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Taekwon-Do Life 2/2019

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n jäsenlehti

Päätoimittaja Inka Khanji
Taittaja Lauri Siniluoto
Kielentarkastaja Jali Moilanen
Julkaisija Suomen ITF Taekwon-Do ry
Paino Keuruun Laatupaino KLP Oy
Paperi Munken Lynx 120 g
Lehden ilmestymisajankohdat vuonna 2020:
1/2020 kesäkuu, 2/2020 joulukuu
Toimituksen yhteystiedot
Päätoimittaja Inka Khanji
puh. 045 6311 292, email: tkdlife@taekwon-do.fi

Kiitokset

Jukka Ahola, Joonas Heikkinen, Michael Holler, Anu Ilves, 
Ari Kairala, Heli Karjalainen, Karim Khanji, Jali Moilanen,  
Ismo Mäkinen, Joni Ohtonen, Tiia Saarinen, Henri 
Savilampi ja Henni Ylimäinen

Kansikuvassa 2/2019

Espoon IIC:llä tehtiin liikesarjoja mestari Jedutin 
opastuksella.

Kuva: Ari Kairala

Pääkirjoitus 

Harva asia sitoo 
i h m i s i ä  n i i n 
tiukasti yhteen 
kuin l i ikunta. 
Yhdessä hikoile-

minen, jännittäminen, yrittäminen, 
epäonnistuminen, tsemppaaminen 
ja lopulta onnistuminen on takuuvarma 
resepti pysyviin ystävyyssuhteisiin. Ei tarvitse muuta kuin hypätä 
kyytiin ja pysytellä mukana. 

Useita vuosikymmeniä lajin parissa olleiden suusta on kerta 
toisensa jälkeen kuultu, miten laji on tuonut elämään suuren jou-
kon pitkiä ystävyyssuhteita. Puhutaan paitsi treenikavereista myös 
Taekwon-Do-perheestä, joka on erityisesti viime vuosina yleistynyt 
ilmaisu.

Mikä ihme Taekwon-Do-perhe sitten oikein on? Miten sen osaksi 
pääsee? Vai ovatko kaikki ylipäätään tervetulleita? Onko jotain kri-
teerejä? 

Taekwon-Do-perhe on oman käsitykseni mukaan enemmän 
tunne kuin konkreettinen ihmisjoukko. Se on se tunne, joka syn-
tyy treenipaikalle tai tapahtumaan saapuessa, kun vastassa on vain 
joukko leveitä hymyjä, iloisia tervehdyksiä ja parhaassa tapauksessa 
jopa halauksia. Kuin kotiin olisi tullut.

Kuten tavalliseen perheeseen, myös TKD-perheeseen pääsevät 
kaikki. Näitäkään perheenjäseniä ei voi valita, vaan ne jotka päättä-
vät jäädä, kuuluvat joukkoon. Se luo aika turvallisen tunteen.

Parasta Taekwon-Dossa onkin se, miten se takaa ystäviä. Kun 
tässä maailmassa on mukana, ei varmasti ole koskaan yksin. Ei, 
vaikka välissä olisi pidempikin tauko.

Rentoa joulutaukoa ja tsemppiä alkuvuoden treeneihin!

Puheenjohtajan palsta

Tapahtumakalenteri, kevät 2020

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

18.1.

1.–2.2. 
15.–16.2.
29.2.–1.3.

14.–15.3.
21.–22.3.
28.–29.3.

4.4.
17.–19.4.
25.–26.4.

9.–10.5.
16.–17.5.

13.–14.6.

Tampere

Tammisaari
Tampere
Tampere

Oulu
Tampere
Jyväskylä

Oulu
Pudasjärvi
Helsinki

Tampere
Tampere

Muhos

SITF:n tuomarikurssi

Helmi Cup ja SM-kilpailut
BETKD Legends’ seminar
TAMTKD:n leiri

TKD Akatemian kevätleiri
BETKD Open
Murskausleiri

Akatemia Open
Kevätleiri
Seurapäivät

TOK 3
Tampere Cup

TKD Akatemian kesäleiri 

Ensimmäisenä haluan kiittää teitä kaikkia kuluneesta 
kahdesta vuodesta, jotka olen saanut olla tämän lii-
ton puheenjohtajana. Nämä kaksi vuotta ovat opet-
taneet minulle paljon, ja olen kiitollinen, kun olen 
saanut kasvaa ihmisenä näin upeassa yhteisössä. Nyt 

kun olen hieman oppinut, miten tämä kaikki toimii, halusin antaa 
enemmän tälle yhteisölle. Puhun yhteisöstä, koska koen meidät 
kaikki olevan samaa Taekwon-Do-perhettä. Kiitos luottamukses-
tanne seuraavalle kahdelle vuodelle, kun saan toimia SITF:n pu-
heenjohtajana. 

Tätä kuitenkin tehdään yhdessä, eli jokaisen panos on tärkeä. 
Tämä liitto tarvitsee teitä jokaista, mestaria, opettajaa, puheen-
johtajaa, seuratoimijaa, mustaa vyötä, värivyötä, junioria ja per-
heenjäsentä. Emme voi aina ajatella omaa etua, vaan panostamalla 

yhteiseen hyvään voimme kasvaa liittona aiempaa suuremmaksi ja 
vahvemmaksi. Tunne vahvaan yhteisöön kuulumisesta antaa voi-
maa tehdä vapaaehtoistyötä.

Meillä on liitto täynnä mahtavia ammattilaisia, jotka panosta-
vat omalla osaamisellaan yhteiseen tavoitteeseen. Ilman heitä ei 
mikään toimisi tai kehittyisi. Koskaan ei ole liian myöhäistä kiittää 
vierellä olevaa puurtajaa. Hän ansaitsee kiitoksen tuhatkertaisesti. 

Omalta osaltani tahdon kiittää täydestä sydämestäni jokaista 
vapaaehtoista. Pidetään mielessä lähimmäisen rakkaus ja näyte-
tään se lähellä olevalle seuratoimijalle. Kiitä, se ei maksa mitään. 

Rakkaudella teille
Tanja Hammare



Syksyn 2019 mediapoiminnat
Taekwon-Do kiinnosti menneenä syksynä kotimaan mediassa enemmän kuin pitkään aikaan, sillä 
uutiskynnys ylittyi ilahduttavasti paitsi paikallislehdissä myös kansallisissa medioissa.

Kainuun Sanomat 9.10.

Aamulehti 9.7.

Hervannan Sanomat 4.9.Aamulehti 3.9.

Iltalehti 4.8.

Västra Nyland 27.9.

Vuoden 2020 hallitus valittiin 
syyskokouksessa
Ylöjärvellä 23. marraskuuta 2019 järjestetyssä syyskokouksessa valittiin puheenjohtaja ja rahastonhoitaja 
kaksivuotiskaudelle 2020–2021 sekä hallitus vuodelle 2020.

Liiton sääntöjen mukaisesti hallituskausi 
on vuoden mittainen, joten hallitus va-
litaan joka vuosi. Puheenjohtajan ja ra-
hastonhoitajan pestit taas kestävät kaksi 
vuotta.

Liiton puheenjohtaja Tanja Hamma-
ren ensimmäinen kausi päättyy vuoden 
2019 loppuun, ja hänet äänestettiin yksi-
mielisesti jatkoon toiselle kaudelle. Ham-
mare sai kokouksessa 31 jaa-ääntä. 

Niin ikään SITF:n pitkäaikainen ra-
hastonhoitaja Laura Nikkola-Kuusisto 
valittiin jälleen rahastonhoitajaksi 34 jaa-
äänellä. Nikkola-Kuusisto on toiminut 
kirstunvartijan tehtävissä jo neljä kautta 
eli kahdeksan vuotta. 

Samalla syyskokouksessa valittiin myös 
hallitus vuodelle 2020. Sääntöjen puit-
teissa Suomen ITF Taekwon-Do -liiton 
hallituksessa voi toimia puheenjohtajan 
ja rahastonhoitajan lisäksi kolmesta seit-
semään jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi 

Siikajokilaakso 26.6. Helsingin Sanomat 27.6.

ehdolle oli asettunut neljä henkilöä, joista 
kaikki valittiin. 

Hammaren ja Nikkola-Kuusiston lisäksi 
vuoden 2020 hallituksessa työskentelevät 
Tarja Korhonen, Jussi Peltola, Henri 

Savilampi ja Henni Ylimäinen. Lasse 
Kuusisto valittiin varajäseneksi.

Kiitokset vuoden 2019 hallitukselle hyvästä 
työstä!

Tanja Hammare ja Laura Nikkola-Kuusisto jatkavat puheenjohtajan ja rahastonhoitajan tehtävissä 

seuraavalla kaksivuotiskaudella. 

Oikaisu lehdessä 1/2019 julkaistuihin tuloksiin: Heli 
Karjalaiselle myönnettiin 6. danin arvo 28.1.2019 Barcelonassa.
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Keskittyminen harjoittelua ohjaavana teki-
jänä

IIC
Espoossa järjestetty kansainvälinen opettajaseminaari 
IIC terävöitti suomalaisten mustien vöiden tietotaitoa 
viimeisimmistä tekniikkamuutoksista.

Dan-Gun
Dan-Gun-liikesarjan laaja teoria ja tarinan suomalais-
versio saavat ajattelemaan keltaisen vyön liikesarjasta 
uudella tavalla.

Kotijoukkojen merkitys Taekwon-Dossa

Henkilöesittelyssä Thierry Meyour
Taekwon-Dossa ei ole pakko hikoilla treenisalilla ollak-
seen mukana, sen todistaa pitkän linjan Taekwon-Do-
aktiivi, Tampereen seuran Laura Nikkola-Kuusisto. 

Paras liikesarja
Osaatko nimetä oman suosikkiliikesarjasi? Miksi juuri 
se on paras? Oulun ITF Taekwon-Don Jukka Ahola 
pohtii, miten oma suosikki muuttuu vuosien aikana.

Kuosmanen

Kotitreenivinkki
Rento sohvavenyttely takaa notkeuden, eikä edellytä 
edes sohvalta nousemista. Lue vinkit!

Dankoetuloksia

Suomen itf Taekwon-Do ry onnittelee kaikkia uusista vyöarvoista!

2.11.2019, Tampere
Joni Ohtonen, Tampereen Taekwon-Do seura
Kalle Jauhonmaa, Aitoon Taekwon-Do
Noora Vainio, Tampereen Taekwon-Do seura
Jutta-Noora Kuosa, Tampereen Taekwon-Do seura

3.11.2019, Espoo
Marko Grönros, IS Finland
Elsa Salmimaa, IS Finland
Mona Eväsoja, Espoon TKD-seura
Tiia Takalo, Espoon TKD-seura

17.11.2019, Espoo
Lasse Kuusisto, Tampereen TKD seura
Janne Ahonen, TKD Akatemia

7.12.2019, Tornio
Susanna Saastamoinen, TKD Tornio
Miikka Thomasson, TKD Tornio

7.12.2019, Ylöjärvi
Arttu Rintanen, Taekwon-Do Center
Sami Väkevä, Taekwon-Do Center
Viivi Paavola, Taekwon-Do Center
Ossi Lautamäki, Taekwon-Do Center

14.12.2019, Tampere
Joonas Helassalo, Nokian Taekwon-Do seura
Rafael Kesti, Ras Budo
Sami Mansikkaviita, Black Eagle 
Jukka Holmén, Black Eagle

14.12.2019, Oulu
Jukka Seinälä, Haukiputtaan Jirugi
Satu Sutinen, Taekwon-Do Akatemia
Joni Kokko, Taekwon-Do Akatemia
Eelis Paukku, Taekwon-Do Akatemia
Ville Piiponniemi, Taekwon-Do Akatemia
Jan Vidfelt, Sastamalan Taekwon-Do 
Teemu Autio, Itä-Suomen yliopiston Taekwon-Do 
Kuopio
Petri Keränen, Sastamalan Taekwon-Do
Sanda Säkkinen, Arctic Taekwon-Do
Ari Suorsa, Jyväskylän ITF Taekwon-Do
Aapo Ilvesluoto, Taekwon-Do Akatemia
Ninna Korkeakoski, Jyväskylän ITF Taekwon-Do
Eisa Hermanoff, Arctic Taekwon-Do
Kaisa Kuismanen, Jyväskylän ITF Taekwon-Do

iv dan

i dan

iii dan
i dan

vi dan

i dan

i dan

v dan
iv dan

iv dan

iii dan
ii dan

i dan



Vapaaehtoisuuden ym-
m är tämis ess ä  j a  s en 
hyväksymisessä piilee 
s u u r i  m a h d o l l i s u u s . 
Vapaaehtoisuus toimii 

voimavarana, vahvuutena ja kanta-
vana voimana yhteisössämme. Jokai-
nen saa olla mukana juuri sen verran 
ja niin kauan kuin itse haluaa. Jokai-
sella yhteisömme jäsenellä on myös 
oikeus ja vastuu huolehtia omasta ja 
myös muiden hyvinvoinnista ja jak-
samisesta yhteisössämme. 

Lajissamme vallitseva vyöjär jes-
telmä tuo omat haasteensa vapaa-
ehtoisuuden toteutumisel le ,  kun 
kasvun mahdollisuus, vastuunotta-

Henni Ylimäinen
4. Dan, on yrittäjä ja talkoolainen, 
joka haluaa omalla esimerkillään 
luoda entistä avoimempaa, vuorovai-
kutuksellisempaa ja yhtenäisempää 
toimintakulttuuria ja yhteisöä.

Saija Aalto ITF:n tuomarikomiteaan
Kuva: Michael Holler

Tampereen alueella vaikuttava sabum 
Saija Aalto, 6. Dan, on valittu ensim-
mäisenä suomalaisena ITF:n komitean 
jäseneksi. Hän työskentelee maailmanlii-
ton tuomarikomiteassa nelivuotiskauden 
2019–2023.

Aallolla on vankka kokemus tuoma-
roinnista, ja hän onkin tuttu kasvo paitsi 
kotimaan kilpailuissa myös EM- ja MM-
kilpailuissa. Hän on toiminut kansainvä-
lisenä tuomarina eli A-tuomarina vuo-
desta 2005 lähtien, eli nyt jo 14 vuoden 
ajan. Ennen tuomariuraansa hän kilpaili 
maajoukkueessa kahdeksan vuotta, joten 
Aalto osaa huomioida myös urheilijoiden 
näkökulman.

“Lajiosaaminen on Suomessa erittäin 
hyvällä tasolla. Lisäksi on tärkeää olla 
puolueeton, ja reilu ja senhän me suoma-
laiset osaamme. Minulle ehdotettiin, että 
kannattaisi hakea komiteaan, ja olin kyllä 
ajatellut, että jossain elämäni vaiheessa 
se voisi olla mahdollista, joten rohkais-
tuin hakemaan nyt”, Aalto sanoo.

 
Lämpimät onnittelut valinnasta koko 
SITF:n puolesta!

minen ja Taekwon-
Do - u ra l l a  e te n e -

minen määr itel-
lään useimmiten 
la j in  hierarkian 
kautta.

Yhteisössämme 
on valtava voima ja 

potentiaali, ja jokainen 
jäsen on yhtä tärkeä. I lman sinua, 

joka aloitit Taekwon-Don jo vuosi-
kymmeniä sitten, ei olisi uusia har-
rastajia, ei ohjaajia tai opettajia, ei 

seuratoimintaa tai lajiliittoa. Ilman 
sinua, joka aloitit Taekwon-Don tänä 
syksynä, ei olisi myöskään tarvetta 
alkeiskursseille, ohjaajille, opetta-
jille tai yhteisöllemme. Ilman sinua, 
joka mahdollistat lapsesi harrastuk-
sen, ei myöskään olisi tar vetta al-
keiskursseille, opettajille tai seura-
toiminnalle. Jokainen yhteisömme 
jäsen on yhtä tärkeä.

Voimme yhdessä vahvistaa yhtei-
sön yhteenkuuluvuuden tunnetta , 
ymmärr ystä ja hyväksyntää,  avoi-
muutta ja vuorovaikutuksellisuutta: 
K annu sta  j a  kehu tre enik aver i a . 
Anna positiivista palautetta ohjaa-
j i l le  ja  opettaj i l le.  Ter vehdi,  kiitä 
ja kysy kuulumisia. Osallistu paitsi 
oman ja naapuriseuran tapahtumiin 
myös kauempanakin jär jestettäviin 
tapahtumiin sekä kannusta ja tue 
hiljaista työtä tekeviä työmyyriä niin 
seuroissa kuin liitossakin. 

Kiitos, kun juuri sinä olet osa yhtei-
söämme!

Kolumni

Keskitypä hetki! Huomion kohdistamisen eli keskittymisen taso 
määrittää harjoituksen onnistumisen.

Teksti: Joni Ohtonen
Kuva: Ari Kairala

Harjoituksen aikana huomio tulisi kohdistaa siihen, mitä juuri nyt tehdään. Taekwon-Don 
harrastajille on ajettu sisään kahden minuutin aikajänne: yli kahden minuutin har-

joitteissa ajatus alkaa helposti vaeltaa illallissuunnitelmiin ja kauppalistaan. Ly-
hyissä harjoitteissa fyysisen suorittamisen intensiteetti on korkea, jolloin myös 

keskittyminen on tiukasti kiinni itse tekemisessä, kun taas pitkissä harjoituk-
sissa intensiteetti ja keskittyminen ovat matalampia. Yhden harjoituksen op-

pimistavoitteeseen päästään oikein säädetyllä keskittymisellä.
Keskittyminen voidaan kuitenkin laajentaa myös pitkän aikavälin tavoit-

teisiin. Harjoituskauden tai vaikka pääsykokeisiin opiskelemisen suunnitel-
massa pysymiseen vaikuttaa olennaisesti päätavoitteeseen keskittyminen. 
Treeneissä käydään ja suunnitellut kurssit opiskellaan suunnitelman mukai-
sesti olennaiseen keskittyen. Muun tekemisen tarkoitus on palvella päätavoitetta. 
Liian moneen asiaan keskittyminen yhtä aikaa vie kaistaa olennaiseen keskitty-
miseltä, kun taas yhteen asiaan kerrallaan keskittymällä voidaan saavuttaa jopa 
flow-tila ja parantaa henkistä hyvinvointia.

Keskittymiskyvyn parantaminen onnistuu rentoutumisharjoittelulla, mieli-
kuvaharjoittelulla ja tietoisella läsnäololla harjoitteissa. Rentoutumisharjoit-

telulla mieli tyhjennetään vaeltavista ajatuksista esimerkiksi keskittymällä 
muutaman minuutin ajan ainoastaan hengityksen rytmiin ja lihasten ren-
touttamiseen. Tyhjennetty mieli on käytettävissä mielikuvaharjoitteluun, 

jossa käydään jokin tilanne tai suoritus läpi mahdollisimman tarkasti ja 
todenmukaisesti. Miltä tuntuu, kun väistän vastustajan sivupotkun ja 

menen lyönneillä sisään? Mitä kehossa tapahtuu, kun aloitan Chon-
Ji-liikesarjan? Keskittyneessä mielikuvaharjoittelussa sisään ajetut 

toimintamallit voidaan tuoda mukaan fyysiseen harjoitteluun tie-
toisen läsnäolon kautta.

Kokeile vaikka seuraavaa harjoitusta: Hengitä sisään ja ulos 15 
kertaa keskittyen vain hengitykseen (pallea liikkuu, rintakehä 
pysyy paikallaan). Seuraavaksi hengitä sisään ja ulos 15 kertaa 
keskittyen lihasten rentouttamiseen. Laita sitten filmi pyöri-
mään, eli näe itsesi tekemässä liikesarjaa tai yksittäistä otte-
lutilannetta. Keskity kehon tuntemuksiin suorituksen aikana. 
Mikä lihas tekee työtä, miltä tatami tuntuu jalkojen alla, miten 
hallitsen tasapainoa?

Tsemppiä ja keskittymistä!

”Yhteisössämme on 
valtava voima ja 

potentiaali, ja jokainen 
jäsen on yhtä tärkeä.

Keskittyminen 
harjoittelua ohjaavana tekijänä
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Tampereen Taekwon-Do 
Seuran kuulumisia

Teksti ja kuva: TamTKD:n hallitus

 

Uusi treenisali
 

TamTKD:n uusi treenisali otettiin käyttöön toukokuussa 2018. 
Pitkän projektin mahdollisti hieno yhteistyö Tampereen kaupun-
gin kanssa. Sali sijaitsee Nääshallissa, samassa liikuntakeskuk-
sessa, jossa seura on treenannut vuodesta 1992 asti. Kyseinen sali 
on TamTKD:n käytössä seitsemänä päivänä viikossa aina Nääs-
hallin auki ollessa. 

Salissa on tilaa yli 400 neliömetriä, eli yli kolmen täysimääräi-
sen kilpailutatamin verran. Lisäksi salista löytyvät lukitut varas-
totilat varusteille sekä pieni toimisto. Treenejä pidetään viikon 
jokaisena päivänä läpi vuoden, pois lukien juhlapyhät. Salissa 
järjestetään treenien lisäksi esimerkiksi kilpailuja, koulutuksia ja 
muita tilaisuuksia. Salia on vuokrattu myös SITF:n tilaisuuksiin 
sekä ulkopuolisten yhdistysten toimintaan niinä aikoina, kun 
siellä ei ole seuran treenejä.

 

Seuran mestari ja opettajat
 

TamTKD:ssa vaikuttaa tällä hetkellä kymmenen opettajavyöarvon 
suorittanutta opettajaa. Lisäksi seurassa on yksi mestari, Marko 
Lieke, 7. Dan. Mestari Lieke on Suomen ensimmäinen 7. danin 
vyöarvon suorittanut henkilö (2012).

 

Nokian Taekwon-Do Seuran 
yhdistyminen TamTKD:aan
 

Naapurikaupunki Nokian Taekwon-Do Seuran on suunniteltu 
fuusioituvan TamTKD:hen vuoden 2020 alussa. Nokialla toiminta 
jatkuu edelleen muun muassa juniorikurssien muodossa. Nokian 
seuran jäsenet siirtyvät TamTKD:n jäseniksi.

Kuvassa vasemmalta: Joni Ohtonen, Joonas Helassalo, Pekka Varis, Jori Aaltonen (pääopettaja), mestari Marko Lieke, Jari Hietaniemi, Pauliina Hietaniemi ja 

Aleksi Sarkkinen. Kuvasta puuttuvat Heli Karjalainen, Lasse Kuusisto, Terhi Mikkola ja Anja Kärki.

IIC Espoossa
16.–17. marraskuuta 2019

Espoon TKD-seuran 30-vuotisjuhlaleirinä toiminut, Suomen kolmas IIC 
houkutti osallistujia 12 eri maasta. 
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Teksti: Inka Khanji
Kuvat: Ari Kairala

J
ärjestyksessään 146. IIC eli 
kansainvälinen opettajase-
minaari tarjosi suomalaisille 
jo tutun konseptin. Suomen 
ensimmäinen IIC järjestettiin 
Oulussa vuonna 2011 ja toi-
nen Tampereella vuonna 2015, 

joten suomalaisharrastajat tiesivät jo, 
mitä odottaa.

Kansainvälisille opettajaseminaareille 
pääseminen edellyttää mustaa vyötä, 
mikä luonnollisesti rajaa osallistujien 
määrää. Kaiken kaikkiaan Espoon IIC:lle 
osallistui 144 harrastajaa 12 eri maasta. 
Suomalaisia tästä joukosta oli 101, koti-
maan seuroista edustettuina oli 23.

IIC:n vetäjät valitaan kullekin semi-
naarille ITF:n teknisestä komiteasta, ja 
Espoossa mukana olivat jo aiemmilta 
Suomen opettajaseminaareilta tutut 
suurmestarit Hector Marano, 9. Dan, ja 
Kim Ung Lan, 9. Dan. Heidän lisäkseen 
kolmantena opettajana toimi puolalainen 
mestari Jerzy Jedut, 8. Dan. 

Kansainvälisten opettajaseminaa-
reiden tärkein anti on tarkka paneutu-
minen teknisiin yksityiskohtiin. ITF:n 
tekninen komitea on koko lajin ylin auk-

toriteetti tekniikoiden suorittamisen 
suhteen, joten IIC:t tarjoavat aitiopaikan 
uusimpien tarkennusten kuulemiseen. 

Tällä seminaarilla suurmestari Ma-
rano painotti useaan otteeseen muun 
muassa sitä, miten ensyklopedian ku-
vissa on virheitä, eikä niitä tule missään 
nimessä käyttää lähteenä tekniikoita 
opetellessa tai tarkistaessa.

Suuria mullistuksia teknisiin tietoihin 
ei seminaarilla tullut. Suomalaisten opet-
tajien tietämys tekniikoista onkin varsin 
korkealla, kiitos hyvien kansainvälisten 
suhteiden ja tiiviin kouluttautumisen. 

Värivöiden ja alempien mustien vöi-
den liikesarjat käytiin läpi IIC:lle hyvin 
tyypillisellä tavalla, jossa muutama osal-
listuja suorittaa liikesarjan koko yleisön 
edessä. Samalla suurmestarit ja mesta-
rit, sekä tietysti myös koko muu yleisö, 
tarkastelevat tekijöiden suorituksia ja 
poimivat virheitä. Tällä tavalla tarkim-
matkin yksityiskohdat on helppo käydä 
läpi, ja samalla kysymysten esittäminen 
on helppoa. Vastausten takana on paitsi 
tekninen komitea myös paikalla olevat 
mestarit.

Kahden päivän mittaisen seminaarin 
aikana käydään läpi kaikki ITF Taekwon-
Don 24 liikesarjaa. Tällä seminaarilla 
kaikkein pisin aika kului Chon-Ji-liike-

sarjaan, jolla seminaari myös aloitettiin. 
Sen lisäksi erityisesti värivöiden liike-
sarjat käytiin läpi perusteellisesti. IIC:lle 
osallistuneet saivat erinomaisen tarkan 
kertauksen värivyöliikesarjoista.

Vaikka painotus on selvästi teknii-
kassa ja liikesarjoissa, seminaarilla käsi-
teltiin lähes kaikkia Taekwon-Don osa-
alueita. Suurmestari Lan hoiti mestari 
Jedutin kanssa lämmittelyjä, joista osal-
listujat saivat uusia ideoita.

Kaksipäiväisen kansainvälisen opet-
tajaseminaarin pääjärjestäjät, Espoon 
TKD-seuran Teppo Häyrynen ja Veera 
Häyrynen hoitivat tapahtuman järjes-
tämisen mallikkaasti. Myös seuran muut 
mustat vyöt auttoivat osallistujia erityi-
sesti käytännön asioissa, mikä teki IIC:n 
varsinaiseen antiin keskittymisestä help-
poa. 

IIC:n yhteydessä järjestetyssä vyöko-
keessa saatiin Suomeen kaksi uutta 6. 
dania, kun Sastamalan Taekwon-Don ja 
Tampereen Taekwon-Do seuran Lasse 
Kuusisto sekä Taekwon-Do Akatemian 
Janne Ahonen suorittivat kokeen on-
nistuneesti.

Kiitokset paitsi järjestäjille myös kaikille 
osallistuneille ja onnittelut uusille 6. da-
neille uusista vyöarvoista!



Tämän palstan avulla opit tarinat 
liikesarjojen takaa. Toisena käsittelyssä 
on myyttinen Dan-Gun.
 
Teksti: Joonas Heikkinen ja Inka Khanji
Kuva: Anu Ilves

Dan-Gun on nimetty pyhän Dan-Gunin 
mukaan, joka perusti Korean 
vuonna 2333 eaa. 

 

Dan-Gun-myytin 
mukaan taivas 
ja maa olivat 
h i s t o r i a s s a 
yhtä ja eläi-
met pystyivät 
puhumaan ih-
misten tavoin. 
Vuonna 2333 eaa. 
jumala Hwanin 
lähetti tuolloin poi-
kansa Hwang-Ungin 
itään rakentamaan uutta 
maata. Hän etsi korkeimman koh-
dan ja asettui alueelle, joka kuuluu nykyi-
sin Pohjois-Korealle.

Eräänä päivänä tiikeri ja karhu saa-
puivat Hwang-Ungin luokse ja pyysivät 
häntä muuttamaan heidät ihmisiksi. 
Asiaa pitkään pohdittuaan Hwang-Ung 
ilmoitti voivansa toteuttaa toiveen, 
mutta se vaatisi kärsivällisyyttä eikä 
tulisi olemaan helppoa. Eläimet vakuut-
tivat tekevänsä kaiken, mitä toiveen to-
teutuminen vaatisi.

Hwang-Ung antoi tiikerille ja karhulle 
kummallekin 20 valkosipulin kynttä ja 
hieman pujoa, jotka olisivat heidän ruo-
kansa, kun he asettuisivat luolaan ja ru-
koilisivat siellä ahkerasti sadan päivän 
ajan.

Kesti 21 päivää, kunnes nälkä 
sai yliotteen tiikeristä, 

joka jätti luolan jääden 
tiikeriksi.  K arhu 

odotti kärsiväl-
lisesti, ja kun 

lähes sata päi-
vää oli kulu-
nut, se alkoi 
m e n e t t ä ä 
turkkiaan ja 

sen  takajalat 
alkoivat hiljal-

leen muuttua. 
Kun sata  päi -

vää oli täynnä, oli 
karhu muuttunut nai-

seksi. Hän sai nimekseen 
Ung-Yo, karhusta ruumiillistu-

nut tyttö.
Hwang-Ung ihastui Ung-Yonin kau-

neuteen niin suuresti, että he menivät 
naimisiin ja saivat pojan, jonka nimeksi 
tuli Dan-Gun. 

Faktaa

Liikkeitä: 21 (100 %)

Hyökkäyksiä (käsi): 11 (52 %)

Muita liikkeitä: 0 (0 %) 

Jalkatekniikoita: 0 (0 %)

Torjuntoja (käsi): 10 (48 %)

Symmetrisyys: 57 %

Tiesitkö tätä 
liikesarjoista?

Faktaa

Liikesarja kehitettiin vuosina 1962–
1964 Malesiassa. Choi Hong Hin apuna 
liikesarjaa kehittivät mestarit Kim Bok 
Man ja Woo Jae Lim.

Liikesarjan 21 liikkeen uskotaan 
viittaavan Dan-Gunin legendaan, jossa 
myyttinen tiikeri kesti 21 päivää ennen 
kuin luopui haaveestaan muuttua ihmi-
seksi.

Taekwon-Don liikesarjoille epätyy-
pillisesti Dan-Gunissa on useita yläkor-
keuteen tulevia lyöntejä. Niiden usko-
taan kuvaavan Dan-Gunin kiipeämistä 
vuorelle. Joidenkin teorioiden mukaan 
kolme lyöntiä peräkkäin voi symboloida 
kolmea viikkoa eli 21 päivää, jotka tiikeri 
kesti luolassa.

Dan-Gunin myytti on edelleen vah-
vasti esillä Koreassa, ja sillä on historian 
aikana ollut suuri merkitys vahvan kore-
alaisen identiteetin synnyssä. Lokakuun 
3. päivä onkin kansallinen korealainen 
juhlapäivä, jolloin muistetaan maan pe-
rustajaa Dan-Gunia.
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Liikesarjoja opettelemalla meistä jokainen oppii Korean historiaa pienen palan kerrallaan. Juttusarjassamme 
haluamme esitellä samanlaisen, ehkä helpommin samaistuttavan katsauksen Suomen historiaan. Toisessa 
osassa perehdytään Väinämöiseen, Kalevalan kansan myyttiseen tietäjään.

Teksti: Jali Moilanen ja Henri Savilampi

K eitä me olemme ja mistä me tulemme? Tätä ovat pohtineet ihmislajin edustajat ennen mui-
noin ja nykyäänkin. Saman asian pariin päästään myös Taekwon-Don toisessa liikesarjassa, 
jonka teoriassa opitaan perimätietoa Korean kansan myyttisestä perustajasta Dan-Gunista. 
Hänen kaltaistaan myyttistä kansakunnan perustajaa ei ole vaikeaa löytää itämerensuoma-

laiselta kulttuurialueeltakaan. 
Dan-Gunin legenda kertoo tarinan jumalan pojan ja ihmisyyden saavuttaneen karhun jälkeläisestä, 

jumalan pojanpojasta ja ensimmäisen korealaisen valtakunnan perustajasta. Jokainen Kalevalansa lu-
kenut tai äidinkielen tunnilla hereillä ollut voi huomata Dan-Gunin legendassa yhtymäkohtia tarinaan 
Väinämöisestä, joka kaskesi maan, etsi morsiota kotoa ja kaukaa sekä lumosi kaiken kansan soitto- ja 
laulutaidoillaan. 

Hän on kuitenkin muutakin kuin kansalliseepoksen sankari, sillä ennen kristinuskon leviämistä 
Suomen ja Karjalan alueelle Väinämöinen oli tarunhohtoinen, jopa jumalan kaltainen hahmo. Kan-
sanperinteessä Väinämöisen on toisinaan kerrottu olleen peräti luomassa koko maailmaa.

Kalevalan ensimmäisessä runossa Väinämöinen kasvaa yhdeksän ihmisikää Ilmattaren kohdussa 
ennen kuin kerran päättää tulla pois pimeästä kodistaan katsomaan kuuta ja tähtiä. Hän totisesti 
syntyi vanhana, sillä kahdeksan vuotta meressä ajelehdittuaan ja kerran maalle päästyään hän tarttui 
heti ohjaksiin ja alkoi järjestellä oltavat hyviksi koko kansalle. Näinä aikoina kylvettiin metsät ja pellot 
sekä kaadettiin suuri tammi, joka pimensi kaikki maat ja mannut. 

Saatuaan Kalevalan kylän kukoistamaan Väinämöisellä olikin aikaa esimerkiksi järjestää kostoretki 
pahaa Pohjolaa vastaan. Perimätiedon mukaan Väinämöisen kauna pohjoisen kansaa kohtaan alkoi 
jo ennen maan luomista, kun paha lappalainen ampui häntä nuolella selkään ja saattoi tämän meren 
armoille vuosikausiksi. Tietäjän elämän värikkäät vaiheet päättyvät siihen, kun Karjalan kuninkaaksi 
nousee Väinämöistä vastustava poika, jonka Marjatta synnytti tultuaan raskaaksi puolukasta. Kale-
valan kylän jättäessään Väinämöinen vannoo palaavansa vielä kerran, kun hänen apuaan uudestaan 
kaivattaisiin.

Nykysuomalaisille nämä tarinat ovat samanlaista sepitettä kuin Harry Potter ja Jussi Koskela, 
mutta vuosituhansien ajan nämä vanhemmilta lapsille laulaen siirtyneet runot sisälsivät tärkeää tie-
toa ympäröivästä maailmasta. Näille ihmisille Väinämöinen, Ukko-ylijumala ja maailman syntyminen 
sotkan munasta olivat täyttä totta. Vielä 1800-luvulla osa viimeisistä runonlaulajista uskoi vanhojen 
runojen totuuksiin, ja he odottivatkin Väinämöisen vielä kerran palaavan maan päälle. Jos asiat oli-
sivat historiassa menneet toisin, Väinämöisestä saatettaisiin puhua äidinkielen tunnin sijasta uskon-
non tunnilla.

Poimintoja Suomen historiasta, osa 2

Dan-Gun – Väinämöinen
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Kotijoukkojen 
korvaamaton merkitys
Yksin on hankala pärjätä. Se on tuttua useimmille harrastajille, mutta erityisesti 
menestyneille kilpailijoille, jotka joutuvat tekemään uhrauksia ja pyytämään tukea 
muilta menestyäkseen. Millaista urheilijan taustatiimissä oikeasti on? Nyt ääneen 
pääsevät tukijoukot.

Teksti: Inka Khanji
Kuvat: Karim Khanji ja Juha Pätsin arkisto

Juha Pätsi, Julia Pätsin isä

“Juulin Taekwon-Do-harrastus lähti liikkeelle siitä, kun vaimoni Eevan kanssa mietimme, miten hän oli niin 
arka ja heiveröinen. Mietimme, miten saisimme hänelle lisää rohkeutta ja itsetuntoa harrastuksen kautta.

Meillä molemmilla oli kamppailutaustaa japanilaisista lajeista. Täällä Pudasjärvellä oli siihen aikaan 
Taekwon-Do hyvin suosittua, ja harrastajia oli aika paljon. Eeva lähti Juulin kanssa kulkemaan Taekwon-

Do-treeneissä, ja mukana oli myös Juulin serkku, joka oli samalla luokalla. 
Eeva kulki heidän kanssaan ensimmäisen vuoden, kunnes korkeat potkut alkoivat tuntua lonkassa. Silloin 

minä lähdin hänen tilalleen, vaikka koreankielinen laji ei sytyttänyt. Karatetaustan vuoksi menin suoraan väri-
vöiden treeneihin, ja ajattelin treenailevani siinä mukana. Ensimmäisestä vyökokeesta sain suoraan ylemmän 
keltaisen, kun Juuli oli vasta keltainen. Häntä kiukutti ja harmitti, sillä hänhän oli aloittanut aiemmin, ja minä 
menin nyt edelle. 

Harmituksesta huolimatta se oli kuitenkin hyvä asia, sillä hän oli vasta pikkutyttö, ja meillä oli treenit vain 
kerran viikossa. Kuljin mustalle vyölle saakka vyöarvoissa koko ajan häntä edellä, joten pystyin neuvomaan ja 
ohjaamaan häntä aina, kun tuli jotain uutta. Alussa olin osittain myös valmentajan roolissa, ja kun Jouni Aar-
tola alkoi olla selvä valmentaja, minä olin kotivalmentaja. Jossain vaiheessa Julia mainitsi meidät molemmat 
valmentajikseen. 

Olin mukana kannustajana ja tsempparina, etenkin henkisellä puolella. Julia ei missään tapauksessa halunnut 
alkaa kilpailla, vaikka alkoi näyttää, miten hyvä hän oli ja miten hyvin hän pystyi tekemään. Yritin suostutella 
häntä kilpailuihin pitkään, mutta vastaus oli aina sama: ei missään tapauksessa. 

Jossain vaiheessa sain yllytettyä hänet kisoihin. Meillä oli Pudasjärvellä kesäleiri, puhuin hänet osallistu-
maan spessuihin sillä ehdolla, että olisin itsekin mukana kisoissa. Ilmoittauduin murskaukseen kannustaakseni 
Juulia, vaikka itsellänikään ei ollut mitään hinkua kilpailla. Minä keskityin ensisijaisesti Juulin suorituksiin ja 
kävin itsekin välillä tekemässä. Juuli sitten tietenkin voitti, ja minäkin suureksi yllätyksekseni. Sen jälkeen yri-
tin tietysti yllyttää häntä muihinkin kilpailuympyröihin. 

Merkittävä juttu oli kuitenkin se, kun Ismo Mäkinen kehui leirillä Julian potkuja ja totesi, että niitä pitäisi 
päästä näyttämään maailmalle. Ei Juuli tietenkään isää kuunnellut, mutta kun nelinkertainen maailmanmestari 
kommentoi, sai se hänet innostumaan ja vielä Jounin sekä kotijoukkojen kannustamana lähtemään isompiin 
kisoihin. 

Olen ollut kisareissuilla mukana aina, kun se on ollut mahdollista, ja joissakin kisoissa myös Eeva on ollut mu-
kana, kuten Tampereen EM-kilpailuissa ja Saksan MM-kisoissa. 

Kaikki treeneissä ja leireillä kulkemiset on ollut sitä tukea, mitä olemme pystyneet antamaan Julialle. Totta 
kai kun nuori tyttö alkaa kilpailla Taekwon-Don kaltaisessa lajissa, missä kaikki pitää maksaa itse, on talou-
dellinen tuki varsinkin alkuvaiheessa ollut ratkaisevaa ja merkittävää, että on ylipäätään pystynyt lähtemään 
kisaamaan maailmalle. 

Se, mitä Juulissa täytyy näin vanhempana arvostaa, on se, miten itsenäinen ja omavarainen hän on aina 

halunnut olla. Heti kun hän on ollut töissä, on hän aina halunnut itse ansaita ja säästää, jotta kotoa tarvitsisi 
mahdollisimman vähän rahallista tukea. Siitä täytyy nostaa hattua isosti. Opiskellessa oli pahimmillaan todella 
tiukkaa, kun arvokisoihin valmistautuessa piti myös hoitaa treenien vedot ja työt sekä tietysti myös opiskelu ja 
paineet. 

Taloudellisen ja muun tuen lisäksi olemme ravintovalmentajavaimoni kanssa pystyneet tarjoamaan hänelle 
koko uran ajan ravintolisätuotteita, jotka ovat auttaneet palautumiseen ja jaksamiseen sekä terveenä pysymi-
seen. Ne ovat varmasti auttaneet reissuilla. 

Muistan vielä, kun Juuli vuoden 2010 lopussa suoritti mustan vyön ja oli seuraavana vuonna Uudessa-See-
lannissa kilpailemassa juniorina. Emme voineet Eevan kanssa lähteä mukaan, ja kotona sanoinkin Eevalle, että 
aika jännittävältä tuntuu ajatella, että olimme jossain vaiheessa huolissamme siitä, miten saataisiin rohkeutta 
ja itsetuntoa Juulille. 

Nyt hän oli maailman toisella puolella kilpailemassa, ja olimme onnistuneet. Silloin tuli sellainen olo, että ai-
van mahtavaa, että siellä se tyttö seikkailee. Lisäksi oli tietysti hienoa, kun hän toi vielä kotiin sekä MM-hopeaa 
että MM-pronssia.”

Juha Pätsi on harrastanut Taekwon-Doa vuodesta 2004 lähtien ja on toisen asteen musta vyö. Hän on tuttu näky ki-
soissa ja leireillä paitsi tyttärensä tukijana myös nykyisin jo innokkaana korealaisen lajin harrastajana.

Julia Pätsi

“Kotijoukkojen merkitys on urheilussa todella iso. Varsinkin lapsuudessa vanhemmat ovat ratkaisevassa 
asemassa siinä, voiko lapsi ylipäätään harrastaa. Minä olen ollut todella onnekkaassa asemassa, sillä olen 
saanut kotoa aina tuen harrastuksiin. Meillä lasten harrastuksista on oltu aidosti kiinnostuneita kotona, ja 
niihin panostamiseen on annettu mahdollisuus, kuitenkaan koskaan painostamatta.

Treeneihin ja leireille järjestyi kyyti aina, mikä on näin syrjäseudulla kasvaneelle todella tärkeää, samoin 
taloudellinen tuki, kun itsellä ei vielä ollut mahdollisuutta tienata varoja.

Meillä Taekwon-Do on ollut tietynlainen perheharrastus, sillä molemmat vanhempani ovat harrastaneet la-
jia, ja isä treenaa edelleen. Tämän ansiosta kotona treenattiin paljon yhdessä, eikä kukaan pahoittanut mieltä 
siitä, jos olohuoneesta siirrettiin kalusteet sivuun liikesarjatreenin tieltä.

Ilman kannustavaa ja mukana elävää kotiväkeä en varmastikaan olisi urheilu-urallani siinä pisteessä, jossa 
olen nyt.”
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Viivi Rintanen, Antti Rintasen vaimo

“Vaimona tuen tietysti todella paljon, ja olen aina tukenut. Kun aloimme seurustella Antin kanssa, oli Taek-
won-Do jo silloin suuri juttu. Puhuimme heti aluksi asiat halki, ja Antti teki selväksi, miten tärkeä laji on 
hänelle. Siitä lähtien on ollut päivänselvää, että tuen Anttia aina.

Siinä vaiheessa kun kilpaileminen jää, tulee valmentaminen olemaan isossa roolissa Antin elämässä. 
Samoin se tulee olemaan myös minun elämääni, se on selviö. 

Joillekin voi olla aivan riittävä tuki, että puoliso tukee kotona, mutta halusin itse tukea Anttia kokonais-
valtaisemmin ja nähdä, millaista Taekwon-Do oikeasti on. Tästä syystä aloin melko nopeasti käydä mukana ki-
soissa. Samalla, kun olen tutustunut Taekwon-Doon, olen myös tutustunut Anttiin entistä paremmin. 

Olen ollut todella mielelläni mukana niin kotimaan kuin ulkomaidenkin kisoissa katsomassa suorituksia ken-
tän laidalla. Potkunyrkkeilyn puolella olen joskus ollut jopa koutsina, ja se on ollut mielenkiintoista. 

Kun ensimmäisen kerran näin Antin ottelevan kilpailuissa, aloin itkeä. Se näytti niin pelottavalta. Svea Cup 
-kilpailuissa finaali oli hurja ja vastassa todella kova ruotsalainen. Antti voitti, ja ensimmäisten kisojen jälkeen 
sekä silmä että mieli tottuivat, ja tajusin etteivät riskit ole niin suuret, kuin voisi kuvitella. Jotenkin siihen tot-
tuu ja luotan, että tämä on turvallinen laji. 

Vaikka Antti harjoittelee ja kilpailee paljon, vaikeuksia on ollut yllättävän vähän. Hoidamme arjessa molem-
mat omat reviirimme ja tietysti myös yhteiset. Antti pitää minut ajan tasalla ja kertoo todella aikaisin, milloin on 
poissa. Nyt esimerkiksi lokakuussa hän oli yli kaksi viikkoa Sarajevossa, missä järjestettiin sekä potkunyrkkeilyn 
MM-kilpailut että Taekwon-Don EM-kilpailut. Hän varmisteli pitkin alkusyksyä, että muistanhan varmasti.

Kun asiat ennakoi, ei synny turhautumisen tunteita. Suhteen alussa Antin huippu-urheilijan identiteetti tuli 
vielä vähän yllätyksenä. Uutta oli se, ettei hän jätä yhtäkään treeniä välistä, vaikka olisi miten tiukka päivä. Tie-
tysti arjessa on joustovaraa, mutta treenit tehdään ohjelman mukaan. Aika nopeasti tajusin, että se on Antille 
pyhä juttu, ja opin kunnioittamaan sitä. 

Olen antanut Antille hyvin tilaa ja aikaa, eikä se ole ollut minulta pois. Samalla olen saanut toteuttaa omia 
juttujani, eli molemmat voittavat. Sitä paitsi olen nähnyt, miten onnelliseksi laji tekee Antin, eli tuen tietysti 
mielelläni. 

Tämän vuoden aikana tukeni on suuntautunut myös ulospäin, kun olen ollut yhteydessä lehdistöön. Antti ei 
itse markkinoi itseään, eikä liitoilla ole riittävästi resursseja tähän.

Antti on merkittävä esikuva. Tunnen hänet ja tiedän, ettei hänessä ole merkityksellistä pelkästään saavu-
tukset vaan myös se, miten hän on myös ihmisenä erityisen hieno. Haluan vain julistaa maailmalle, miten upea 
tyyppi tässä on. Kaikki, jotka Antin tuntevat, voivat varmasti yhtyä siihen, että hän on paitsi poikkeuksellinen 
tyyppi myös todella hieno urheilija. 

Olen tietysti muuttunut matkan varrella ja olen itsekin innostunut seuraamaan lajeja. Samalla olen tutustunut 
ihmisiin, ja on hauskaa, että minullakin alkaa olla jo tuttuja kisoissa. Antti on verkostoitunut hyvin ja tietoisesti 
tutustunut ihmisiin ulkomailla. Samalla minäkin olen päässyt syvemmälle lajimaailmaan ja ymmärrän Anttia 
paremmin. Tiedän, kenen kanssa hän on, kun hän lähtee kisareissulle. Kun reissut ovat välillä pitkiäkin, tulee 
hyvä mieli kun tietää, että hänellä on hyvä ja turvallinen olla, eikä hän ole yksin, vaan mukavien ihmisten ym-
päröimänä. 

Tietysti poissaolot tuntuvat. En halua valittaa, mutta välillä ne tuntuvat turhilta, kun aika menee joskus huk-
kaan. Esimerkiksi potkunyrkkeilykisat saattavat kestää yhdeksänkin päivää, jolloin punnitus on ensimmäisenä 
päivänä ja ottelut voivat olla vasta viikon päästä, jolloin välillä on tyhjää. Se on turhauttavaa, mutta myös pelin 
henki. Ei saa hyvää, jos ei koe jotain huonoakin. 

Erityisen ihanaa tässä kaikessa on ollut se, että lapset ovat nähneet läheltä, miten harjoitus tekee mestarin. 
He ovat olleet aitiopaikalla näkemässä kehityksen hyvästä huipulle. En tiedä, saavatko he siitä mitään irti, mutta 
ainakin on ollut hyvä esimerkki lähellä.“

Viivi ja Antti Rintanen ovat olleet yhdessä kuusi ja puoli vuotta, joista naimisissa neljä ja puoli vuotta. Suhteen alkuvai-
heessa Antti oli jo Suomen mestari sekä maajoukkueessa, mutta henkilökohtainen kansainvälinen menestys on tullut 
vasta suhteen aikana. Pariskunnalla on neljä lasta.

Antti Rintanen

“Perheen ja erityisesti Viivin tuki on ollut oikeastaan ratkaisevassa asemassa. Ilman että Viivi olisi varannut 
aikaa tai ottanut vastuuta lapsista, ei mikään saavutus olisi ollut mahdollista. Harjoittelu ja matkustaminen 
vievät paljon aikaa, jolloin vastuu kotona jää luonnollisesti Viivin harteille. 

Ei pidä myöskään unohtaa, että matkustaminen on kallista, ja se raha on aina pois perheen muusta 
taloudesta. Tästä syystä isoin kiitos kuuluu Viiville, isovanhemmille ja muille perheenjäsenille, jotka ovat olleet 
apuna.

Avainasemassa on mielestäni aina yhteistyö, ja kun on tässä suhteessa pääasiassa resursseja kuluttavana 
osapuolena, täytyy miettiä, miten voi itse kompensoida tilannetta. Aina kun pyytää jotain, niin pitää miettiä, 
mitä voisi antaa. Aina tämä ei kuitenkaan ole täysin mahdollista, ja vaakakuppi kallistuu usein tukijoukkojen 
suuntaan. 

Uskon kuitenkin, että jokaisella vuorollaan on joku tavoite, joka tavalla tai toisella saadaan aina onnistumaan. 
Jos suhteessa ei pääse toteuttamaan unelmiaan, syntyy katkeruutta, eikä sellaisen pohjan päälle pysty rakenta-
maan. Jatkossa varmasti on Viivin vuoro toteuttaa seuraavat unelmansa, ja olen vastuussa siitä, että saamme 
sen onnistumaan. Yritämme myös keksiä enemmän yhteisiä tavoitteita.

Poikkeukselliset teot vaativat poikkeukselliset tukijoukot, eivätkä he usein pääse parrasvaloon. Siksi tämä on 
hyvä tilaisuus osoittaa kiitos vaimolleni Viiville.”
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Kaikkensa antaneet 22 suomalaisurhelijaa toivat Suomeen yhdeksän mitalia vuoden 2019 EM-kilpailuista. Valmentajina 
kisoissa toimivat Thierry Meyour, Ismo Mäkinen, Jouni Aartola ja Rafael Kesti. 

kuvat: Orsolya ja Norbert Érseki

EM-kilpailut 
SArAJeVOSSA 10.–13. LOKAKUUTA 2019 



Tulokset 
suomalaisten osalta
AiKuiseT

1 Kultaa
Kalle Kivioja, miesten voimamurskaus

2 Hopeaa
Joni Ohtonen, miesten 3. danin liikesarjat
Antti rintanen, miesten alle 78-kiloisten ottelu

3 Pronssia
Lotta Keränen, naisten 2. danin liikesarjat
Karoliina Kivioja, naisten voimamurskaus

Antti Holmén, miesten alle 70-kiloisten ottelu
Lotta Keränen, Karoliina Kivioja, Julia Pätsi ja Nita 
Mettinen, naisten joukkuevoimamurskaus
 
JunioriT

1 Kultaa
Mira Sjövall, tyttöjen 2. danin liikesarjat

2 Hopeaa
Juuso Kokko, poikien 1. danin liikesarjat 
 

Onnittelut mitalisteille!



Thierry 
Meyour
Henkilöesittelyssä

Kun on pitkään mukana, ehtii 
vaikka mitä. Sen tietää kaksi 
kansallista liittoa perustanut 
Thierry Meyour. 
Nykyisin hän toimii 
Suomen maajoukkueen 
päävalmentajana, on 
Black Eagle Taekwon-Do 
-seurojen perustaja ja 
pääopettaja sekä liiton entinen 
puheenjohtaja.
Teksti: Inka Khanji
Kuvat: Tiia Saarinen, Michael Holler ja Thierry Meyourin 
arkisto
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”Tapasin kenraali Choi Hong Hin ensimmäistä kertaa vuonna 
1992 Englannissa. Odotin jättiläistä, mutta hän olikin hyvin 
pieni”, muistelee mestari Thierry Meyour, 7. Dan.

Nopeasti Meyourille kävi ilmi, miten pienellä kenraalilla oli 
huomattavasti ulkomuodon antamaa ensivaikutelmaa suurem-
mat voimat.

”Jostain syystä – en tiedä miksi – hän tykästyi minuun. Sain 
häneltä lempinimenkin, globetrotter of Taekwon-Do, Taekwon-
Don maailmanmatkaaja. Kun osallistuin hänen seminaareilleen 
Englannissa ja Ranskassa, hän kysyi aina juuri minua näyttä-
mään sivupotkun.”

 
Thierry Meyourin ensimmäinen kamppailulaji oli judo. Pienen 
pojan määrätietoinen äiti oli päättänyt, että viisivuotiaan, kuten 
lasten yleensäkin, olisi hyvä harrastaa jotain kamppailulajia. 
Siispä hän ilmoitti lapsensa kurssille ja saadakseen heidät innos-
tumaan lähti mukaan myös itse.

”Oli vuosi 1976, asuimme Libanonissa ja treenasin judoa sis-
koni ja äitini kanssa. Mestarinani toimi jo edesmennyt sensei 
Feu Masanori Fukami, joka oli myös Ranskan judo-olympia-
joukkueen valmentaja”, kertoo Thierry Meyour 43 vuotta myö-
hemmin. Judoharrastus pysyi mukana vuoteen 1983 saakka, ja 
noista vuosista on muistona musta vyö.

Kolme vuotta judon aloittamisen jälkeen 8-vuotias Thierry 
kuuli naapuriltaan täysin uudesta, hiljattain Libanoniin rantau-
tuneesta kamppailulajista, Taekwon-Dosta.

”Alun perin halusin kokeilla karatea, mutta opettaja ei ollut 
kovin inspiroiva, enkä jatkanut. Päädyin lopulta Ji Do Kwan 
Taekwon-Do -kouluun, joka oli ensimmäisiä Taekwon-Do-kou-
luja koko maailmassa. Opettajanani toimi silloin Mounir Abou 
Zaraa, 4. Dan.”

Meyourin harrastus pirstaloitui kahteen maahan, sillä Liba-
nonin sisällissodan vuoksi perhe pakeni aika ajoin Ranskaan. Sa-
malla vanhemmat pyrkivät varmistamaan edes jokseenkin nor-
maalin koulunkäynnin lapsilleen, sillä libanonilaiset koulut olivat 
sodan aikaan usein suljettuja. Samoihin aikoihin hän harjoitteli 
myös mestari Kwan Young Leen opissa, joka oli aikoinaan tuo-
nut ITF:n Ranskaan. 

Ranskan-aikoina hän myös päätyi valokuvaan, josta lopulta 
tuli melko merkityksellinen.

“Harrastin Taekwon-Doa myös ollessani Ranskassa. Noin 
10–11-vuotiaana minusta otettiin kuva, joka päätyi lopulta en-
syklopediaan. Siinä kohdassa, missä on listattu kaikki maat, 
Ranskan kohdalla olevassa kuvassa on pikkupoika. Se olen minä.”

Lopulta Meyourin perhe lopetti edestakaisin muuttamisen ja 
pakeni Libanonista sodan vuoksi Italiaan vuonna 1987. Taekwon-
Do pysyi mukana nuoren miehen elämässä, ja harrastus jatkui 
uudessa kotimaassa Vincenzo Cotenin opetuksessa.

”Italiassa tapasin ensimmäistä kertaa myös suurmestari Wim 
Bosin, jolla oli tuolloin 4. danin vyöarvo. Italiassa pääsin har-
joittelemaan myös opettajani opettajan, suurmestari Park Jung 
Taen alaisuudessa.”

 
”Sain junioreiden mustan vyön 13-vuotiaana vuonna 1984. Ai-
kuisten mustan vyön saavutin neljä vuotta myöhemmin vuonna 
1988 ja seuraavana vuonna avasin ensimmäisen Taekwon-Do-
kouluni, Roomassa toimineen Taekwon-Do Polisportiva Paloc-
con.”

Parin vuoden kuluttua Meyourin lukio-opinnot päättyivät, ja 
hän muutti Italiasta Sveitsiin opiskelemaan urheilun liikkeenjoh-
toa. Opinnot alkoivat vuonna 1991, ja Italiaan perustettu seura 
jäi Meyourin opettajan käsiin.

”Oppilaita oli 15–20, eikä seurassa järjestetty alkeiskursseja. 
Silloin kiinnostuneet tulivat mukaan milloin vain, menivät salin 
perälle ja tekivät muiden perässä.”

Sveitsin-vuosien aikana maassa ei ollut vielä ITF-kouluja, 
joten paremman puuttuessa Meyour hakeutui WT Taekwondon 
pariin. Hän ehti saavuttaa WT:ssä mustan vyön, ennen kuin oli 
taas aika muuttaa, tällä kertaa Ranskaan. Siellä odottivat lii-
kunta-alan opinnot.

 
”ranskassa ollessani tapasin ensimmäistä kertaa kenraali 
Choin. Siihen aikaan Ranskassa ei ollut vielä varsinaista ITF-liit-
toa, ja koska minulla oli vahva ITF-tausta jo Italiasta, hän pyysi 
minua luomaan pohjan liitolle. Ranskassa nykyisin toimiva liitto 
pohjautuukin tuohon minun 90-luvulla luomaani liittoon.”

Meyour asui Ranskassa neljän vuoden ajan ja osallistui useille 
kenraali Choin vetämille opettajaseminaareille. Ranskan-vuosien 
aikana Meyour sai myös ensimmäisen kosketuksensa Suomeen ja 
suomalaisiin.

”Ranska oli ensimmäistä kertaa mukana EM-kilpailuissa 
vuonna 1995, ja olin mukana osana Ranskan joukkuetta. Sitä 
kautta tapasin myös suomalaisia ITF-harrastajia. Heistä ensim-
mäinen oli Saija Aalto, jonka kanssa tutustuimme. Vierailin 
Suomessa samana vuonna.”

Ranskan hallitus tuki libanonilaista koulutusta auttaakseen 
maan jaloilleen sisällissodan jälkeen. Ranskan urheiluministeriö 
valitsi Thierry Meyourin ja lähetti hänet Libanoniin koulutta-
maan paikallisia liikunnanopettajia, ja vuonna 1996 olikin ko-
tiinpaluun aika.

”Lähtiessäni Ranskasta jätin jälleen perustamani ITF-koulun 
muiden käsiin. Ranskassa luotin sen oppilaani Pierre Sabbahin 
huomaan. Hän on nykyisin 5. dan ja toimi seuran puheenjohta-
jana ennen Thierry reynaudia ja Lylian Doulayta.”

Saavuttuaan Libanoniin Meyour teki saman kuin Ranskassa ja 
perusti maahan kansallisen ITF-liiton. 

Suomalaisurheilijat tulivat tutuiksi myöhemmin arvokil-
pailuissa. Libanonin joukkue osallistui Kreikan Thessalonikissa 
järjestettyihin Euroopan mestaruuskilpailuihin vuonna 1997 
AETF:n kutsusta sekä Pietarissa vuotta myöhemmin pidettyihin 
MM-kilpailuihin. 

”Asuin silloin vielä Libanonissa, mutta tapailin tuohon aikaan 
suomalaista naista. Libanonin poliittisen ja taloudellisen tilan-
teen vuoksi päätimme muuttaa Suomeen.”

Parin vuoden Libanonissa asumisen jälkeen, syyskuussa 1998, 
Meyour pakkasi tavaransa nelivetoiseen Daihatsu Ferozaan ja 
ajoi Beirutista Syyrian, Turkin, Kreikan, Italian, Itävallan ja Sak-
san läpi Suomeen. Oli jälleen aika aloittaa kaikki alusta

Meyour ehti osallistua kaiken kaikkiaan kuudelle kenraali Choin 
pitämälle opettajaseminaarille. Vuonna 2000 Ranskassa järjeste-
tyllä seminaarilla Meyour todisti kommunikaatio-ongelmia, kun 
ranskalaiset eivät ymmärtäneet kenraali Choin englantia.

“Mestari Lear yritti toimia tulkkina, mutta päädyin lopulta 
auttamaan häntä. Käänsin lopulta seminaarin kaikki liikesarjat 
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Aloitti kamppailulajit 
5-vuotiaana, ensim-
mäisenä lajinaan judo 
 

Junioreiden musta 
vyö 

Perusti ensimmäisen 
seuran, Taekwon-Do 
Polisportiva Paloccon 
Roomassa

 
II Dan
 

IV Dan kenraali Choi 
Hong Hin päätöksellä

Muutti Suomeen

V Dan

Vuoden vaikuttaja

- Opetus- ja kulttuu-
riministeriön myön-
tämä liikunnan ja 
urheilun ansiomerkki
- Suomen maajoukku-
een päävalmentajaksi
- Liiton varapuheen-
johtajaksi (–2019)

 
Aloitti Taekwon-Don 
 
 
 

I Dan

- Perusti Ranskan 
kansallisen ITF-liiton 
- Osallistui ensimmäi-
selle Choi Hong Hin 
vetämälle seminaa-
rille

Perusti Libanonin 
kansallisen ITF-liiton 

Black Eagle Taekwon-
Don ensimmäinen 
alkeiskurssi Tampe-
reella

- Liiton hallituksen 
jäseneksi (–2011)
- Liiton tekniikkavas-
taavaksi (–2018)
- VI Dan

- Suomen ITF Taek-
won-Don puheenjoh-
tajaksi (–2017)
- VII Dan

Dan-Gunista eteenpäin. Se oli minulle hyvin tärkeää, sillä edel-
leenkin suurin osa tiedoistani tulee tuolta viikonlopulta”, mestari 
Meyour muistelee.

“Minun piti keskittyä todella kovasti kenraalin puheeseen ja 
ymmärtää hienovaraisetkin erot. Tuntui, että hän oikeasti puhui 
minun päässäni.”

Black eagle Taekwon-Do syntyi nopeasti Meyourin Suomeen 
muuton jälkeen, helmikuussa 1999. Ensimmäiset treenit järjes-
tettiin Tampereella Annalan koululla. Seuran kaikkien aikojen 
ensimmäiseltä peruskurssilta on jäljellä vielä yksi oppilas, nykyi-
sin Singaporessa asuva Viktor rikkonen, 4. Dan.

”Suomessa yllättivät monet asiat. Taekwon-Do-maailmassa 
eniten huomiota herätti se, ettei lajiin tuntunut juuri liittyvän 
etikettiä tai protokollaa. Olin ollut aiemmin paljon tekemisissä 
korealaisten mestareiden, samoin brittiläisten harrastajien 
kanssa. Isossa-Britanniassa oltiin erittäin tarkkoja etiketistä 
suurmestari rhee Ki Han ansiosta, ja sekä etiketti että proto-
kolla olivat minulle asioita, jotka tekevät ITF:stä juuri ITF:n.”

Mestari esimerkiksi edellyttää oppilaitaan käyttämään hä-
nestä kutsumanimeä sir, joka tuntui seuran ulkopuolisten re-
aktioista päätellen kaikkein suurimmalta shokilta. Tottuminen 
siihen kesti ympäristöltä kymmenen vuotta. 

”Täällä minulle sanottiin, että näin me teemme asiat täällä 
Suomessa. Se oli vaikea ymmärtää, sillä minun mielestäni ei ole 
suomalaista tapaa. On Taekwon-Don tapa, tai sitten ei mitään.”

Oman Taekwon-Do-koulun perustaminen oli Meyourille itses-
tään selvää, sillä samoin hän oli tehnyt niin Italiassa, Ranskassa 
kuin Libanonissakin. Ympärillä kummastusta herätti kuitenkin 
se, miksi Meyour halusi perustaa Taekwon-Do-koulun Tampe-
reelle, vaikka kaupungissa oli jo seura.

Hän kuitenkin halusi toimia itsenäisesti ja tarjosi ensimmäi-
senä Suomessa myös nuorille lapsille mahdollisuuden aloittaa 
Taekwon-Don. Ennen Black Eagle Taekwon-Don perustamista 
alin ikäraja harrastamiselle oli 14 tai 15 vuotta, mutta hän laski 
sen yhdeksään vuoteen. 

”Jos olen aivan rehellinen, suomalaiset eivät olleet kovin läm-
pimiä, enkä tuntenut itseäni mitenkään erityisen tervetulleeksi. 
Myöhemmin kuitenkin opin sen olevan vain suomalainen tapa ja 
osa paikallista kulttuuria, joten se oli helpompi ymmärtää.”

 
Kenraali Choi Hong Hin kuolema vuonna 2002 vaikutti mer-
kittävästi myös Thierry Meyourin elämään. Tuolloin Black Eagle 
oli osa SITF:ää, mutta maailman sotkuisen tilanteen vuoksi seura 
vaihtoi liittoa.

”Halusin henkilökohtaisesti seurata perimäjärjestyksessä seu-
raavaa ja irtauduin SITF:stä vaihtaakseni suurmestari Rhee Ki 
Han perässä toiseen maailmanliittoon. Muutaman vuoden kulu-
essa kuitenkin huomattiin, etteivät pohjoiskorealaiset kohdelleet 
suurmestari Rheetä asianmukaisesti. Kun hän päätti lähteä, mi-
näkin lähdin, sillä olin toisessa liitossa vain hänen vuokseen, ja 
seuramme palasi SITF:ään vuonna 2005.”

Paluu takaisin aiempaan kansalliseen liittoon oli erikoista, 
mutta Meyour keskitti huomionsa omaan seuraansa ja oppilai-
siinsa. Vuonna 2007 hän kuitenkin päätti hakea liiton hallituk-
seen ja sai paikan.

”Olin ollut Suomessa vuodesta 1998 lähtien, mutta nyt vasta 
pääsin oikeasti tutustumaan lajin ihmisiin paremmin. Olin tie-

tysti tavannut useimmat, tavallaan tuntenut heidät jo vuosia, 
mutta emme olleet ystävystyneet aiemmin. Hallitustyö teki kai-
kesta sujuvampaa, sillä pääsimme keskustelemaan, tutustumaan 
ja jakamaan ajatuksia lajista. Meistä tuli oikeita ystäviä.”

 
Vuonna 2013 Meyour päätti ottaa seuraavan askeleen SITF:ssä, 
ja puheenjohtaja Heli Karjalaisen lopettamispäätöksen jälkeen 
hän haki liiton puheenjohtajan paikkaa tavoitteenaan yhtenäis-
tää paitsi hallituksen myös koko maan toimintaa.

”Halusin käyttää hallitusta liimaamaan eri alueet yhteen. Ete-
läinen painotus ei ollut kovin terveellinen, ja halusin saada mu-
kaan ihmisiä kaikkialta Suomesta.”

Siinä Meyour onnistui, sillä hänen ensimmäisessä hallituk-
sessaan oli mukana lajin edustajia koko Suomesta aina Uudelta-
maalta Lappiin. 

Meyourin valtakausi kesti neljä vuotta, ja sinä aikana liiton 
jäsenmäärä yli kaksinkertaistui.

”Suurin saavutukseni liiton puheenjohtajana oli se, että on-
nistuin saamaan toisen liiton suurimmat seurat takaisin meidän 
liittoomme, kun Sonkal Veikkola, RasBudo ja Beom vaihtoivat 
meille. Saimme ensimmäiset seurat ruotsinkieliseltä alueelta, 
mikä oli minulle suuri voitto.”

Samaan aikaan Meyour toimi myös liiton tekniikkavastaavana 
yhteensä kymmenen vuoden ajan. Pestissä suurin tavoite oli 
standardisoida suomalaisen Taekwon-Don tekninen taso ja eri-
tyisesti pohjoisen ja etelän väliset erot. Se onnistui muun muassa 
aloittamalla kansalliset opettajaseminaarit, NIC:t.

Nyt vuonna 2019 Thierry Meyour toimii liitossa maajoukku-
een päävalmentajana.

”Tavoitteeni on eläköityä Tampereella vuonna 2021 järjestet-
tävien maailmanmestaruuskilpailujen jälkeen. Sitä ennen haluan 
vielä luoda käytännesäännöt ja kaikille reilut valintakriteerit. 
Teemme tätä työtä yhdessä Joonas Helassalon kanssa, joka 
toivottavasti ottaa vastuun minun jälkeeni.”

Taekwon-Do on ollut Meyourin elämässä jo 40 vuoden ajan, ja 
vuosien varrelle mahtuu monenlaisia tähtihetkiä. Kaikkein pa-
rasta hetkeä Meyour ei kuitenkaan joudu miettimään.

“Se tapahtui 1993, kun kenraali Choi ja hänen poikansa Choi 
Jung Hwa olivat vierailulla Pariisissa. Olimme aiemmin päivällä 
käyneet Eiffelin tornin edustalla piknikillä ja makoilemassa nur-
mikolla päivästä nauttien. Illalla ohjelmassa oli illallinen korea-
laisessa ravintolassa.”

Meyour oli jo aikaisemmin käynyt syömässä samaisessa ko-
realaisravintolssa ja päätynyt juttelemaan paikan omistajan 
kanssa. Taekwon-Don tultua puheeksi ravintolan omistaja oli 
maininnut tuntevansa lajin perustajan, Choi Hong Hin. Mies 
kertoi olleensa nuorena vapaustaistelijana vankilassa samaan ai-
kaan Choin kanssa, ja Meyour päätti tuoda kenraalin tapaamaan 
vanhaa tuttavaansa.

Ravintolaan saavuttuaan Meyour pyysi Choin poikaa pyytä-
mään isäänsä istumaan alas, sillä ravintolassa oli henkilö, joka 
halusi tavata kenraalin, eikä 75-vuotiaan Choin haluttu saavan 
sydänkohtausta järkytyksestä.

“Kun ravintolan omistaja saapui, Choi todella tunnisti hänet. 
Miehet halasivat ja itkivät pitkän aikaa. Sen illan päätteeksi ken-
raali sanoi minulle sen olleen yksi upeimpia lahjoja, mitä kukaan 
on hänelle antanut.”

IV

VI

”Kun muistelen Suomessa viettämiäni 20 vuotta, voin sanoa, etteivät asiat ole aina olleet helppoja. Olen kuitenkin tehnyt parhaani osoittaak-

seni, että omistautumisella ja rohkeudella voi saavuttaa tavoitteita ja löytää tavan jakaa intohimoaan muille. Kaikki alkoi vaatimattomasti 

Annalan koululla, mutta nyt Black Eaglella on oma harjoitussali, neljä eri toimipistettä, yli 30 mustaa vyötä, viisi kansainvälistä opettajaa ja noin 

200 jäsentä sekä lukuisia Euroopan- ja maailmanmestareita. Lajin jatkumisen salaisuus on yksinkertainen: inspiroi muita ja inspiroidu myös itse.”
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Pue villasukat jalkaan ja nauti joululomasta!

Joulunajan Taekwon-
Do-haaste

| Juniorisivut | | Juniorisivut |

Etsi Taekwon-Do- ja jouluaiheiset 
sanat
Kuinka monta löydät? Vertaile tulosta treenikaverisi kanssa!

10 tehtävää 
joulunpyhiksi
1. Haasta treenikaverisi mukaan joulutehtä-

vään. Saat yhden pisteen jokaisesta kave-
rista, joka osallistuu haasteeseen.

2. Seiso yhdellä jalalla tonttulakki päässä ja 
laula joululaulu. Saat pisteen jokaisesta sä-
keistöstä, jonka ehdit laulaa menettämättä 
tasapainoa. Tee harjoitus molemmilla ja-
loilla.

3. Tee liikesarja lumihangessa. Saat yhden pis-
teen jokaisesta liikesarjasta.

4. Kertaa potkuja ottamalla seinästä tukea ja 
tekemällä samaa potkua aina kymmenen 
kertaa per jalka. Kymmenestä potkusta 
saat yhden pisteen.

5. Venyttele eri lihasryhmiä, saat yhden pis-
teen jokaisesta viidestä venyttelyminuu-
tista.

6. Syö torttu ja tee 10 haaraperushyppyä lu-
mihangessa. Saat tästä yhden pisteen.

7. Kertaa liikesarjan teoria. Saat yhden pis-
teen jokaisesta liikesarjasta.

8. Laske kymmeneen koreaksi haluamasi jou-
lulaulun rytmissä. Saat tästä yhden pisteen. 
Saat toisen pisteen, jos opetat laulun kave-
rille, sukulaiselle tai perheenjäsenelle.

9. Mieti, mikä Taekwon-Dossa on kaikkein 
hauskinta. Saat pisteen jokaisesta asiasta, 
jonka keksit.

10. Hengitä sisään ja ulos rauhallisesti 10 ker-
taa. Saat tästä yhden pisteen.

Pisteet
Montako pistettä sait?

1–10
11–20
21–30
31 tai enemmän

aloitteleva ninja
kokenut ninja
varsinainen ninja
superninja

Takajalka 15 astetta sisään, etujalka 25 astetta

Etujalan polven ja kantapään linja pystysuora

Molemmat jalkaterät osoittavat eteenpäin

Tukijalan kulma 45 tai 90 astetta

Molemmat polvet osoittavat ulospäin

Varpaiden välissä nyrkin leveys

Kaikki paino tukijalalla

Paino jakautuu 30–70

Paino jakautuu 40–60

Oikeat vastaukset voit tarkistaa teoriamateriaaleistasi tai seurasi ylemmiltä vöiltä.

Kyocha sogi

Soo jik sogi

Gonnun sogi

Niunja sogi

Goburyo sogi

Narani sogi

Annun sogi

Charyot sogi

Dwitbal sogi

Yhdistä asennot ja 
yksityiskohdat -peli
Muistatko asentojen yksityiskohdat helposti? Laita 
tietämyksesi testiin ja kokeile, tunnistatko kaikki 
asennot! Muista, että oikeita vaihtoehtoja voi olla 
useita.



Pohjois-Suomen legendaarisimmat leirit 
sijoittuvat 2000-luvun alkuvuosille, kun 
harrastajia riitti pienimmissäkin pitä-
jissä useita kymmeniä, ellei jopa satoja. 
Laji levisi kulovalkean tavoin kamppailu-

lajien trendiaallossa paikkakunnalta toiselle, ja lähes 
koko maakunta oli ITF Taekwon-Don vallassa.

Suosio näkyi erityisesti leireillä, joita järjestettiin 
Oulussa tiuhaan tahtiin. Parhaimmillaan Rajakylän 
koulun 920-neliöinen sali oli niin täynnä väkeä, ettei 
riveissä mahtunut tekemään kuin yhden tekniikan 
ennen kääntymistä. Suosituimmilla leireillä saattoi 
olla jopa 500 osallistujaa, joten treenit oli pakko jakaa 
useampaan ryhmään, jotta esimerkiksi otteleminen 
oli ylipäätään mahdollista.

“Muistan ikuisesti sen, kun tehtiin neljään suun-
taan potkua, ja iso liikuntasali oli niin täynnä, ettei 
siellä mahtunut tekemään apcha olligia polvi suo-
rana, vaan se piti tehdä polvi koukussa”, muiste-
lee vuonna 2003 Taekwon-Don Oulussa aloittanut 
Karim Khanji, 4. Dan.

Flash
back!

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

Mikä on ollut parasta, mitä olet oppinut 
Taekwon-Don peruskurssilla?

VirVe siuruAinen, Arctic tAekwon-Do
“Taekwon-Do on monipuolinen ja erilainen laji, mihin pääsee mukaan yhdessä esimerkiksi 
lasten kanssa. Olen päässyt haastamaan itseäni ja tekemään asioita, joihin en uskonut pys-
tyväni.”

LAsse sePPänen, taekwon-Do Akatemia
”Vaikea nimetä mitään yksittäistä opittua asiaa. Mutta olen huomannut, että treenit ovat hy-
vää vastapainoa työlle ja lepoa aivoille.”

kehon nestepitoisuuden vähentäminen 
eli suolan saannin vähentäminen
Painonvetokeinoja käsittelevän artikkelisarjan neljännessä osassa keskitytään suolan saannin 
rajoittamiseen.

Teksti: Ismo Mäkinen
Kuva: Michael Holler

Runsas suolan käyttö, tai tarkemmin nat-
riumin saanti, sitoo nestettä elimistöön. 
Yleinen kokemus on esimerkiksi sormien 
turvotus aiemmin syödyn, runsaasti suo-
laa sisältävän aterian jälkeen. Tyypillises-
ti myös paino nousee tilapäisesti kehon 
nestepitoisuuden lisääntyessä ja palautuu 
ennalleen, kun suolan saantia kohtuullis-
tetaan ja nestettä vastaavasti poistuu eli-
mistöstä.

Taekwon-Do-kilpailija voi hyödyntää 
tätä ilmiötä laskemalla tilapäisesti ke-
honsa nestepitoisuutta suolan saantia ra-
joittamalla. On syytä huomioida, että jos 
urheilijan suolan saanti on jo valmiiksi vä-
häistä, ei tästä keinosta välttämättä saada 
merkittävää hyötyä.

Natriumin saannin rajoittamisella on 

mahdollista saavuttaa noin 1–2 % painon-
lasku. Tämä tarkoittaisi 75 kg painavalla 
henkilöllä 0,75–1,5 kiloa. Natriumin saan-
nin tulisi olla alle 500 mg viiden päivän 
ajan, mikä vastaa 1,3 g eli noin ¼ teelusi-
kallista pöytäsuolaa. Tämän määrän saa 
esimerkiksi kolmesta ruispalasiivusta, 
joiden päällä on siivu juustoa. Erään koti-
maisen, 200 g painavan einespitsan suola-
pitoisuus vastaavasti on 2,4 g. 

Suomalaisten miesten päivittäinen suo-
lan saanti on keskimäärin noin 10 ja nais-
ten 7 grammaa. Urheilijan tulee siis olla 
hyvin motivoitunut syömään suolatonta 
ruokaa ja käytännössä valmistamaan ruo-
kansa itse, jotta riittävän alhainen suolan-
saanti saavutetaan. Suolarajoitus saattaa 
olla helpointa toteuttaa 2–3 päivän ajan 
ennen punnitusta ja yhdistää muihin 
painonvetokeinoihin, jolloin siitä saa li-

Nopeat painonvetokeinot 4:

sähyötyä ilman, että elämä menee liian 
vaikeaksi.

Natrium- ja suolarajoitusta painon-
vedossa hyödyntävän urheilijan on syytä 
huomioida, että jos suolarajoitusta jatkaa 
yli 5–7 päivää, elimistö kompensoi tilan-
netta ja pyrkii pidättämään natriumia 
elimistössä vähentämällä sen eritystä. Lo-
pulta ollaan tilanteessa, jossa suolan saan-
ti ja eritys ovat tasapainossa, eikä nesteen-
menetyshyötyä saada. Urheilijan tuleekin 
testata tämänkin keinon vaikutus omalla 
kohdallaan ennen tärkeitä kilpailuja, jotta 
hänellä on käsitys siitä, miten oma elimis-
tö reagoi suolarajoitukseen.

Ismo Mäkinen, 5. Dan, on laillistettu ravit-
semusterapeutti. Hän edusti Suomea EM- ja 
MM-kisoissa alle 71-kiloisten sarjassa vuosi-
na 2004–2009.



Teksti: Jukka Ahola
Kuva: Anu Ilves

L
uin artikkelin, jossa eräs Suomessakin tunnettu teknisen komitean mestari 
laittoi liikesarjat paremmuusjärjestykseen ja perusteli kantansa omien ko-
kemustensa valossa. 

Aloin sen jälkeen pohtia omalta kannaltani, mikä on mieluisin liike-
sarja. Vastaus ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, sillä mieli on muuttu-
nut vuosien mittaan moneen kertaan. 

Keltaisella vyöllä ihastuin Do-San-liikesarjaan pyörähdysten ja potkujen sekä mie-
lenkiintoisen näköisen diagrammin vuoksi. Myöhemmin nälkä kasvoi syödessä, kun 
Choong-Moo sisälsi hyppypotkun, minkä lisäksi koko koreografia on kuin suoraan toi-
mintaelokuvasta. 

Samaa sarjaa jatkavat Juche ja Moon-Moo, jotka molemmat sisältävät paitsi hitaita 
myös korkeita potkuja. Niiden lisäksi liikkeiden määrä on tuplaantunut värivyöliikesar-
joihin verrattuna, eivätkä nuo liikesarjat jätä koskaan yleisöä kylmäksi.

Nyt kun notkeus on jo kangistunut ja lonkkakin muistuttaa olemassaolostaan, ovat toi-
senlaiset liikesarjat nousseet listalla huimasti. 

Meillä on paljon symmetrisiä liikesarjoja, joissa tehdään asioita ensiksi vasemmalle, 
oikealle sekä eteen ja sitten käännytään ja tehdään sama uudelleen. Minä kuitenkin 
pidän epäsymmetrisistä liikesarjoista, joissa on erilaisia askelkuvioita ja monipuolisia 
itsepuolustussovelluksia. Tällaisia liikesarjoja ovat Ge-Baek, Choong-Jang, Sam-Il, Ul-Ji 
ja Se-Jong.

Myös lyhyet liikesarjat ovat mieluisia, sillä niissä keskitytään olennaiseen eikä mat-
kan varrella ehdi tylsistyä ja odotella liikesarjan loppua.

Värivöiden liikesarjoista minun suosikkini on ehdottomasti Hwa-Rang. Siinä on 
useita hyviä itsepuolustussovelluksia, minkä lisäksi se edustaa vanhan koulukunnan 
liikesarjoja. Legendat kertovatkin, että liikesarja olisi alun perin Taekwon-Do-pioneeri 
Nam Tae Hin käsialaa.

Mustien vöiden liikesarjoissa Sam-Il ja Ul-Ji ottavat kärkipaikan, ja niissä on molem-
missa omat parhaat puolet, joita en kuitenkaan pysty laittamaan paremmuusjärjestyk-
seen. Yhteistä niissä on epäsymmetrisyys ja sellaiset tekniikat, joissa voi nähdä itsepuo-
lustuksen konsepteja, kuten lukot, pyyhkäisyt ja kaadot.

Yhtä parasta on siis lähes mahdotonta valita, mutta muutama liikesarja nousee 24 jou-
kosta selvästi suosikeiksi.

Mikä on sinun lempiliikesarjasi ja miksi?

Jukka Ahola, 5. Dan, on Oulun ITF Taekwon-Don pääopettaja. 

Paras 
liikesarja

kuos
ma
nen

Taekwon-DoLife
kuosmanen.life@gmail.com

Kiristyvät pakkaset kolottavat luita ja jäseniä, mutta jännittävät 
uutiset kuitenkin lämmittävät Kuosmasenkin kalvakkaa sydäntä. 
Onneksi nuoret jaksavat, ja vaikka Kuosmasen kuulo on vuosien 
varrella heikentynyt – ainakin korviin kantautuneiden juorujen 
osalta –  on haaviin tarttunut muutama mehevä tieto.

Aloitetaan rakkaudella! Jyväskylän Taekwon-Do-maailman 
kuningaspari, paikallisen seuran johtohahmot Milla Kakko ja 
Ari Suorsa päräyttivät kesän kunniaksi naimisiin! Oikein läm-
pimästi onnea Suorsille sekä tietysti loputtomasti ihania yhteisiä 
vuosia niin lajin kuin toistennekin parissa.

Yhteistä tulevaisuutta suunnitellaan Jyväskylän lisäksi myös 
Punkalaitumella, sillä Sastamalan Taekwon-Do -seurasta tuttu 
Ari Suonpää ja aiemmin muun muassa Oulun ITF Taekwon-
Dossa vaikuttanut Sini Veteläinen laittoivat hynttyyt yhteen ja 
muuttivat saman katon alle. Valtavasti onnea myös sinne!

Sitten kulttuuriuutisiin! Kuosmasen korviin on kantautunut 
sointu jos toinenkin, ja viimeisimpien tietojen mukaan Tampe-
reen alueella vaikuttava, huhupuheiden mukaan todellinen kita-
ravirtuoosi Ismo Mäkinen on Etäyhteys-yhtyeineen valmistele-

massa kokonaista studioalbumia! Kuosmasen suurin huoli tähän 
liittyen on tietenkin, pystyyköhän albumin toistamaan myös 
pappavainaan vanhalla gramofonilla. Se selvinnee, kunhan suuri 
työ on saatu päätökseen.

Mäkinen on studion lisäksi tuttu näky myös lavalla, eikä 
ainoana tuttuna kasvona vaan myös Tampereen seuran Joni 
Ohtosen kera. Turhauttamisen uusi sukupolvi -yhtye teki jo pe-
rinteeksi muodostuneen Laiturilavan keikan heinäkuussa. Toi-
votaan, että perinne jatkuu myös ensi kesänä ja Kuosmanenkin 
pääsee mukaan!

Uskomattomiin musiikkisuorituksiin taipui myös oma mes-
tarimme Thierry Meyour, joka huippusuositun Pink Floyd -tri-
buuttibändi Pulsen kanssa esiintyi syyskuussa suuren maailman 
tyylillä Pyynikin urheilukentällä Tampereella. Pink Floydin The 
Wall -klassikkolevyn 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetty 
spektaakkeli muistutti, millaisia monitaitureita lajin parissa on-
kaan!

Unohtuiko tärkein mainita? Onko 
Kuosmanen taas aivan väärillä urilla? 
Lähetä juoruvihjeesi TKD Lifen toi-
mitukselle – kaikki vähänkään juorua 
muistuttavat viestit välitetään Kuosma-
selle ja julkaistaan lähes sataprosentti-
sella varmuudella!
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Tule vapaaehtoiseksi MM-kisoihin

Vuoden 2021 maailmanmestaruuskilpai-
lut järjestetään Tampereella 6.–12.9.2021, 
ja kisoihin tarvitaan kaikki mahdollinen 
apu. Laita päivät jo kalenteriisi ja tule 
mukaan vapaaehtoiseksi! Tämä on ai-
nutlaatuinen mahdollisuus osallistua la-
jimme huipputapahtumaan.

Kilpailujen pääyhteistyökumppani on 
Tampereen kaupunki, joka vastaa muun 

muassa kilpailupaikan rakentamisesta, 
tatameista ja murskaustelineistä. Kil-
pailujen järjestäminen vaatii kuitenkin 
myös paljon talkoolaisia, jotta kilpailujen 
rakentaminen ja purku, kehien sujuva 
kulkeminen ja muut yleisjärjestelyt su-
juvat hyvin. Tavoitteena ei ole enempää 
eikä vähempää kuin järjestää Taekwon-
Don historian parhaat MM-kilpailut!

Mieti jo nyt, millä tavalla voit olla 
mukana järjestämässä MM-kilpailuja. 
Onko sinulla taitoja, joista voisi olla 
iloa kilpailujen järjestystiimille? Apua 
tarvitaan ainakin seuraaviin tehtäviin: 
kisatoimistoavustajiksi, järjestyksen-
valvojiksi, it-tukihenkilöiksi kisakehille, 
autokuskeiksi, rakentajiksi ja purkajiksi, 
vip-henkilöstöksi, mitalien jakajiksi, en-
siapuhenkilöstöksi (lääkäreitä, sairaan-
hoitaja ja ensihoitajia), kehäavustajiksi, 
myyjiksi, tuomareiden ja VIP-henkilöi-
den tarjoilujen hoitajiksi, antidoping-yh-
dyshenkilöiksi, markkinointi- ja viestin-
tähenkilöiksi, info-pisteen työntekijöiksi 
ja tietysti jokapaikanhöyliksi. 

Lisäksi haussa on markkinointipääl-
likkö, jonka tehtävänä olisi vastata muun 
muassa kilpailujen näkyvyydestä.

Kuulostaako joku homma omaltasi? Ilmi-
anna itsesi jo nyt vapaaehtoisten koordi-
naattorille Minna Minkkiselle: vapaa-
ehtoiset@itfwchamps2021.fi.
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Ota rennosti ja tee 
sohvavenyttelystä rutiini
Venyttelyn ei tarvitse aina tapahtua lattialla, vaan sen voi tehdä myös mukavasti sohvalla. Mitä 
mukavampaa venyttely on, sitä helpommin siitä tulee rutiini, joka toistuu jopa joka ilta. Toista näitä 
venytyksiä treenipäivän päätteeksi, aina kaksi minuuttia kutakin venytystä kerrallaan.
Venytykset: Karim Khanji
Kuvat: Inka Khanji
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Halutessasi voit tehdä 
myös jännitys-rentoutus-

venytysmenetelmällä 
näitä samoja venytyksiä! 

Lisätietoja liiton 
venyttelyoppaassa.

Haisevat suojat ovat ainainen vitsaus, jota vastaan 
useimmat harrastajat joutuvat kamppailemaan. Kun 
haju käy liian kovaksi, tartu ruokasoodaan, joka kar-
kottaa pahimman hajun.

Helpoin tapa päästä hajuista eroon on kumota 
vajaa desilitra ruokasoodaa sukkaan, ja sujauttaa 
se hanskan sisään, jalkasuojaan tai vaikkapa tree-
nikassiin. Ruokasooda imee itseensä pahimmat 
hajut ja suojat pysyvät raikkaina.

Jos hikiset ja haisevat suojat ovat jättäneet pint-
tynyttä hajua vaatekomeroon, on ruokasoodasta apu 
myös siihen: kaada reilu määrä ruokasoodaa avoimeen 
astiaan, jätä se muutamaksi päiväksi komeroon, ja haju 
on poissa!

Pst! Jos kaupan pienet ruokasoodapakkaukset loppuvat 
nopeasti, saa ruokasoodaa suurissa, noin litran vetoisissa pak-
kauksissa myös ihan tavallisista ruokakaupoista!

Kokeile tätä kotona: 

näin saat suojat raikkaiksi

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

Do bok

Taekwon-Do-puku luo yhtenäisyyttä ja tasa-arvoa, kun kaikilla on käytössä samanlainen puku. Puvulla on myös käytännön syyt, 
sillä se on kehitetty juuri Taekwon-Don vaatimuksiin sopivaksi. Esimerkiksi haarakiila mahdollistaa korkeat potkut ja takin tar-
rakiinnitys pitää takin yllä myös vyön pudotessa.

Do bokin valkoinen väri symboloi sekä puhtautta että Korean kansallispuvun väriä.
Nykyinen versio puvusta esiteltiin vuonna 1982, jolloin tavoitteena oli erottaa puvun perusteella Taekwon-Don harrastajat 

muiden lajien edustajista. ITF:n viimeisimmät logomuutokset tehtiin vuonna 2011, jotta jo puvusta olisi mahdollista erottaa, mitä 
maailmanliittoa sen kantaja edustaa.

Miksi do bok? 
 - Puvun käyttäminen lisää lajiylpeyttä.
 - Puku ilmaisee käyttäjän taitotasoa ja Taekwon-Don kulttuurisen ymmärryksen syvyyttä.
 - Do bok symboloi Taekwon-Don perinteitä ja historiaa.
 - Vyöarvon muutokset näkyvät vyössä, mikä kannustaa etenemään.
 - Do bok on käytännöllinen.
 - Virallinen ITF:n do bok erottuu selvästi epävirallisista versioista.

Kaipaatko lisäinformaatiota puvusta? Tsekkaa ensyklopedia tai TKD Life 2/2011!



TKD life tarjous -15%
Alennuskoodi TKDLIFE

Tarjous voimassa 31.1.2020 asti

Mira Sjövall
2 x Maailmanmestari 
4 x 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!
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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
info@blackeagletkd.com
Ahertajankatu 19, 33720 
Tampere
044 922 7447
www.bleackeagletkd.fi

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

> Haukiputtaan Jirugi 
Viivi Puoskari
puoskari.viivi@gmail.com
Tiilitie 15 E7, 90650 Oulu

> Helsingin yliopiston Taekwon-Do
Joel Lehikoinen
hallitus@hytaekwondo.fi
PL 69, 02151 Espoo
040 551 39225
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
pj.kuopio@ueftkd.fi
Luistelijantie 9 E 35 70200 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
Milla Suorsa
info@taekwondojkl.fi
www.taekwondojkl.fi

> nokian Taekwon-Do seura
Joonas Helassalo
pj@taekwondo-nokia.fi
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.itf-oulu.fi

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

> sastamalan Taekwon-Do seura
c/o Lasse Kuusisto
puheenjohtaja@tkd-sastamala.fi
Pajupuronkatu 16 33820 Tampere
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
Alasintie 3-7 A 12, 90540 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 c/o HLU,

Kuntokatu 17, 33520 Tampere

hallitus@taekwon-do.fi

> 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@tamtkd.net
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
Leevi Turunen
turunitf@gmail.com

https://turunitf.wordpress.com

> Valkeakosken iTF Taekwon-Do 
seura

Timo Tikkala
timo.tikkala76@gmail.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

Henni 
Ylimäinen

Henri
Savilampi

Jussi 
peltola

Tanja 
Hammare

laura Nikkola-
Kuusisto

Valiokuntavastaavat vuonna 2019

ota yhteyttä: hallitus@taekwon-do.fi – Puheenjohtaja Tanja Hammare, 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.

Tarja
Korhonen




