimijoille järjestettävästä juniorien ohjaamiseen liittyvästä koulu-
tuksesta.

Tuomarikoulutusvastaava: Lasse Kuusisto
Vastaa kansallisista D-, C-, ja B-tuomarikursseista sekä tuomareiden 
päivityskoulutuksesta. Hoitaa myös tuomarisertifikaattien tilauksen 
ITF:stä.

Tiedotus- ja markkinointivaliokunta

Valiokuntavastaava: Inka Khanji
Vastaa liiton ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta, sponsoriyhteyk-
sistä sekä huolehtii Taekwon-Do Life -lehdestä ja liiton sosiaalisesta 
mediasta. Auttaa liiton hallitusta tiedotuksessa hallituksen toimista 
ja tiedottaa liiton jäsenille tapahtumista.

Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta

Kilpailuvastaava: Joonas Helassalo
Huolehtii liiton virallisten kilpailujen käytännön järjestelyistä yhteis-
työssä järjestävän seuran kanssa. Kilpailuvastaavan vastuulla on jär-
jestää kilpailupuitteet kuntoon ja avustaa järjestävää seuraa tarpeen 
mukaan.

Tuomarivastaava: Lasse Kuusisto
Huolehtii tuomarikoulutuksesta Suomessa ja järjestää D-, C- ja B-
tuomarikurssit. Toimii päätuomarina ja nimeää tuomarit kaikkiin lii-
ton tai liiton kanssa yhteistyössä järjestettyihin kansallisiin kilpailui-
hin. Laatii myös aikataulut, sarjat ja kilpailujärjestyksen kilpailuihin.

Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta

Valiokunnan jäsenet: Saija Aalto, Jutta Aartola, Jukka Ahola, 
Mikko Allinniemi, Thierry Meyour, Eelis Paukku ja Jari Ram-
berg
Valiokunnan tehtävä on luoda ja ylläpitää eettisiä sekä kurinpidol-
lisia ohjeistuksia ja sääntöjä sekä valvoa niiden noudattamista. Va-
liokunta vastaa kurinpidollisista toimenpiteistä. SITF:n kurinpito-
asioissa määräysvalta on eettisellä ja kurinpidollisella valiokunnalla, 
joka kurinpitosääntöjen mukaan toimien käsittelee asian.




