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Puheenjohtajan palsta
Ajattelin viime vuonna tätä palstaa kirjoittaessani, että tulevana
vuonna meillä on varmasti tapahtumia, joissa näen hymyileviä, toisiaan kannustavia ja halaavia ihmisiä. Se on näky, joka ilahduttaa liiton jokaisessa tapahtumassa. Ihmisten iloisista kohtaamisista saa voimaa ja motivaatiota, ja ne ovat itselleni myös tärkeä voimavara.
Tämä kevät oli vielä vaikeampi kuin edellinen, sillä tuntui, että viimeisetkin positiivisuuden rippeet valuvat hiekan tavoin sormien
läpi maahan. Tunsin voimattomuutta, motivaation puutetta ja
huonon ilmapiirin, joka söi kaikkia sisältä päin. Mistä tällaisessa
tilanteessa löytää motivaatiota? Saanko minä väsyä ja sanoa sen
ääneen? En ole varmasti ainoa, jonka mieleen nämä ajatukset hiipivät. Eikä näihin ajatuksiin tarvita edes poikkeustilaa: niihin riittää tunnollinen vapaaehtoinen, joka tekee pyyteetöntä työtä oman
seuransa ja meidän yhteisen liitomme sekä Taekwon-Don eteen.
Vielä ei ole löytynyt sitä taikanappulaa, joka toisi lisää vapaaehtoisia, jolloin töiden kuormitus jakautuisi tasaisesti sen sijaan, että se
keskittyisi pieneen määrään vapaaehtoisia.

Hallituksella ja valiokunnilla oli huhtikuussa workshop, jossa suunnittelimme tulevaa kautta yhdessä. Tämä yksi päivä Zoomissa poiki paljon ajatuksia ja mielipiteitä, minkä lisäksi se toi uskoa, motivaatiota
ja uutta positiivisuutta: tästä selvitään yhdessä! Olemme uskomaton
joukko ihmisiä, jotka kykenevät yhdessä mihin tahansa. Haluathan sinäkin auttaa? Pienikin teko riittää, anna hyvän kiertää ja ole meidän
kaikkien supersankari. Vapaaehtoiset ovat sankareita.
Kiitos teille kaikille vapaaehtoisille seuran ja liiton eteen uhraamastanne ajasta ja työstä! Ilman vapaaehtoisia ei olisi seuroja eikä myöskään liittoa.
Rakkaudella
Tanja
Ps. Onnittelut kaikille uusille vyöarvoille sekä vuoden palkituille!

Päätoimittaja Inka Khanji
Ulkoasu Mikko Arhippainen
Kielentarkastaja Jali Moilanen
Julkaisija Suomen ITF Taekwon-Do ry
Painos 630 kpl
Paino Keuruun Laatupaino KLP Oy
Paperi Munken Lynx 130/200 g/m2
Lehden ilmestymisajankohdat vuonna 2021:
1/2021 kesäkuu, 2/2021 joulukuu
Toimituksen yhteystiedot
Päätoimittaja Inka Khanji
puh. 045 6311 292, email: tkdlife@taekwon-do.fi
Kiitokset
Jukka Ahola, Joonas Heikkinen, Michael Holler,
Lotta Keränen, Karim Khanji, Kalle Kivioja,
Karoliina Kivioja, Jali Moilanen, Joni Ohtonen,
Julia Pätsi, Esa Salminen, Henri Savilampi ja Milla
Suorsa.
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Kansikuvassa 1/2021
Sirius Taekwon-Don juniorit nauttivat
ulkotreeneistä.
Kuva Mikko Arhippainen

Suomessa on puhuttu kasvusta jo vuosia. Jo syksyllä 2015 SITF kutsui norjalaisen National Taekwon-Do Norway -seuran suurmestari Per Andresenin
kertomaan, miten norjalaiset ovat nostaneet ITF Taekwon-Don suosioon.
Reilun viiden miljoonan asukkaan Norjassa yhdellä seuralla on yli 11 000
jäsentä 69 toimipaikalla. Vastaavasti Suomessa SITF:n harrastajien määrä on
keikkunut reilussa tuhannessa, vaikka seuroja on jo yli 30. Kasvu on hidasta,
ja koronan myötä se on kääntynyt laskuun.
Lyhyellä vierailullaan Mestari Andresen jakoi auliisti käytännön vinkit
ja omat kokemuksensa siitä, millä keinoin menestys on saavutettu. Lähes
kuusi vuotta myöhemmin Suomessa asiaa on viety eteenpäin sen verran,
että on päästy yhteisymmärrykseen siitä, millä nimellä hanketta kutsutaan.
Toistaiseksi SITF-visio ei kuitenkaan ole tuonut lajin pariin vielä yhtäkään
uutta harrastajaa.
Iso syy pieneen harrastajamäärään on varmasti suomalaisten uppiniskainen
asenne ja vieroksuva suhtautuminen yhteistyöhön, ja se valitettavasti näkyy
myös lajin parissa: jokainen seura puuhastelee toimintaa itsekseen, eikä tietoa
juuri jaeta. Tilanne on toki parantunut huomattavasti esimerkiksi kymmenen
vuoden takaiseen nähden, mutta yhä jokainen seura on oman onnensa nojassa,
mitä tulee esimerkiksi teoriamateriaaleihin, verkkosivuihin tai seuran sisäisiin
vetäjäkoulutuksiin. Jokainen siis lähtee samasta pisteestä, tekee samat virheet
ja etenee yhtä hitaasti. Ne, jotka ovat aloittaneet aikaisemmin, menestyvät tuoreita seuroja paremmin, koska opit on kerätty jo vuosia sitten.
“Minun tieni ei ole ollut helppo, joten jokainen muukin saa luvan tehdä
saman työn tänne päästäkseen.” Se tuntuu olevan ajattelutapa suomalaisessa
Taekwon-Dossa. Entäpä jos oikeasti tehtäisiin yhteistyötä? Jos saman viivan
sijaan yksi seura aloittaisikin siitä, mihin toinen on jäänyt? Ottaisi kaiken aiempien keräämän tiedon ja kokemuksen, muokkaisi sen omaan käyttöönsä,
lisäisi oman panoksensa ja antaisi paketin seuraavalle, joka pääsisi taas eteenpäin monta askelta edellistä edempää? Lopulta ensimmäiselle palaisi valtava
tietomassa, jolloin eteenpäin pääsisi monta harppausta pikkiriikkisten askelten
sijaan. Isoja askeleita olisi helppo ottaa, kun tukena olisi muiden kokemuksen
tuoma varmuus siitä, että teot ovat oikeita ja toimivia. Toki niitä voisi soveltaa
omaan tekemiseen parhaiten sopivaksi.
Liitossa tehdään koronan myötä ennennäkemätöntä yhteistyötä. Usean
seuran yhteiset etätreenit ovat erinomainen alku liitolle, jossa seuratoiminta ei
lähdekään nollasta vaan takana on kaikkien seurojen tuki.
Toivotaan, että se ei jää vain hienoksi aluksi, vaan vielä joskus Suomessakin
päästään suunnitelmista tekoihin, kutsutaan sitä sitten SITF-visioksi, Suomen
malliksi tai miksi hyvänsä.
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Suomen MM-kilpailuja siirretään kahdella vuodella: tapahtuma järjestetään 4.–10.9.2023. Päätös kilpailujen siirtämisestä ei ollut kisaorganisaatiolle helppo, ja päätöstä
viivytettiinkin niin pitkälle kuin mahdollista, jotta kaikki
mahdollinen tieto muun muassa rokotusten globaalista
etenemisestä oli saatavilla.
–Harkitsimme asiaa yhdessä ITF:n kanssa pitkään ja
tulimme tulokseen, ettemme pysty takaamaan MM-kilpailujen järjestämistä kaikille osallistujille terveysturvallisesti. Päätökseen vaikuttivat monet seikat: tämän
hetken rajoitukset suurten tapahtumien järjestämisestä Pirkanmaan alueella, lentojen saatavuus, pakolliset koronatestit, karanteenit ja muut, sanoo kilpailujen
pääjärjestäjä Heli Karjalainen.
Kilpailuihin odotettiin yli 1 500 osallistujaa lähes 70
maasta. Kisaorganisaatio selvitteli mahdollisuutta järjestää koronakuplaa urheilijoille, mutta laskelmien perusteella sen järjestäminen vaikutti taloudellisesti mahdottomalta niin osallistujille kuin kisajärjestäjällekin.
–Lopulta kyse oli myös lajin luonteesta. Kyse on kamppailulajista, jossa kilpaillaan niin yksilö- kuin joukkuelajeissa, ja vaikka joukkueet olisikin jotenkin saatu pidettyä

erillään majoitusten ja kuljetusten osalta, kisahallissa kupla olisi puhjennut
käytännössä viimeistään ottelupäivänä, Karjalainen kertoo.
MM-kilpailut ovat ITF:n päätapahtuma, ja vuoden 2021 tittelit jäävät siis
poikkeuksellisesti jakamatta. Seuraava mahdollisuus on vasta kahden vuoden päästä. Tällöin edellisistä MM-kisoista on jo 4,5 vuotta aikaa.
–Uskomme, että tämä näkyy entistä suurempana osallistujamääränä ja
että vuoden 2023 MM-kilpailuista tulee osallistujamäärältään yhdet suurimmista MM-kilpailuista lajin historiassa, Heli Karjalainen summaa.

Dankoetuloksia

15.5.2021, Tampere

Lyhyesti

I Dan
Luca Stirbu, Black Eagle Taekwon-Do
Nika Korina, Black Eagle Taekwon-Do

AETF:n järjestämiin E-tournament-kilpailuihin osallistui Suomesta
ennätysmäärä kilpailijoita. Huhti–toukokuun vaihteessa järjestetyissä
kilpailuissa Suomea edusti kaikkiaan 76 kilpailijaa kymmenestä
seurasta. Suomella oli kilpailuissa neljänneksi eniten osallistujia heti
Saksan, Unkarin ja Norjan jälkeen. Suomi oli niin ikään kilpailuissa
neljänneksi parhaiten menestynyt maa kahdeksalla kullalla, kuudella
hopealla ja seitsemällä pronssimitalilla. Onnea mitalisteille!

29.5.2021, Oulu
II Dan
Vesa Lind, Helsingin yliopiston Taekwon-Do
I Dan

Liiton investointiavustukset on myönnetty vuodelle 2021. Suomen
ITF Taekwon-Do ry:n hallitus myönsi avustuksia seuraavasti: Helsingin Yliopiston Taekwon-Do 850 €, Jyväskylän ITF Taekwon-Do 850
€, Sastamalan Taekwon-Do seura 850 € ja Taekwon-Do Akatemia
850 €. Lisäksi liiton hallitus myönsi Tähtiseuran investointiavustusta Taekwon-Do Centerille 850 €.

Dani Jokiniemi, Turun ITF Taekwon-Do
Jarno Tihinen, Taekwon-Do Akatemia
Elina Pitkänen, Itä-Suomen yliopiston Taekwon-Do Joensuu
Janita Lehti, Itä-Suomen yliopiston Taekwon-Do Joensuu
Leevi Turunen, Turun ITF Taekwon-Do

Tampereen Taekwon-Do seuralle myönnettiin helmikuussa järjestetyssä Tähtiseura-auditoinnissa lasten ja nuorten tähtimerkki ja maaliskuussa aikuisten tähtimerkki! Onnea tuplamerkeistä Tampereelle!

SITF:n seurakehittäjä Milla Suorsa on koostanut seuroille tietopaketin erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Seuratoiminnan kehittämiseen ja rahoittamiseen
saatavista avustuksista, tuista ja muista rahoitusmahdollisuuksista voi lukea lisää liiton dokumenttivarastosta löytyvästä oppaasta.
4 | Taekwon-DoLife
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ENSIAPUNURKKAUS
Osaatko antaa ensiapua?
On tärkeää tietää, mitä ensiapu on ja kuka sitä
pystyy antamaan. Ensiapukoulutuksia on tarjolla
niin verkkokursseina kuin lähiopetuksenakin, ja
etenkin harjoitusten vastuuvetäjille suositellaan
ensiaputaitojen ylläpitämistä koulutusten avulla.
Ensiavun voi jakaa karkeasti hätäensiapuun ja
kiireettömään ensiapuun. Hätäensiavulla huolehditaan hädässä olevan hengityksestä, verenkierrosta ja tajunnasta niin pitkään, kunnes ammattiapua saadaan paikalle. Hätäensiapua ovat esimerkiksi maallikkoelvytys, suuren verenvuodon
tyrehdytys sekä tajuttoman kääntäminen kylkiasentoon. Maallikon antamalla hätäensiavulla on
yleensä suuri merkitys autettavan jatkoselviytymistä ajatellen.
Taekwon-Do-treeneissä tarvittava ensiapu on
usein kiireetöntä. Kaikki venähdykset, haavat ja
ruhjeet vaativat kyllä ensiapua, mutta yleensä
niissä ei ole kyse hätätilanteesta. Kiireetöntä ensiapua ei tule kuitenkaan väheksyä, sillä esimerkiksi murskaustreeneistä tuttu kylmä-koho-kompressiohoito lievittää kipua ja hidastaa kudosvaurion syntymistä.
Ensiavun antamiseen ei välttämättä vaadita
välineitä. Etenkin hätäensiapua vaativat tilanteet tulevat yllättäen, eikä välineistöä ei ole
aina saatavilla. Kiireettömään ensiapuun voi
jokainen varautua hankkimalla ensiapupakkauksia eri tilanteisiin: omat ensiapupakkaukset
tulisi löytyä ainakin kotoa, autosta ja treenikassista. Mitään kovin ihmeellistä ei ensiapulaukulta vaadita, ja niiden sisältöön perehdytään vielä tulevissa numeroissa.

Esa Salminen on helsinkiläinen 2. danin
Taekwon-Doin Hosin Sul Taekwon-Dosta.
Siviilissä hän on toimittaja ja kirjailija.

POLITIIKKAA VAI PELKKÄÄ POTKIMISTA?
Onko Taekwon-Do urheilulaji, johon ei tulisi sotkea politiikkaa?
Rasismi nostaa päätään ympäri Eurooppaa, ja osa pelkää fasismin
paluuta. Liittyykö tämä Taekwon-Doon mitenkään?
Keväällä tästä aiheesta ryöpsähti pienimuotoinen kansainvälinen keskustelu, kun hollantilainen opettaja Jair Stenhuijs kysyi
TKD Coaching -ryhmässä Facebookissa, pitäisikö Taekwon-Dossa
alkaa keskustella, mitä do tarkoittaa äänestämisen ja vihan vastustamisen kannalta. Hollannissa äärioikeisto oli juuri saanut liki
viidenneksen parlamenttipaikoista.
Moni oli voimakkaasti tätä vastaan. Politiikkaa ei saisi
missään nimessä sotkea kamppailulajeihin, do jangille ei saisi
vetää sellaisia jakolinjoja, sanottiin. Taekwon-Do on urheilua,
ja se siitä. Osallistuin itsekin keskusteluun, vaikka usein pysyttelen somesoppien ulkopuolella. Ehkä äänestyspäätökset on
hyvä jättää vaaliuurnille, totesin. On kuitenkin hyvä, että seuralla ja kansallisella lajiliitolla on arvot, joiden takana ollaan
valmiita seisomaan.
Suomessa SITF-liitto on liputtanut sateenkaariväen oikeuksien
puolesta ja rasismia vastaan. Yhdenvertaisuus on tärkeää jo siksi,
että laji on avoinna kaikille, ja liiton toimintasuunnitelmassakin
korostetaan suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Onneksi keskusteluun osallistui pian myös mestari Thierry Meyour, joka vetää
hyvin moninaista seuraa. Black Eaglessa treenaa mestarin mukaan
yli 20 eri kansalaisuutta ja uskontoa yhdessä.

”On minun vastuullani kouluttaa nuoria arvoista: suvaitsevaisuudesta, kunnioituksesta ja erilaisuuden hyväksymisestä”, mestari Meyour kirjoitti.
”Uusnatsismilla ei ole mitään sijaa minun do jangillani. Kamppailulajin mestarina oleminen on ennen kaikkea moraalisen oppaan työtä. Jos fasismin vastustaminen on aktivismia, niin sitten
olen aktivisti. Jos minun asemani ja kouluni voi toimia alustana
sille, että 80 vuoden takaiset tapahtumat eivät tapahdu uudestaan, niin minä käytän niitä siihen.”
Melkein liikutuin kuin luin tuon, ja ihmettelin, miksen itse heti
uskaltanut sanoa jotain sellaista. Toisaalta minä en olekaan mestari.
Meidän seuramme treenaa varsin monikulttuurisessa Helsingin Vuosaaressa. Rasistista käytöstä ei ole ainakaan minun korviini kuulunut, koska suurin nuorista treenaajistamme on kasvanut monikulttuurisessa ympäristössä. He ovat fiksumpia kuin
monet aikuiset nettikeskustelijat.
Edelleen olen sitä mieltä, että ehkä äänestämisestä tai poliittisista puolueista ei tarvitse puhua tatamilla. Sen sijaan arvoista ja
ihmisoikeuksista saa ja pitääkin puhua.
Jos kiusaamiselle ei ole sijaa do jangilla, niin ei pitäisi olla rasismilla, syrjinnällä saati natsismillakaan. Jos se on jonkun mielestä
liian poliittista, niin silloin ei ehkä ole ymmärretty Taekwon-Dovalaa. Mehän kuitenkin autamme lannistumattomalla hengellä
rakentamaan rauhallisempaa maailmaa.

Ensiapunurkkaus on
TKD Lifen uusi palsta,
jonka kirjoittaja Lotta
Keränen, 2. Dan, työskentelee ensihoitajana
Kainuussa.
Juttusarjan ensiapuvinkit perustuvat kansallisiin suosituksiin tai
mainittuihin lähteisiin.
Vinkkejä ei kuitenkaan
tule käyttää suoraan
kaikkiin ensiapua vaativiin tilanteisiin, vaan
avun tarve tulee aina arvioida tapauskohtaisesti.
Jos epäröit, soita oman
alueesi päivystysapuun
tai hätänumeroon 112, ja
pyydä toimintaohjeita.

MESTARIT ITF TAEKWON-DO -LIITOSSA

Liikesarjojen ja näytösottelun e-MM-kilpailut syyskuussa
Poikkeustilanteen siirrettyä varsinaisia maailmanmestaruuskilpailuja ITF järjestää e-MM-kilpailut syyskuussa 2021. Kaikkien aikojen ensimmäiset online-maailmanmestaruuskilpailut kattavat kaksi lajia: liikesarjat ja näytösottelun. Kilpailut järjestetään 4.–19.
syyskuuta 2021, ja kilpailuun osallistutaan maajoukkueittain. E-MM-kilpailut ovat avoinna vain mustille vöille.

Henkeä uhkaavassa tai muussa hätätilanteessa
tulee aina soittaa hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjät ovat kullanarvoisia ammattilaisia
ohjeistamaan kaikissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Tärkeintä on kuunnella ohjeita ja toimia
niiden mukaan. Hätänumeroon voi myös soittaa
kätevästi 112 Suomi -sovelluksen kautta, jolloin
päivystäjä pystyy paikantamaan soittajan sijainnin
ja hälyttämään apua nopeasti.
Selkeästi kiireettömät tapaukset voi selvittää
soittamalla päivystysapuun 116 117. Sieltä saa
esimerkiksi neuvoja treeneissä nyrjähtäneen
nilkan itsehoitoon sekä hoidon tarpeen arviointiin. Puhelu ohjautuu lähimpään sairaalan päivystykseen ja on käytössä melkein koko maassa.
Muista aina myös kertoa loukkaantumisista
treenien ohjaajalle.
Kuka tahansa voi antaa ensiapua, ja sitä voi
joutua antamaan missä ja milloin vain. Jokaisella on velvollisuus auttaa hädässä olevaa myös
lain puolesta, sillä esimerkiksi tieliikennelaki
velvoittaa hälyttämään apua ja auttamaan loukkaantuneita liikenneonnettomuuden sattuessa.
Taekwon-Dossa muiden auttamiseen rohkaisevat lajin periaatteet sekä Taekwon-Do-vala. Tärkeää on muistaa, että ensiavun antamista ei tarvitse pelätä ja auttajalta ei odoteta ihmetekoja.
Pienelläkin avulla on suuri merkitys!

94%

MESTARIARVOJEN MÄÄRÄT ITF:SSÄ
ITF:ssä on kaikkiaan 334 mestarin tai
suurmestarin arvoista (7.-9. Dan) henkilöä,
joista kuusi prosenttia eli 20 on naisia.

9%
9. DAN, 32 KPL

25%
8. DAN, 86 KPL

LÄHDE: ITF, 15.5.2021

66%
7. DAN, 226 KPL
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URHEILUN
eetokset
Millainen mielestäsi on hyvä urheilija, liikkuja tai harrastaja? Entä hyvä valmentaja?
Millaista on hyvä harjoittelu? Millainen on hyvä kilpailu tai hyvä hetki urheilun parissa?

TEKSTI: JONI OHTONEN

Kirsi Hämäläisen vuonna 2008 julkaistu
väitöskirja Urheilija ja valmentaja urheilun
maailmassa – eetokset, ihanteet ja kasvatus
urheilijoiden tarinoissa käsittelee urheilun
toimintaympäristössä tunnistettua viittä
eetosta eli katsomustapaa. Eetokset ja niiden tunnusomaiset piirteet ovat seuraavat:
•
•
•
•
•

työn eetos
menestyksen eetos
hauskuuden eetos
huolenpidon eetos
virtuositeetin eetos.

Työn eetoksessa keskeistä on treenin
määrä. Kovin harjoittelija on paras urheilija. Tekemisen arvo on määrässä ja
kovuudessa, eli edes kilpailumenestyksellä ei ole yhtä paljon merkitystä kuin
sillä, että treenataan koko ajan mahdollisimman paljon ja mielellään liikaa. Myös
suhde omaan kehoon on ankara ja ehdoton, koska oma keho nähdään eräänlaisena tehdyn työn symbolina.
Menestyksen eetos korostaa kilpailumenestystä, mitaleja ja mestaruuksia. Tähän
pyritään siis millä hinnalla hyvänsä. Jos ei
huijaa, ei yritä tarpeeksi. Urheilun ei välttämättä itsessään siis tarvitse olla kivaa tai

merkityksellistä, vaan toiminnan ajurina
on itse menestys. Muut urheilijat nähdään
tässä katsomustavassa lähinnä esteinä
omalle menestykselle.
Hauskuuden eetoksen kantavana teemana
on, että urheilu on hauskaa. Treeneissä
tehdään asioita, jotka ovat itsessään hauskoja. Myös yhdessä tekeminen ja urheilun
sosiaalinen puoli korostuvat. Tyypillisesti
varsinkin lasten ja nuorten liikunnassa taitoja opetellaan leikin varjolla, jolloin tekemisen hauskuus korostuu.
Huolenpidon eetoksen ohjatessa toimintaa kaikki ovat tervetulleita mukaan
lähtökohdasta ja ominaisuuksista riippumatta. Jokaiselle löydetään oma tapa
osallistua. Tämä eetos korostuu yhteisöllisesti monissa urheiluseuroissa, joissa
lasten ja nuorten harrasteliikunta on
keskiössä. Yksilölle huolenpidon eetos
voi näyttäytyä valmentajana, joka pitää
tiiviisti yhteyttä urheilijaan ja pyrkii luomaan tälle parhaat mahdolliset edellytykset harjoitella ja kehittyä.
Virtuositeetin eetoksen keskiössä on suoritus. Tärkein ohjuri toiminnalle on suorituksen kehittäminen häikäisevän hyvälle

tasolle. Motivaation lähteenä voi olla toisilta saatu hyväksyntä tai sisäsyntyinen
kiinnostus täydellisen suorituksen tavoitteluun. Virtuositeetin eetoksessa keskeistä
on loputon kiinnostus suorituksen yksityiskohtiin ja niiden hiomiseen.
Mitä edellä kuvattujen eetosten tunnuspiirteitä tunnistat omassa suhtautumisessa
urheiluun, harjoitteluun, valmentamiseen
tai seuratyöhön? Oma sisäinen puhe toimii
ikkunana oman katsomustavan hahmottamiseen. Harvat tunnistavat itsensä osuvan
ainoastaan yhteen edellä kuvatuista eetoksista. Usein omassa suhtautumisessa onkin
piirteitä useammasta eetoksesta.
Urheiluseuroissa eetokset näyttäytyvät
puhetyyleissä, toimintatavoissa ja yleisessä
ilmapiirissä. Minkä eetosten piirteitä tunnistat teidän seuranne toiminnassa? Mitä
annettavaa eri eetoksilla olisi teidän seuran
toiminnan kannalta, ja mitkä eetokset voivat näyttäytyä haitallisina? Valmentajilla
ja seuran toimihenkilöillä on iso vaikutus
yleiseen ilmapiiriin, mutta myös jokainen
yksittäinen harrastaja tuo oman panoksensa. Miten sinä voisit auttaa luomaan tai
vahvistamaan tsemppaavaa ja kannustavaa
ilmapiiriä teidän seurassanne?
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Harjoituskaudet suunnitellaan kilpailukauden ympärille.

Olet varmaankin jo aiemmissa numeroissa, treeneissä tai leireillä kuullut
harjoittelussa käytettävän kausijako-termin. Vaikka kausijaksotusta
käytetäänkin enimmäkseen kilpaurheilun maailmassa, sen ymmärtämisestä on hyötyä myös tavallisille
harrastajille, jotka haluavat päästä
huippukuntoon seuraavaan vyökokeeseen tai muuten vain tehostaa
kehittymistään. Niinpä syvennymmekin tässä juttusarjassa tarkemmin
vuoroin kuhunkin kauteen ja siihen,
mitä se pitää sisällään.
Harjoituskausi jaetaan neljään osaan:
•
Peruskuntokausi (PKK)
•
Kilpailuihin valmistava kausi (KVK)
•
Kilpailukausi (KK)
•
Ylimenokausi (YK)
Paras urheilija ei ole läpi vuoden valmiina
astelemaan kehään kauden pääkilpailuissa,
vaan koko harjoituskauden ajan rakennetaan parasta mahdollista kuntoa tuolle
kyseiselle hetkelle. Kaikkia ominaisuuksia
ei myöskään voi kehittää samanaikaisesti,
joten kehitettävät ominaisuudet vaihtelevat harjoituskauden mukaan.
Peruskuntokausi
Harjoituskauden koostamista verrataan
usein talon rakentamiseen, ja näissä vertauksissa peruskuntokausi mielletään talon kivijalaksi. Mitä tuo perusteiden rakentaminen käytännössä tarkoittaa?
Peruskuntokaudella kehitetään ominaisuuksia, jotka mahdollistavat aiempaa kovemmat tehot harjoituksissa myöhemmillä
jaksoilla. Tämä kausi on otollista aikaa
heikkouksien työstämiselle, joten sen sisältöä tulee räätälöidä kunkin harjoittelijan
lähtökohtien ja tavoitteiden mukaan.
Peruskuntokautta voisi pitää tavoitteellisen urheilijan tärkeimpänä harjoituskau-

tena, mikä kuitenkin valitettavan usein
toteutetaan laiminlyöden tai aivan liian
kovilla tehoilla. Maajoukkuetason urheilijoilla peruskuntokauden sisältö määrittyy tarkemmin sen mukaan, missä lajissa
kilpaillaan. Tässä on kuitenkin muutamia
yleisiä vinkkejä Taekwon-Do-harrastajan
peruskuntokauden harjoitteluun.
Peruskunto
Tämä on kaiken kestävyyskunnon pohja ja
mahdollistaa aiempaa kovempitehoisemmat harjoitukset ja niistä palautumisen
myöhemmillä jaksoilla. Ilman hyvää peruskuntopohjaa keho ei kestä kovaa treeniä,
ja se voi näkyä kauden aikana esimerkiksi
palautumisvaikeuksina, rasitusvammoina
tai sairasteluina. Peruskuntoa kehität matalatehoisilla ja pitkäkestoisilla aerobisilla
harjoituksilla, kuten lenkkeillen, pelaillen
tai lajitekniikoita keveillä tehoilla hioen.
Muista hyvä perussääntö PPP: pitää pystyä
puhumaan. Jos tämä ei vaikkapa lenkillä
onnistu, tiedät vauhdin nousseen liian
kovaksi ja olet todennäköisesti siirtynyt
vauhtikestävyyden puolelle. TaekwonDossa olemme usein tottuneet treenaamaan kovilla tehoilla intervallityyppisesti,
joten tehot karkaavat herkästi liian koviksi.
Tarkkana siis!
Liikkuvuus
Tämä on kaikkein otollisin kausi liikkuvuuden kehittämiseksi. Voit tehdä liikkuvuustreenin vaikkapa peruskuntoa parantavan harjoituksen päälle, kun lihaksesi
ovat lämpimät mutta harjoitustehot ovat
olleet maltillisia.
Voimaominaisuudet
Tällä kaudella rakennetaan usein pohjaa
kestovoimaharjoittelulla eli pitkillä sarjoilla ja keveillä kuormilla. Esimerkiksi
kuntopiirit soveltuvat hyvin tämän kauden voimaharjoitteluun.

TEKSTI: JULIA PÄTSI / KUVA: INKA KHANJI
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Julia Pätsi, 3. Dan, on liikesarjojen MM-hopeamitalisti ja todellinen kisakonkari, joka on ollut
maajoukkueen jäsen vuodesta 2010 alkaen. Koulutukseltaan pätsi on liikunnanohjaaja (AMK).

Tekniikka
Lajiharjoittelun puolella tämä aika sopii
loistavasti perustekniikoiden hiomiseen.
Ei muuta kuin toistoja vain!
Ylläpitävä nopeustreeni
Vaikka tällä harjoituskaudella treenataankin niin sanotusti suurella volyymilla
ja pienellä intensiteetillä, Taekwon-Don
kaltaisessa sähäkkyyttä vaativassa lajissa
haluamme ylläpitää nopeutta myös peruskuntokaudella. Ylläpitäväksi harjoitteluksi
riittää esimerkiksi yhden nopeustreenin
sisällyttäminen viikko-ohjelmaan, tai nopeusharjoitteiden tekemisen muiden harjoitusten alkulämmittelyjen yhteydessä.
Milloin sitten on Taekwon-Do-harrastajan peruskuntokausi? Maajoukkueurheilijoiden kausijaot suunnitellaan kauden
pääkilpailuiden mukaan. Yleisesti lajissa
harjoitusvuosi kuitenkin jakautuu syys- ja
kevätkauteen, ja kesällä pidetään pidempi
lajitauko tai lajiharjoituksia on kevennetysti. Kesä onkin hyvä aika peruskuntokaudelle. Toinen, hieman lyhyempi peruskuntokausi, asettuu syys- ja kevätkausien
väliin, jolloin ehditään hetki keskittyä perusteisiin ennen seuraavaa kautta.
Treeni-iloa ja aurinkoista kesää kaikille!

Taustatietona harjoittelun
ohjelmointi lyhyesti:
MAKROSYKLI on kokonainen harjoituskausi. Taekwon-Dossa makrosyklinä voidaan ajatella syys- tai kevätkautta tai näitä
molempia yhteensä. Kauden päätavoite on
yleensä makrosyklin lopussa.
MESOSYKLI on yksittäinen harjoitusjakso,
joita makrosyklissä voi olla useampia (harjoittelun kausijaot). Pituus vaihtelee keskimäärin 4–12 viikon välillä, mutta sopiva
vaihteluväli on aina urheilijakohtainen ja
riippuvainen makrosyklin pituudesta.
MIKROSYKLI tarkoittaa yleensä yhtä harjoitusviikkoa tai vastaavaa lyhyttä jaksoa.

Tämän palstan avulla opit tarinat liikesarjojen takaa. Juttusarjan viidennessä osassa uppoudutaan filosofi Yi In elämään.
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Yul-Gok
TEKSTI: JOONAS HEIKKINEN JA INKA KHANJI
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FA KTA A
Liikkeitä:
Jalkatekniikoita
Hyökkäyksiä (käsi):
Torjuntoja (käsi):
Muita liikkeitä:
Symmetrisyys:

38 (100 %)
4 (11 %)
18 (47 %)
14 (37 %)
2 (5 %)
89 %

Yul-Gok on suuren filosofin ja oppineen Yi In (1536–1584) salanimi. Hänen lempinimensä oli ”Korean Kungfutse”. Liikesarjan 38 liikettä viittaavat hänen syntymäpaikkaansa, joka sijaitsi 38. leveysasteella (nykyinen Koreoiden raja, sotilasaluetta). Diagrammi tarkoittaa ‘oppinutta, koulutettua’.
Yi I syntyi 26 Joulukuuta 1536, ja jo heti lapsuudestaan lähtien hän osoitti poikkeuksellista kykyä omaksua tietoa: Yi Itä pidettiin ihmelapsena, joka oppi kiinalaisen kirjoitusjärjestelmän kolmevuotiaana ja kirjoitti runoja kiinaksi ennen seitsemää ikävuottaan.
Kungfutselaisuuden perusteiden opinnot hän oli suorittanut jo 7-vuotiaana.
Valtion virkamiestutkinnon Yi I suoritti kirjallisuusministeriössä 13-vuotiaana,
ja samana vuonna hän suoritti myös toisen virkamiestutkinnon korkeimmilla mahdollisilla arvosanoilla.
Yi I syntyi hyvään perheeseen, jossa arvostettiin niin koulutusta kuin taiteitakin.
Hänen isänsä työskenteli valtionkanslerina, ja hänen äitinsä oli kalligrafi, runoilija
ja taiteilija.
Yi I otti kastanjanlaaksoa tarkoittava Yul-Gok-nimimerkin käyttöön kirjoittaessaan arvostettuja tekstejä ja kirjoituksia. Hän eli oppiensa mukaisesti ja uskoi suuresti rehellisyyteen.
Yul-Gokin äiti kuoli vuonna 1551, kun Yi I oli vain 16-vuotias. Hän sulkeutui tapojen
mukaisesti vuorelle kolmen vuoden ajaksi suremaan meditoiden ja opiskellen buddhalaisuutta. Jättäessään vuoren hän ryhtyi jälleen opiskelemaan kungfutselaisuutta.
Kolme vuotta opintojensa alkamisen jälkeen Yi I kävi tapaamassa tunnettua filosofia
Yi Hwangia, joka tunnetaan myös nimimerkillä Toi-Gye. 58-vuotias Yi Hwang oli 23-vuotiasta Yi Itä yli tuplasti vanhempi, mutta yhdessä he kehittivät uuskungfutselaisia oppeja
kiinalaisen Zhu-Xin opetusten pohjalta.
Yul-Gok oli tunnettu filosofisen ajattelun kehittämisestä. Hänen ajatuksensa mukaan
elämällä ja maailmankaikkeudella on kaksi olomuotoa: järki, abstrakti olomuoto, ja materia, fyysinen olomuoto. Nämä ovat verrattavissa länsimäisen kulttuurin ja uskonnon
opetuksiin ruumiista ja sielusta.
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Yul-Gok tuki ajatusta, jossa materia oli maailmankaikkeutta
hallitseva ja järki sitä tukeva tekijä. Tässä ajatusopissa kokemus,
koulutus ja käytännön älyllinen toiminta saivat painoarvoa. Toinen suuri ajatusoppi, joka perustui samoihin Zhu-Xin luomiin
ajatuksiin materiasta ja järjestä, oli päinvastainen. Se esitti järjen
hallitsevan materiaa, jolloin painopiste oli henkilön moraalin kehittämisessä. Tätä ajatusoppia tuki myös Yi Hwang, joka siis oli eri
mieltä Yi In kanssa.
Yul-Gokin ollessa 26-vuotias hän menetti myös isänsä, minkä
vuoksi filosofi sulkeutui jälleen kolmeksi vuodeksi suremaan.
29-vuotiaana hän suoritti ylemmän virkamiestutkinnon kattavalla
historiaa, poliitiikan kungfutselaista filosofiaa ja taolaisuuden laaja-alaista tietämystä käsittelevällä kirjoituksellaan. Samalla hänen
palveluksensa valtion virkamiehenä alkoi.
Ollessaan 34-vuotias Yul-Gok kirjoitti laajan poliittisen
tekstin, Tongho mundapin, joka oli 11-osainen tutkielma. Se
selvensi hänen näkemystään siitä, että oikeamielinen hallinto
voitaisiin toteuttaa jo hänen elinaikanaan. Yi I esitteli tekstissään eri menetelmiä, joiden avulla oikeamielinen hallinto olisi
mahdollista toteuttaa.
Yul-Gokin täyttäessä 40 vuotta hän oli merkittävä poliittinen
toimija Korean kuningaskunnassa. Hänellä oli kokemusta hallituksen eri toimielimistä, mikä antoi hänelle monipuolisen ymmärryksen kuningaskunnan toiminnasta. Tätä arvostettiin suuresti.
Hänen filosofiaansa kuului näkemys osittaisesta kansanvallasta. Poliittiset riidat eskaloituivat Korean kuningaskunnassa,
minkä vuoksi Yul-Gok päätti astua syrjään politiikasta ja käytti
aikansa opiskellen. Tänä aikana hän kirjoitti kungfutselaisuuden
keskeisimmistä asioista kirjan, joka kertoi miten elää kungfutse-

laisuuteen pohjautuvaa elämää. Sohak chibyo (The Essentials of
Confucianism) -teos voidaan luokitella kaikkein tärkeimmäksi esimerkiksi hyvästä kungfutselaisesta elämästä.
Viiden vuoden kuluttua Yul-Gok teki paluun politiikkaan,
mutta tuona aikana juuri mikään ei ollut muuttunut. Hän teki
parhaansa rauhoitellakseen tilannetta, mutta kuningaskunta oli
käytännössä jakautunut kahtia. Molemmat poliittiset puolueet
haukkuivat ja vähättelivät toisiaan, minkä vuoksi Yul-Gokilla oli
entistä haastavampaa pysyä puolueettomana.
Parin vuoden jälkeen vuonna 1583 Yul-Gok jätti jälleen politiikan, mutta ennen lähtöään hän teki vielä ehdotuksen 100 000
miehen lisäyksestä armeijan joukkoihin japanilaisten hyökkäyksen
torjumiseksi. Poliittisen kahtiajaon vuoksi tätäkään Yul-Gokin ehdotusta ei laitettu käytäntöön, ja yhdeksän vuotta myöhemmin
japanilaiset valtasivat Korean.
Yul-Gok kuoli vuonna 1584 ollessaan 48-vuotias. Hänen kirjoituksensa jäivät elämään kuoleman jälkeen, ja niillä on ollut suuri
vaikutus korealaiseen yhteiskuntaan. Hän kirjoitti elämänsä aikana 276 julkaisua kuudella eri kielellä.
Yi I muistetaan Yi Hwangin ohella toisena kahdesta suuresta
korealaisesta kungfutsesta. Soulissa on Yul-Gokin mukaan nimetty Yulgongno-tie, minkä lisäksi hän on myös Etelä-Korean 5
000 wonin setelissä.
Yul-Gok kehitettiin vuosina 1962–1964. Choi Hong Hin apuna
liikesarjaa kehittivät mestarit Kim Bok Man ja Woo Jae Lim.
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Yul-Gok –

		 Daniel Juslenius
Liikesarjoja opettelemalla meistä jokainen oppii Korean historiaa pienen palan kerrallaan. Juttusarjassamme haluamme esitellä samanlaisen, ehkä helpommin samaistuttavan katsauksen
Suomen historiaan. Viidennessä osassa esitellään Daniel Juslenius, eräs Suomen varhaisimmista akateemikoista. Ensin kuitenkin kerrotaan sananen Euroopan filosofisesta perinteestä.

1500-luvun Koreassa tunnetut oppineet Yi I (Yul-Gok) ja Yi Hwang (Toi-Gye) pohdiskelivat maailman ja
ihmisyyden olemusta. Samaan aikaan Suomessa raivattiin asutusta tiettömien teiden taa Itä-Suomeen
kohti itäisen valtakunnan Novgorodin alueita. Verot maksettiin suolakaloina ja turkiksina, ja elämä meni
eteenpäin mallikkaasti kuten ennenkin Ruotsin maalla. Suomea ei nimittäin siihen aikaan varsinaisesti
ollut: oli vain Ruotsin Österland, Itämaa. Suomesta monissa kielissä käytetty nimi Finland tunnettiin
kuitenkin jo siihen aikaan, eli jonkinlaista kehitystä oli tapahtumassa.
Keskiaikaista Suomea ei voi pitää filosofian tai yhteiskunnallisen pohdinnan kehtona. Euroopassa aineen, maailman ja ihmisyyden olemusta oli toki mietiskelty jo antiikin aikana. Suurelta osin Euroopan
keskiaikainen filosofia itse asiassa keskittyi näiden vanhojen oppineiden, erityisesti Aristoteleen ajatusten toisintamiseen ja soveltamiseen. Kaiken perustana oli kristillinen etiikka, joka pohjautuu Lähi-idän
alueen suullista perimätietoa keränneisiin teksteihin. Näistä teksteistä taas koottiin myöhemmin Euroopan kirjallisuuden ja historian merkittävin teos – Raamattu.
Kungfutselainen käsitys yhteiskunnasta ei ole hirvittävän kaukana kristillisestä etiikasta. Kungfutselaisuuden perustavanlaatuinen ajatus on, että ylempiarvoisten täytyy suojella alempiarvoisten elämää ja
vastavuoroisesti alempiarvoisten täytyy kunnioittaa ylempiään. Samanlainen kuuliaisuus kiteytyy myös
kymmenessä käskyssä, joita voi pitää eräinä kristillisen etiikan peruspilareista. Niissä kehotetaan muun
muassa kunnioittamaan isää ja äitiä, mikä laajemmin tarkasteltuna kertoo hyvin samanlaisesta ihmisten
välisestä hierarkiasta kuin kungfutselaisuudessa.
1700-luvulla eurooppalaiset oppineet alkoivat tuulettaa ajatuksiaan. Katolisen kirkon painostuksesta
huolimatta 1600-luvulla oli tehty mullistavia tieteellisiä oivalluksia: esimerkiksi Isaac Newton kehitti
painovoimateoriansa, ja Galileo Galilei uskaltautui kertomaan Maan kiertävän Aurinkoa eikä toisinpäin.
Muun muassa näiden havaintojen myötä alettiin korostaa ihmisen omaa rationaalista ajattelua kaiken
tiedon ja päätöksenteon pohjana. Tätä erityisesti Ranskassa vaikuttanutta aatesuuntausta kutsutaan
valistukseksi. Sen aallot löivät Suomeen kuitenkin hyvin heikosti tuon vuosisadan loppupuolella. 1700luvun Suomen akateemista elämää voisi hyvin perustein luonnehtia taantumukselliseksi.
Vaikka Suomessa ei ehkä kunnostauduttu Yi I:n ajatusten tapaisissa metafysiikan ja yhteiskunnallisen
elämän pohdinnoissa vielä 1500- tai edes 1700-luvulla, oltiin noihin aikoihin hyvää vauhtia ottamassa
ensimmäisiä askeleita kohti suomalaista identiteettiä. 10. kesäkuuta 1676 syntyi Mietoisissa nykyisessä

Varsinais-Suomessa Daniel Juslenius, ensimmäinen fennofiili eli suomalaisuuden rakastaja. Jusleniuksen elämän alkutaival ei ollut helppo, sillä hänen
äitinsä menehtyi hänen ollessaan kaksivuotias. 11-vuotiaana Juslenius aloitti
opintonsa Turun katedraalikoulussa pappi-isänsä jalanjäljissä. Neljä vuotta
myöhemmin hän jatkoi opintojaan Turun Akatemiassa, jonne hänet oli valittu
hyvien arvosanojen ja suositusten perusteella.
Opiskeluajasta tuli kuitenkin vaikea, sillä Jusleniuksen isä kuoli samoihin aikoihin, kun hän aloitti opintonsa. Ilman taloudellista turvaa hänen täytyi ryhtyä kotiopettajaksi. Vasta vuonna 1694 saatu pieni stipendi turvasi jonkinlaisen toimeentulon
loppuopintojen ajaksi. Opintojen edetessä hän pääsi akatemian varasihteeriksi vuonna 1702 ja myöhemmin sihteeriksi vuonna
1707. Hänestä tuli Turun Akatemian heprean ja kreikan professori vuonna 1712 ja lisäksi teologian professori vuonna 1727.
Työuransa aikana hän ehti toimia myös Porvoon piispana vuosina 1734–1744. Vuonna 1744 hän siirtyi piispaksi Ruotsin Skaraan, jossa hän kuoli vuonna 1752.
Jusleniuksen kirjallinen tuotanto on eräänlaista Suomi-kuvan luomista ja kiillotusta. Esimerkiksi vuonna 1700 julkaisemassaan opinnäytteessä Vanha ja uusi Turku (Aboe Vetus et Nova) hän esitti, että suomalaiset ovat Vanhassa testamentissa mainitun Nooan pojan Maagogin perillisiä. Siten suomalaiset olisivat Raamatussa kuvatun pyhän kansan jälkeläisiä. Juslenius myös
päätteli suomen kielen olevan sukua heprealle ja kreikalle, Raamatun tekstien arvostetuille alkuperäiskielille. Mikään näistä
ajatuksista ei kestä nykyaikaista tieteellistä tarkastelua – sanalla sanoen ne ovat siis perättömiä. Tuona aikana tieteellisissä
teksteissä ei kuitenkaan välttämättä edes pyritty totuudellisuuteen, sillä tärkeintä oli vain osoittaa kirjoittavansa hyvin latinaa.
Juslenius ei tyytynyt pelkästään kytkemään suomalaisia Israelin kansaan. Hän muun muassa kuvasi vaatimattomasti suomalaisten kehittäneen kirjoitustaidon ennen roomalaisia. Jusleniuksen mukaan suomalaiset olivat itse asiassa kirjoittaneet
teoksiaan jo kauan ennen kristinukon saapumista Suomeen, mutta ruotsalaiset olivat tietysti tullessaan vain hävittäneet nämä
pakanalliset teokset. Nykyinen historiantutkimus ei luonnollisesti tue tätä ajatusta.
Kirjallisen älyn lisäksi Juslenius ylisti suomalaisten rohkeutta eurooppalaisilla sotakentillä. Hän kytki suomalaisten sodankäyntitaidot 30-vuotisessa sodassa taistelleisiin suomalaisiin ratsusotilaisiin, hakkapeliittoihin. Juslenius päätteli heidän
saaneen lempinimensä sotahuudosta “Hakkaa päälle!”, mitä voi pitää nykyäänkin uskottavana selityksenä.
Vaikka hänen näkemyksensä suomalaisista ovat osin perättömiä ja suurelta osin kaunopuheisia, oli tällaisille ylisanoille
myös tarvetta tuon ajan Suomessa. 1600-luvulta lähtien Euroopassa oli alkanut levitä ajatus, jonka mukaan yhtä valtiota asuttaa yhtä kieltä puhuva kansa. Sen vuoksi Ruotsissakin suunniteltiin Suomen tiukempaa liittämistä emämaahan. Esimerkiksi
Turun Akatemiassa 1700-luvun alkupuolella työskennellyt professori Israel Nesselius esitti, että Suomi pitäisi ruotsalaistaa
suomalais-ruotsalaisilla avioliitoilla ja suomen kieli ja kulttuuri voitaisiin säilöä kahteen lappilaiseen pitäjään. Isänmaan rakastajaksi julistautunut Juslenius vastusti tätä ajatusta kirjoituksillaan ja puolustuspuheillaan. Hän myös vakiinnutti suomen kielen asemaa julkaisemalla ensimmäisen varsinaisen suomen kielen sanakirjan Suomalaisen Sana-Lugun Coetuksen vuonna 1745.
Ensimmäisenä suomalaisuuden ylistäjänä Jusleniuksen voidaan katsoa aloittaneen kehityksen, joka sittemmin 1800-luvulla huipentui isänmaallisen kirjallisuuden kukoistukseen. Silloin suomalaista brändityötä harjoittivat monille tutut herrat, kuten Elias Lönnrot, J.V. Snellman, Zacharias Topelius ja muut fennofiilit, joiden työn edesauttoi Suomen itsenäistymistä vuonna 1917.

TEKSTI: JALI MOILANEN JA HENRI SAVILAMPI
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Korona-ajan poikkeusjärjestelyt ovat ajaneet
seurat kehittämään uusia tapoja järjestää
vyökokeita, kun useilla paikkakunnilla perinteinen Taekwon-Do-vyökoe sisätiloissa ei ole
aikuisille ollut sallittu.
TEKSTI: INKA KHANJI

ULKOVYÖKOE JOULUKUUSSA TAMPEREELLA
Tampereen yliopiston Taekwon-Do järjesti syyskauden päätteeksi
ulkovyökokeen 19. joulukuuta 2020. Saliin ei ollut tuolloin ollut
pääsyä muutamaan viikkoon, joten viimeiset viilaukset vyökoetta
varten olivat kotona ja ulkona tehtävän treenin varassa.
Seuran pääopettaja Heli Karjalainen, 6. Dan, päätyi järjestämään ulkovyökokeen, koska muita vaihtoehtoja ei käytännössä ollut.
“Tampereen yliopiston liikuntapalvelu sulki tilat 30.11., ja
syksyn alkeiskurssi jäi paria kertaa vaille kesken. Vyökokeeseen
liittyvät asiat oli jo opetettu, joten päätimme, että vyökoe pidetään tavalla tai toisella. Koska sisätilat oli suljettu, vaihtoehdoksi jäi järjestää koe ulkona”, Karjalainen kertoo.
Kyseessä oli tiettävästi SITF:n ensimmäinen ulkona talvikeleissä järjestetty vyökoe, ja se vaati rutkasti esivalmisteluja.
Esimerkiksi suorituspaikkaa miettiessä tuli huomioida joulukuun mahdolliset lumi- tai vesisateet ja taattava osallistujille
turvallinen alusta.
“Osallistujat ohjeistettiin pukeutumaan niin, että liikkuminen
ja potkiminen onnistuu helposti. Osan vyökokeeseen liittyvistä
paperitöistä, kuten osallistujalistan, tein valmiiksi jo kotona, ettei
ilmoittautumiseen mennyt aikaa. Mukana oli myös yksi iso potkumaali, johon voitiin tehdä ottelutekniikkaa myös ulkojalkineilla.”
Vyökoe oli avoin vain alkeiskurssilaisille, joilla kurssi oli päättymäisillään. Melko yksinkertaisen vyökoerakenteen ansiosta kaikki oli
mahdollista suorittaa lähes kuten salissa, eikä esimerkiksi arvostelu
poikennut Karjalaisen mukaan perinteisestä salivyökokeesta.
“Näkisin, että ainakin alkeiskurssin vyökoe, jossa liikevalikoima on aika rajattu eikä fyysisesti vielä erityisen vaativa,
voitaisiin järjestää uudestaankin ulkona, jos tarvetta ilmenee.
Harkinnassa on myös järjestää keväällä alempien värivöiden
vyökoe vähän samaan tapaan, jos näyttää siltä, että sisälle ei
päästä”, toteaa Heli Karjalainen.
Suurimpana motivaationa poikkeavan ulkovyökokeen järjestämiselle oli tarjota mahdollisuus edetä vyöarvoissa poikkeusoloista huolimatta.
“On tärkeää, että harrastajat pääsevät eteenpäin. Nyt kesää
kohden järjestäminen on varmasti helpompaa kuin keskellä
talvea, joten voin kyllä suositella ulkovyökoetta lämpimästi”,
Karjalainen summaa.
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Ensimmäinen vyökoe poikkeusaikana
Tampereen yliopiston Taekwon-Don joulukuun vyökokeeseen osallistunut ex-alkeiskurssilainen Henri Pulla, 8. gup, piti vyökoetta mukavana kokemuksena, poikkeusjärjestelyistä huolimatta.
Syyskuussa aloittanut Pulla jännitti ulkovyökoetta alkuun
paitsi ensimmäisen vyökoekokemuksen myös sään vuoksi.
“Keli oli todella liukas, joten se jännitti. Valmistauduin vyökokeeseen melko samalla tavalla, kuin olisin valmistautunut
sisällä pidettävään kokeeseen. Ainoa ero oli se, että treenailin
myös ulkona, jotta tietäisin miten potkiminen onnistuu, kun
alustalla on hiekkaa ja jalassa kengät.”
Alkujännityksen jälkeen myös ulkovyökoe imaisi mukaansa,
ja jännitys väheni tekemisen edetessä.
“Uskoisin, että suurin ero sisällä pidettävään vyökokeeseen
verrattuna oli tässä vaatetus ja erityisesti se, että potkut ja liikesarjat tehtiin kengät jalassa. Se rajoitti hieman liikkuvuutta,
esimerkiksi sitä, miten sivupotkussa sai tukijalan kääntymään.”
Kaikkiaan vyökoe tarjosi kuitenkin onnistumisen elämyksiä
ja jännittävän kokemuksen.
“Osallistuisin kyllä mielelläni ulkovyökokeeseen uudestaan,
jos sisäliikuntatiloja ei päästä vielä syksyllä avaamaan. Itse en
muuttaisi vyökoetta mitenkään, järjestäjät suoriutuivat erinomaisesti, mutta itse valmistautuessa kokeeseen treenaisin ehdottomasti enemmän ulkona”, Henri Pulla summaa.

VYÖKOE VIDEOIDEN VÄLITYKSELLÄ
Poikkeusaikojen jatkuessa Helsingissä keväällä 2021 Helsingin yliopiston Taekwon-Do järjesti etävyökokeen videoiden muodossa
20.3.2021. Koe oli avoinna valkoisesta vihreään vyöhön ja siihen
osallistui 21 kokelasta.
“Syksyn vyökoe peruuntui poikkeustilanteen suljettua salit,
ja odottelimme mahdollisuutta järjestää perinteinen vyökoe
pitkälle kevääseen. Kun oli selvää, että siihen ei ole mahdollisuutta, päätimme järjestää vyökokeen samaan tapaan kuin
treenitkin, eli etänä videoiden kautta”, kertaa seuran pääopettaja Inka Khanji, 5. Dan.
“Pohdimme sabum Michael Hollerin kanssa sopivinta vyökoetapaa, ja totesimme yksikantaan, että emme edes yritä toisintaa perinteistä vyökoetta, sillä tämä suoritustapa poikkeaa
perinteisestä kaikin puolin. Se poisti hieman stressiä kokeen
järjestämisestä ja toi vapautta miettiä, millainen suoritustapa
toisi kokelaille mahdollisuuden näyttää parasta osaamistaan.”
Lopulta Khanji ja Holler järjestivät videovyökokeen, jossa
harrastajat saivat 12 tuntia aikaa kuvata ja lähettää omat suorituksensa. Kukin kokelas sai omalle vyöarvolleen suunnatun
tekniikkalistan lauantaiaamuna kello 8 sähköpostiin, ja pyydetyt videot oli palautettava iltakahdeksaan mennessä.
“Koe poikkesi melkoisesti perinteisestä, sillä nyt kokelaat saivat kuvata suorituksiaan niin monta kertaa, että olivat itse niihin
tyytyväisiä, samoin kuin etäkisoissakin. Väärät tekniikat ja muut
epähuomiossa tehdyt mokat oli siis nyt perinteistä vyökoetta helpompi karsia tekemisestä kokonaan pois”, Khanji sanoo.
Paria vaativat osa-alueet, kuten värivöiden ottelu ja askelottelu, tehtiin vyökokeessa ilman vastustajaa varjo-ottelun tyyliin. Myös muissa osa-alueissa oli sovellettavaa.
“Perustekniikka ja liikesarjat onnistuvat helposti myös
yksin, mutta jätimme esimerkiksi itsepuolustuksen ja murskauksen vihreiltä vöiltä kokonaan pois. On selvää, että seuraavassa vyökokeessa heillä on todellinen näytön paikkaa, mutta
tällä kertaa oli tärkeämpää pitää harrastajat motivoituneina ja
saada heidät vyöarvoissa eteenpäin.”
Teoriaosuus järjestettiin perinteisestä tavasta poiketen kysymyksillä, jotka sallivat muistiinpanojen käyttämisen ja Google-haut, mutta vaativat asioiden yhdistelyä ja pohtimista.
“Kaikkiaan vyökoe oli järjestäjän näkökulmasta monin verroin työläämpi tavalliseen vyökokeeseen nähden. Jo esivalmistelut vaativat useita tunteja töitä, puhumattakaan jokaisen kokelaan videoiden arvioinnista.”
Khanjin arvion mukaan aikaa videovyökokeeseen kului järjestäjiltä noin neljä kertaa enemmän perinteiseen vyökokeeseen nähden.
“Muuta vaihtoehtoa meillä ei kuitenkaan ollut. Toivotaan
silti, että pääsemme jo loppukesästä järjestämään tavallisen
Taekwon-Do-vyökokeen eikä videovyökokeisiin tarvitse enää
palata”, sanoo Inka Khanji.

Videovyökoe pitkän odotuksen päätteeksi
Helsingin yliopiston Taekwon-Don Kanerva Matveinen, 7. gup,
tähtäsi vyökokeeseen jo joulukuun puolella, mutta salien sulkeuduttua vyökoemahdollisuus tuli eteen vasta maaliskuussa.
“Olin muiden tavoin odottanut pitkään, että pääsisin vyökokeeseen näyttämään osaamistani. Kuullessani että vyökoe on
etänä, en edes ajatellut, että se olisi jotenkin huono asia, sillä
halusin näyttää itselleni ja muille kehitykseni. Oli todella mahtavaa, että poikkeusoloissakin opettajamme kehittivät tavan
järjestää vyökokeen”, hän sanoo.
Kokeen lähestyessä pintaan nousi myös jännitys, mutta koska
kameran edessä omien liikkeiden kuvaaminen oli tullut tutuksi jo
etätreeneistä, treenaaminen koetta varten onnistui jo rutiinilla.
Etävyökoe poikkesi Matveisen mukaan perinteisestä kokeesta monin tavoin, muun muassa ajallisesti.
“Perinteisessä vyökokeessa on vain yksi otto, joka määrittää
lopputuloksen. Yhteen suorituskertaan on helppo laittaa kaikki
energia ja huomio. Nyt pystyin ja jouduin tekemään uudestaan
niin monta kertaa kuin halusin. Tämä näkyi myös etävyökokeen
suoritusajassani, sillä suoritus kesti huomattavasti kauemmin,
kuin perinteisessä vyökokeessa.”
Erojen lisäksi myös samankaltaisuuksia perinteiseen kokeeseen
verrattuna oli rutkasti. Tärkeimpinä nousi halu onnistua ja tehdä
parhaansa riippumatta siitä, missä ja miten vyökoe suoritetaan.
“Jännitys ja halu onnistua melkeinpä vain lisääntyivät, kun
kerrankin oli mahdollisuus oikeasti näyttää paras suorituksensa. Monen oton jälkeen kuitenkin totesin, että suoritukseni
ei siitä paremmaksi muutu, mutta ainakin on jotain sellaista
kehitettävää, minkä näen itsekin.”
Matveisen mukaan yksin kotona tehty vyökoe opetti myös
uudenlaista rohkeutta, kun vyökoetilanteesta tuli selvitä ilman
treenikavereiden tukea. Oman tekemisen katsominen videolta
myös auttoi korjaamaan tekniikoita uusintaotoissa.
“Etävyökokeessa auttoi paljon se, että kaikkea ei tarvinnut
tehdä yhdellä otolla, vaan jokainen osa-alue esitettiin omalla
videolla. Sen avulla pystyi oikeasti näkemään oman suorituksensa ja parantamaan sitä.”
Koska videot sai kuvata haluamassaan järjestyksessä, aloitti
Matveinen kuvaamisen itselleen varmimmista osa-alueista,
mikä ei olisi ollut mahdollista perinteisessä kokeessa.
Etävyökoe oli uudenlainen ja jännittävä kokemus, joka paitsi
haastoi miettimään omia suorituksia uudella tavalla myös toi
onnistumisen kokemuksen.
“Samalla tuli kyllä myös pieni ylpeys, sillä videoiden avulla
näin, kuinka paljon olin kehittynyt ja kuinka paljon uutta oppinut
jo nyt Taekwon-Do-matkallani”, Kanerva Matveinen summaa.
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SUORITUSOHJEET:
Voit suorittaa tehtävät missä järjestyksessä tahansa.
Tehtävät sopivat kaikille vyöarvoille. Merkkaa ruksilaatikkoon, kun
tehtävä on tehty.
Kerro kaverille, sukulaiselle tai tuttavalle, mitä Taekwon-Do on ja miksi
tykkäät harrastaa sitä.

Tee kaikki tehtävät kesän aikana. Voit jakaa kesätreenisi somessa
videon tai kuvan muodossa tunnisteilla #sitftreenaa ja #tkdkesätreeni.
Hauskaa kesää!

Suunnittele ja toteuta perheellesi Taekwon-Do-näytös.

Kerro vanhemmille, sisaruksille tai kaverille, mitä tarkoittaa se, että
kamppailija ei kiusaa.

Harjoittele osaamiasi potkuja ilmaan tai esimerkiksi tyynyyn niin,
että teet kutakin potkua viisi toistoa kummallakin jalalla.
Muista turvallisuus!

Harjoittele osaamaasi hyppypotkua joko trampoliinilla hyppiessä tai
pihalla esimerkiksi nurmikolla tai patjan päällä. Voit lisätä vaikeustasoa hyppäämällä esteen, vaikkapa tyynypinon, yli. Varmista, että
laskeutumisalusta on tasainen, jotta et satuta itseäsi.

Haasta sisarus, vanhempi tai kaveri vatsahippaan: liikkuminen
otteluasennossa, pisteitä saa osumalla toista kädellä kevyesti vatsaan.
Hippaa voi ottaa vaikkapa kolme yhden minuutin erää.

Osallistu kesän aikana ainakin yhteen ulkotreeniin tai ohjaa perheellesi
Taekwon-Do-treenit!

Harjoittele mielestäsi haastavaa käsitekniikkaa peilin edessä viiden
minuutin ajan. Muista tehdä tekniikka molemmilla puolilla.

Harjoittele hetkessä olemista. Istahda risti-istuntaan sulje silmät ja
kuuntele luonnon ääniä. Malta olla paikoillasi ja hiljaa tässä asennossa
yhden minuutin ajan.

TAEKWON-DO LIFEN TEORIALIITE 1/2021: ASENNOT (SOGI)
Hyökkäyksen ja puolustuksen voimakkaat ja tyylikkäät tekniikat perustuvat suurelta osin oikeisiin asentoihin, ja
samalla puhtaat asennot ovat myös lähtökohta jokaiseen Taekwon-Do -liikkeeseen. Asennoissa vakaus, ketteryys,
tasapaino ja joustavuus ovat hallitsevia tekijöitä.

Periaatteet hyvälle asennolle
Selkä suorana
Hartiat rentoina
Alavatsalihakset jännitettyinä.Oikea vartalon suunta: asennot joko suoraan (full facing),
45 astetta sivuttain (half facing) tai kokonaa sivuttain (side facing) vastustajaa kohti
Hyvä tasapaino
Polvet oikein joustettuina

VALMIUSASENTO (JUNBI SOGI)
Valmiusasentoja on paljon eri asennoissa, ja samoissakin asennoissa voi olla useita rinnakkaisia valmiusasentoja (A, B, C, D ja niin edelleen.). Valmiusasentoja käytetään lähinnä perustekniikka- ja liikesarjaharjoituksissa sekä joissain pariharjoituksissa. Ne eivät
ole osa itse toimintaa, vaan niitä käytetään valmistautumiseen. Niillä oppilaat aloittavat
harjoituksen saaden näin hetken aikaa keskittymiseen ja mielikuvan luontiin. Yleisimpiä
ovat valmiusasentoja ovat muun muassa charyot sogi ja narani junbi sogi.

Tasapainottele yhdellä jalalla ja laske, kuinka kauan pysyt yhden jalan
varassa. Lisää haastavuutta sulkemalla silmät ja nostamalla ilmassa
olevaa jalkaa entistä korkeammalle.

Mene ulos nurmikolle ja tee kärrynpyörä tai kuperkeikka.

TEHTÄVÄT: MILLA SUORSA // IDEA: TIIU TUOMI
Murskaa sanomalehtiä silpuksi Taekwon-Do-tekniikoilla. Pyydä vahvaa
perheenjäsentä pitämään sanomalehteä tiukasti kiinni.
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Teorialiitteen ovat koonneet sahyun Thierry Meyour, sahyun Mikko Allinniemi, sabum Saija Aalto, sabum Heli Karjalainen,
sabum Lasse Kuusisto, sabum Jukka Ahola, sabum Jouni Aartola ja sabum Inka Khanji.

Narani sogi, yhdensuuntainen asento
• leveys 1 hartianmitta jalkojen ulkosyrjistä mitattuna
• jalkaterät eteenpäin
• hyvä ryhti
1 hartianmitta

Moa sogi, suljettu asento
• kantapäät ja varpaat yhdessä
• hyvä ryhti

Goburyo Junbi Sogi B
• painosta 100 % tukijalalla
• tukijalan jalkaterä ja polvi suoraan kulkusuuntaan nähden
• tukijalka koukistettuna siten, että polven ja varpaiden linja
on pystysuora
• toisen jalan kantapää on tukijalan polven vieressä, polvi
koukistettuna ja noin 45 astetta kulkusuunnasta
• hartialinja suoraan eteenpäin

Charyot sogi, huomioasento
• kantapäät yhdessä
• jalkaterät noin 45 asteen kulmassa
• kädet nyrkissä rentoina kehon sivulla, kädet hieman
taivutettuina kyynärpäistä
• katse suoraan eteenpäin

1,5 hartianmittaa

Kyocha sogi, X-asento
• valtaosa painosta on tukijalalla, kulma 45 tai 90 astetta kulkusuunnasta
• tukijalka koukistettuna siten, että polven ja varpaiden linja on pystysuora
• toisen jalan päkiä ristitään tukijalan eteen askeltaessa, mutta tukijalan
taakse hypätessä
• molemmat jalkaterät osoittavat samaan suuntaan
• toisen jalan polvi koukistetaan ja kantapää pidetään ilmassa noin
2 cm maasta
• kehon suunta voi olla viistoon, sivulle tai suoraan eteenpäin

1,5 hartianmittaa

Dwitbal sogi, takimmaisen jalan asento
• asennon pituus 1 hartianmitta etummaisen jalan varpaista
takimmaisen jalan ulkosyrjään
• valtaosa painosta on tukijalalla, tukijalka käännettynä 15 astetta
sisäänpäin
• tukijalka koukistettuna siten, että polvi koukistuu hieman
varpaita pidemmälle
• etummaisen jalan jalkaterä käännettynä 25 astetta sisäänpäin kulkusuunnasta
• etummaisen jalan päkiä koskettaa maata, kantapää pidetään ilmassa
noin 2 cm maasta
• hartiat 45 astetta kulkusuunnasta

1 hartianmitta

Annun sogi, istuma-asento
• asennon leveys noin 1,5 hartianmittaa jalkojen
sisäsyrjästä mitattuna
• paino keskellä, 50 %–50 %
• polvet koukistettuna niin, että polvet ja päkiät ovat samalla linjalla
• jalkaterät ja lantio suoraan eteenpäin
• selkä suorana ja hyvä ryhti

1 hartianmitta

1,5 hartianmittaa

Niunja sogi, L-asento
• asennon pituus noin 1,5 hartianmittaa etummaisen jalan varpaista
tukijalan kantapäähän
• asennon leveys noin 2,5 cm kantapäästä kantapäähän
• painosta 70 % takana, 30 % edessä
• molempien jalkojen jalkaterät 15 astetta kääntyneenä sisäänpäin
• etummaisen jalan polvi hieman koukistettuna, polvi ja kantapää
samassa linjassa
• takimmaisen jalan polvi ja sisäsyrjä samassa suunnassa, varpaat
samalla linjalla polven kanssa
• kehon suunta etuviistoon, noin 45 astetta kulkusuunnasta

Gojung sogi, korjattu asento
• asennon pituus 1,5 hartianmittaa etummaisen jalan varpaista
takimmaisen jalan varpaisiin
• asennon leveys 2,5 cm kantapäästä kantapäähän mitattuna
• paino keskellä, 50 %–50 %
• noin 45 astetta kulkusuunnasta
• etummaisen jalan polven ja kantapään linja pystysuora
1,5 hartianmittaa

Gunnun sogi, kävelyasento
• asennon pituus 1,5 hartianmittaa etummaisen jalan varpaista
takimmaisen jalan varpaisiin mitattuna
• asennon leveys 1 hartianmitta jalan keskikohdista mitattuna
• paino keskellä, 50 %–50 %
• takimmainen jalka 25 asteen kulmassa kulkusuuntaan nähden,
etummainen jalka suoraan eteenpäin
• etummaisen jalan polven ja kantapään linja pystysuora
• takimmaisen jalan polvi jännitettynä suoraksi
• lantio ja hartiat osoittavat suoraan eteenpäin, ellei
toisin mainita

Goburyo sogi, taivutettu asento (kaksi eri versiota)
Goburyo Junbi Sogi A
• painosta 100 % tukijalalla
• tukijalan jalkaterä ja polvi 90 astetta kulkusuunnasta
• tukijalka koukistettuna siten, että polven ja varpaiden linja
on pystysuora
• toisen jalan kantapää on tukijalan polven vieressä, polvi
koukistettuna ja noin 45 astetta kulkusuunnasta
• hartialinja 45 astetta

H E N K I L Ö E S I T T E LY S S Ä

1,5 hartianmittaa +
1 jalkaterän pituus

Nachuo sogi, matala asento
• kuten gunnun sogi, mutta asennon pituus 1,5 hartianmittaa etujalan
kantapäästä takajalan kantapäähän
• leveys 1 hartianmitta jalan keskikohdasta mitattuna
• paino keskellä, 50 %–50 %

1 hartianmitta

1 hartianmitta

Soo jik sogi, pystysuora asento
• asennon pituus 1 hartianmitta takimmaisen jalan varpaista
etummaisen jalan varpaisiin
• painosta takana 60 %, edessä 40 %
• molemmat jalkaterät 15 astetta käännettynä sisäänpäin
• polvet ovat suorana, eivät kuitenkaan lukossa
• hartiat 45 astetta kulkusuunnasta

Sasun sogi, viisto asento
• kuten annun sogi, mutta etummaisen jalan kantapää sivusuunnassa
samalla linjalla takimmaisen jalan isovarpaan kanssa
• leveys 1,5 hartianmittaa sisäsyrjistä mitattuna
• paino keskellä, 50 %–50 %

1,5 hartianmittaa

VE
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Waebal sogi, yhden jalan asento
• koko paino tukijalalla, jalkaterä joko suoraan eteenpäin tai
suoraan sivulle
• tukijalan polvi suorana
• toinen jalka koukistettuna niin, että jalan sisäsyrjä on tukijalan
polven korkeudella tai jalkapöytä tuodaan tukijalan polvitaipeeseen

A
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Oguryo sogi, kyyristynyt asento
• kuten sasun sogi, mutta polvet koukistettuna sisäänpäin
• jalkojen välinen leveys voi vaihdella
1,5 hartianmittaa

N

Palja sogi, avoin asento
• kuten narani sogi, mutta jalkaterät osoittavat hiukan sisäänpäin
(an palja sogi) tai noin 45 astetta ulospäin (bakat palja sogi)

1 hartianmitta

1 hartianmitta

Sirius Taekwon-Dosta ja Espoon TKD-seurasta tunnettu sabum Veera Häyrynen, 5. Dan, rakastui
lajiin ensihetkestä lähtien. Nyt takana on 21 vuotta Taekwon-Don parissa, ja palo lajiin kytee yhä.

TEKSTI: INKA KHANJI
KUVAT: MIKKO ARHIPPAINEN, ARI KAIRALA, MICHAEL HOLLER, INKA KHANJI

30. lokakuuta 2005 koitti 20-vuotiaan
Veera Lahtisen (nyk. Häyrynen) siihenastisen Taekwon-Do-uran musertavin
hetki. Edellisestä vyökokeesta oli aikaa
puolitoista vuotta, ja se oli kulunut monipuolisen treenin parissa. Nyt tähtäimessä
oli 2. danin vyöarvo.
Toisin kuin mustan vyön kokeissa
yleensä, tässä kokeessa oli poikkeuksellisesti yleisöä, sillä se järjestettiin suurmestari Van Binhin ja edesmenneen mestari
Trân Triêu Quânin leirin päätteeksi Ylöjärvellä. Graduoimassa oli silloinen sabum
Marko Lieke sekä sabum Jukka Nyman.
“Ennen koetta fiilis oli hyvä. Olin valmistautunut harjoittelemalla kaikkia osaalueita monipuolisesti. Itsepuolustus ja
murskaus olivat silloin ne osa-alueet, joihin piti treenata ekstraa, sillä murskauksen
harjoitteluun ei meillä ollut käytännössä
mitään mahdollisuutta”, hän muistelee.
Koe eteni hyvin, ja Lahtinen oli tyytyväinen suorituksiinsa, aina murskauksiin
saakka. Kovasta yrityksestä huolimatta
lähes kaikki laudat jäivät ehjiksi, ja 20-vuotias 2. danin kokelas tiesi lopputuloksen jo
ennen lopullisten tulosten julkistamista.
“Se oli tajuttoman kova paikka. Itkin
vain monta tuntia, sillä häpesin hylättyä
vyökoetulosta niin paljon. Silloinkaan
mustan vyön kokeesta tulleista hylsyistä
ei puhuttu, joten tuntui, että eihän kukaan
voi saada hylättyä vyökokeesta. Tuntui,
kuin minuun olisi isketty leima, jonka mukaan olen täysin onneton, täysin huono
Taekwon-Dossa. Todellinen epäonnistuja”,
Veera Häyrynen muistelee.
Vyökokeesta tullut hylätty tulos oli kova
pala ja näyttäytyi erikoisena myös ulkopuolisille, sillä vain muutamaa kuukautta
aikaisemmin Lahtinen oli tehnyt menestyksekkään arvokisadebyyttinsä: samana
vuonna hän oli kantanut kotiin kolme arvokisamitalia, niin EM- kuin MM-kilpailuistakin. Tämä oli ristiriidassa erityisesti
2000-luvun alussa vallinneeseen ajatukseen siitä, että lajin kovimmat menestyjät
löytyivät juuri maajoukkueesta.
Leiriviikonloppu päättyi kuitenkin suureen pettymykseen. Odotukset olivat jo
uudessa vyöarvossa, mutta edessä oli kotiinpaluu edelleen 1. danina.
“Olin onneksi muiden kyydillä, joten
istua kyyhötin autossa ja itkin. En käynyt
treeneissä pariin viikkoon, kun hävetti niin
paljon. Aika kuitenkin teki tehtävänsä, ja
palasin takaisin treeneihin. Sitten aloin
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miettiä miten minun tulisi treenata, jotta
seuraavalla kerralla ei kävisi näin. Olin aina
käynyt lähes kaikissa seuran treeneissä ja
tehnyt treenien ulkopuolella oheisharjoitteita. Silloin tajusin, että määrän sijaan oli
paljon tärkeämpää panostaa laatuun. Treeneissä piti antaa vielä enemmän.”
Lopulta lajiuran hankalimmasta hetkestä aiheutui monta positiivista asiaa ja
oppia. Tärkeimpänä Häyrynen haluaa opettaa nyt omille oppilailleen, että ei haittaa,
jos vyökokeesta ei pääse läpi.
“Työtä on vielä tehtävänä siinä, ettei
vyökoehylsyä tarvitsisi häpeillä. Siksi haluan kantaa korteni kekoon kertomalla
omasta epäonnistumisestani. Olin hyvin
iloinen, kun jokin aika sitten sabum Lasse
Kuusisto omassa henkilöesittelyssään kertoi saaneensa joskus hylätyn vyökokeesta.
En tiennyt sitä, ja sekin oli hyvä esimerkki
siitä, että matka ei pääty siihen eikä se tarkoita, että olisi huono.”
Puoli vuotta ensimmäisen yrityksen jälkeen Veera Lahtinen suoritti 2. danin vyökokeen hyväksytysti. Kaikki murskaukset
menivät läpi.
Harrastaminen ei siis jäänyt ensimmäiseen yritykseen 2. danin kokeessa, ja
16 vuotta myöhemmin Veera Häyrynen
on 5. danin musta vyö, yksi Suomen neljästä naispuolisesta seuran pääopettajasta
sekä muun muassa hallinnut SM-kisojen
4.–6. danin naisten liikesarjakategoriaa
suvereenisti useiden vuosien ajan. Lisäksi
hän on yksi niistä harvoista suomalaista
Taekwon-Do-opettajista, jotka tekevät
Taekwon-Doa päätyönään.
Vaikka lajivuosia on kertynyt jo yli
kahden vuosikymmenen edestä, kaiken
takana on edelleen sama palo, joka syttyi
15-vuotiaaseen teinityttöön ensimmäisissä
Taekwon-Do-treeneissä.
“Silloin oli saman tien selvää, että tämä
on minun juttuni”, hän sanoo varmasti.
Ennen Taekwon-Doa 15-vuotias Lahtinen oli harrastanut erilaisia lajeja, mutta
mikään ei ollut herättänyt kunnon roihua.
Ei ennen Taekwon-Doa.
“Jo ensimmäisissä treeneissä oli aivan
sairaan kivaa. Siellä tehtiin paljon ihan
vain annun sogista paikallaan lyöntejä, ja
tavallaan sisältö oli tietyllä tavalla yksitoikkoista, kun samaa asiaa hinkattiin todella
paljon ennen kuin mentiin seuraavaan.”
Samalle alkeiskurssille osallistui kymmenisen 15–25-vuotiasta uutta harras-

tajaa, jotka etenivät vyökokeeseen asti.
Kurssin ohjaajat Kristian Linjamäki
ja Heli Karjalainen istuttivat nopeasti
kipinän yläasteikäiseen Veera Lahtiseen.
Ilmeni, että lajissa on monia puolia, jotka
saavat hänet innostumaan.
“Jos yksittäinen osa-alue tulisi nimetä, sanoisin perustekniikat. Pitkälti se
kuitenkin on kokonaisuus, tunnelma ja
henki, joka treeneissä vallitsee. Myös se,
että kaikki on tarkasti määritelty, ja sitten ne yritetään tehdä mahdollisimman
hyvin, sopii minulle”, Häyrynen kuvailee 21
vuotta myöhemmin.

harrastustoiminnan kannalta tärkeänä ja
hyödyllisenä sen, että lapset ovat mukana
toiminnassa. Heitä on niin valtava massa,
että jo seurojen harrastajamäärän ja talouden kannalta on järkevää ottaa lapset
mukaan, jos vain siihen löytyy resurssit ja
osaava opettaja.”
Tämä näkyy Häyrysen mukaan myös
liiton kilpailuissa, joissa D-, C- ja B-juniorit lisäävät merkittävästi paitsi kilpailijoiden määrää myös kisatunnelmaa. Hän
myös muistuttaa, että nykyisistä harrastajista useat ovat aloittaneet lajin nimenomaan junioriryhmässä.

Oman lajin löytyminen on tuonut Veera
Häyryselle valtavasti iloa, ja tuota samaa
iloa hän haluaa myös jakaa eteenpäin
omille oppilailleen.
“Haluan olla iloinen, kannustava, energinen sekä tietysti myös hyvä ja ammattitaitoinen opettaja”, sanoo Häyrynen.
Veera Häyrynen oli mukana herättelemässä junioritoimintaa Suomeen ensimmäisten joukossa. Vuonna 2005 Espoon
seuran pääopettaja Teppo Häyrynen vakuuttui mestari Mariusz Steckiewiczin
puheista, ja ehdotti Veera Häyryselle junioritoiminnan aloittamista. Perustelut
menivät läpi, ja pian Espooseen perustettiin ensimmäinen alakouluikäisille lapsille
suunnattu kurssi.
”Aloitimme yhdellä viikoittaisella treenillä, joka lähti laajenemaan nopeasti.
Ensimmäiselle alkeiskurssille tuli 24 lasta,
ja sen kurssin jälkeen uusi alkeiskurssi.
Tällöin jatkokurssi harjoitteli jo kaksi kertaa viikossa, eli meillä oli jo kolmet lasten
treenit viikossa. Lapsille suunnatut kurssit
vetivät heti alusta lähtien todella hyvin, ja
kurssit olivatkin aina täynnä. Siihen aikaan
Espoossa ei ollut juurikaan lapsille suunnattua kamppailulajitoimintaa, eikä juuri
muissakaan SITF:n seuroissa.”
Lasten opettamisen palkitsevuus kävi
nopeasti ilmi Häyryselle, ja 4. danin suoritettuaan Espoon seuran työnjakoa selkeytettiin niin, että juniorien opettajana toimi
Veera Häyrynen.
”Meidän liitossa kilpailu- ja urheilutoiminta on valtavan tärkeää. Onhan se myös
urheilullisesti selkeää, että jos muissa
maissa lajin harrastaminen aloitetaan jo
pikkulapsesta asti, ja jos meillä olisi jäänyt
siihen, että Taekwon-Doa tarjotaan vain
aikuisille ja nuorille, annettaisiin valtava
etumatka muille maille. Näen toki myös

Veera Häyrynen on toiminut vuosia aktiivisesti opettajana Espoon TKD-seurassa
ja pääopettajana niin Sirius TaekwonDossa kuin Tanskaan perustetussa Kongens Lyngby ITF Taekwon-Do Klub -seurassa. Lisäksi hän työskentelee Espoon
seurassa osa-aikaisena valmennuspäällikkönä. Oman seuran perustaminen on
mahdollistanut myös ammattimaisen
Taekwon-Do-opettamisen.
“Nykyään työskentelen sekä Espoon
seurassa että Siriuksessa niin, että noin
kaksi kolmannesta töistä tulee Siriuksesta.
Kaikkiaan teen tällä hetkellä töitä osa-aikaisesti, mutta uskon, että ilman koronaa
ja hieman erilaisessa elämäntilanteessa
tätä olisi kyllä mahdollista tehdä ihan kokopäiväisesti. Toistaiseksi olen kuitenkin
halunnut järjestää asiat niin, että olen
poissa kotoa vain kahtena iltana viikossa”,
Häyrynen sanoo.
Vu o n n a 2 0 1 6 p e r u s te t t u S i r i u s
Taekwon-Do porskuttaa erinomaisesti,
mutta vuoden 2015 lopussa perustetun
tanskalaisen seuran toiminta loppui, kun
Häyryset palasivat Suomeen vuoden 2017
alussa.
“Olimme Tanskassa noin kaksi vuotta,
mutta siitä huolimatta halusimme kantaa
kortemme kekoon, sillä Tanskassa on aika
pieni liitto. Lähin seura oli noin 15 kilometrin päässä Kööpenhaminan keskustassa,
joten tavoitteena oli myös saada treenimahdollisuuksia hiukan lähemmäs.”
Seuran perustaminen uuteen maahan,
jonka yhdistyslainsäädäntö, markkinointiverkostot ja myös kieli olivat melko
tuntemattomia, osoittautui hankalaksi.
Haasteista huolimatta Veera Häyrynen
perusti Lyngbyn seuran yhdessä Teppo
Häyrysen kanssa, mutta vaikka seura oli
lopulta saatu pystyyn, harrastajien saa-
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minen oli vaikeaa toimivien markkinointikeinojen puuttuessa.
Noin 1,5 vuoden toiminnan jälkeen
Häyryset alkoivat tehdä suunniteltua paluuta takaisin Suomeen.
“Seurassa oli silloin kymmenisen värivyötä, ja yritimme löytää seuralle jatkajaa.
Siihen oli parikin ehdokasta, mutta lopulta
kumpikaan heistä ei halunnut ottaa seuraa
hoteisiinsa”, harmittelee Häyrynen.
Perheen palattua takaisin Suomeen Veera
Häyrynen perusti Sirius Taekwon-Don.
Lajin monipuolinen harrastaminen on
aina ollut itsestään selvää Veera Häyryselle, niin osa-alueiden kuin lajiroolienkin
osalta. Tämän ansiosta hän on ollut tuttu
näky myös kisakentillä aina harrastamisen
alusta lähtien, kun hän osallistui ensimmäisiin kilpailuihinsa, Espoo Cupiin, keväällä 2001.
“Olin silloin keltaisella vyöllä ja kilpailut olivat pienet. Osallistuminen meni
luonnostaan, sillä olimme juuri päättäneet
alkeiskurssin, meitä oli kymmenkunta ja
vain yksi meistä oli uskaltautunut osallistumaan aikaisemmin samana keväänä järjestettyihin Helmi Cup -kilpailuihin. Kun
maaliskuussa oma seura järjesti kilpailut,
oli luonnollista että sinne osallistuttiin.”
Kilpailujen lopputulos ei ole jäänyt Häyrysen mieleen, mutta mahdollisia mitaleja
vahvemmin muistiin on painunut tunne,
joka valtasi hänet kilpailupäivän jälkeen.
“Siinä päivässä ei ollut mitään negatiivista, joten oli aivan selvää, että seuraaviin
kilpailuihin osallistutaan heti, kun mahdollisuus tulee”, muistelee Häyrynen ja myöntää, että 2000-luvun alussa kilpailuihin
osallistuminen oli hyvin erilaista verrattuna nykypäivään.
Yksi syy siihen on hänen mukaansa
kilpailujen määrä, sillä kisoja järjestettiin
koko maassa vain kahdesta neljään vuodessa. Sen vuoksi tapahtumiin oli melko
helppo houkutella seurasta näyttävä edustus mukaan.
“Esimerkiksi Espoon seurasta lähes
kaikki mustat vyöt kilpailivat ja myös iso
osa värivöistä osallistui kisoihin. Oli todella luonnollista, että kisoihin vain lähdettiin sen kummempia epäröimättä.”
K ilpailutoiminta oli 2000-luvun
alkupuolella melko epäsäännöllistä:
Helmi Cup oli käytännössä ainoa kisa,
joka järjestettiin säännöllisesti vuosittain. Muita kilpailuja, joihin Häyrynen
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muistaa värivyöaikana osallistuneensa,
olivat Espoo Cup, Oulu Open, Veikkola
Cup ja Winternational.
“Muistan miten harmitti, kun olin jo
mustalla vyöllä, kun Nääshalli Cupit alkoivat pyöriä. Se on todella kiva matalan
kynnyksen kilpailu, joka järjestetään vieläpä kaksi kertaa vuodessa. Olin totta kai
todella iloinen värivöiden puolesta, kun he
pääsivät sinne kilpailemaan, mutta samalla
harmitti, miksi ei ollut vastaavaa kilpailua
silloin, kun minulla itsellä olisi ollut mahdollisuus päästä mukaan.”
Kilpailtuaan kaikissa mahdollisissa
kotimaan kisoissa värivyöllä maajoukkueeseen hakeminen oli luonnollinen jatkumo. Paikka irtosi vuoden 2005 Euroopan mestaruuskilpailuihin Italian Terracinaan, mistä hän palasi kotiin kahden
hopeamitalin kanssa: ensikertalainen
voitti EM-hopeaa naisten 1. danin liikesarjoissa ja niin ikään hopeaa naisten
joukkue-erikoistekniikassa.
“Oli lähellä, etten olisi edes hakenut
koko joukkueeseen. Siihen aikaan paikkoja kutakin sarjaa kohden oli jaossa
vain yksi, ja silloin naisten 1. danin liikesarjoja hallitsivat Suomessa Helena
Hanhikangas ja Pauliina Heiskanen.
Minä olin ilmiselvästi vasta kolmanneksi
paras enkä ajatellut, että maajoukkueeseen olisi mitään mahdollisuuksia.”
Lahtinen kuitenkin osallistui maajoukkueleirille, jossa ilmeni, ettei kumpikaan hänen kilpasiskoistaan olisi hakemassa paikkaa lähestyviin EM-kilpailuihin. Veera Lahtinen haki paikkaa ja sai
sen, menestyksekkäästi.
“Ensimmäisissä arvokilpailuissa oli
tietysti jännittävää. Olin ollut edellisenä
vuonna katsomassa Tampereen EM-kisoja,
joten kaikki ei ollut täysin uutta. Maajoukkueeseen kuuluminen tuntui hyvältä,
ja oma kisamenestys toi ihan huikean fiiliksen. En yhtään tiennyt odottaa mitalia,
sillä vaikka oli selvää, että Suomessa oli
hyvä taso 1. daneissa, eri kilpailija on kuitenkin aina eri kilpailija. Olin todella tyytyväinen omiin suorituksiini.”
Myöhemmin samana vuonna Suomen
naisten erikoistekniikkajoukkue menestyi
MM-hopean arvoisesti Saksan Dortmundissa järjestetyissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Maajoukkueuran komea aloitus ei kuitenkaan muuttanut 19-vuotiasta
Veera Lahtista.

“Ensimmäisten kisojen jälkeen fiilis oli
aivan tavallinen, sillä kilpaileminen ei ollut
koskaan minulle henki ja elämä. Tykkäsin
tietysti kilpailla, mutta en ollut mitenkään
valtavan voitonnälkäinen tai kunnianhimoinen kilpailemisen osalta, eikä se ollut
minulle koskaan pääasia elämässä tai
Taekwon-Dossa.”
Häyrysen maajoukkueura jakautuu
muutamaan vaiheeseen, joista ensimmäinen kesti kilpailukaudet 2005–2007. Vuoden 2007 lopulla Espoon seuran muutokset
toivat Häyryselle rutkasti lisävastuuta, eikä
viiden viikottaisen ohjatun treenivuoron lisäksi virtaa jäänyt enää maajoukkuetasoiseen treenaamiseen.
“Totesin siinä vaiheessa, etten pysty
panostamaan maajoukkueuraan. Kaksi
vuotta myöhemmin hain kuitenkin paikkaa vuoden 2009 Argentiinan MM-kilpailuihin. En tullut valituksi, mutta hain uudelleen seuraavana vuonna, ja paikka irtosi
Ruotsissa järjestettyihin EM-kilpailuihin.”
Naisten 3. danin liikesar jojen
EM-pronssin kahmaistuaan edessä oli jälleen kilpailutauko, kun Häyrynen alkoi
odottaa esikoistaan. Kilpailu-ura ei kuitenkaan jäänyt lapsen syntymään, vaan
seuraavana vuonna hän oli taas takaisin
kansainvälisillä kisakentillä.
Suuri comeback onnistui komeasti, sillä
vuoden 2012 Euroopan mestaruuskisoista
Häyrynen voitti 4.–6. danin liikesarjakultaa ja samana vuonna hän nappasi saman
sarjan World Cup -pronssia.
“Vuoden 2014 EM-kilpailut ovat jääneet
toistaiseksi viimeisiksi arvokilpailuikseni,
sillä odotin jo silloin toista lastani.”
Vaikka maajoukkueura on toistaiseksi jäänyt, on Veera Häyr ynen silti
yhä tuttu kasvo SM-kilpailuissa: hänellä on seitsemän 4.–6. danin liikesarjakultaa ja useita kultamitaleita myös
naisten avoimista sarjoista.
“Tykkään kisata ihan omaksi ilokseni.
Otin aika paljon paineita maajoukkuetason kilpailemisesta, mutta nautin todella
paljon siitä, kun voin mennä kilpailuihin
ilman häviön pelkoa”, Häyrynen kertoo.
Aiemmin tarjolla oli aina vain yksi
paikka sarjaa kohden, joten maajoukkuepaikan saadakseen oli pakko voittaa
SM-kilpailut.
“En saanut ikinä itsestäni irti parasta
suoritusta, kun paineet olivat niin kovat”,
hän tunnustaa.

“Kilpaileminen tuo edelleen motivaatiota omaan treenaamiseen, sillä se tarjoaa
välitapahtuman, jota kohti treenata. Kun
vyökokeita ei ole enää kovin usein tuomaan treenimotivaatiota, on kiva, että on
edes SM-kilpailut.”
Häyrynen on muutaman muun ohella
harvinainen esimerkki suomalaisessa
Taekwon-Do-maailmassa siitä, miten laji
pysyy aktiivisesti mukana ja treeni kovatasoisena myös äitiyden myötä.
“Kun itse vielä kilpailin, ei EM-tasolla
enää äitejä ollut. Nelos–kutosen sarja oli
siihen aikaan todella pieni, kun useimmat
olivat juuri sen ikäisiä naisia, että he olivat
saaneet lapsia ja perustaneet perheen, eikä
kilpaileminen enää tuntunut heille mahdolliselta. Nyt sarjassa on selvästi nuorempia osallistujia, ja junioritoiminta on tuonut nuorempaa sukupolvea. Muinoin kun
aloitettiin 15- tai 20-vuotiaana, oli selvää,
että kun on nelosella, on jo aika vanha.”
Häyrynen on kuullut toimineensa esimerkkinä siitä, että harrastus voi jatkua
intensiivisenä lasten saamisen jälkeenkin.
“Onhan se niin, että lajia ei ole pakko
lopettaa siihen, kun tulee lapsia. Naisille se
on toki todella erilaista: lapsen saaminen
on keholle iso isku, joten kamppailuharrastuksen jatkaminen ei ole itsestäänselvyys.
Onkin ollut hienoa kuulla, että olen pystynyt olemaan tässä jonkinlaisena esimerkkinä”, Veera Häyrynen sanoo.
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TAEKWON-DO –

PERINNETTÄ VAI TIEDETTÄ?

TEKSTI: JUKKA AHOLA

Taekwon-Don perustaja kenraali Choi Hong Hi on ja tulee olemaan ehdoton
auktoriteetti lajin teknisissä yksityiskohdissa. Koska hän ei kuitenkaan enää
ole keskuudessamme, ensisijaisina tietolähteinä käytetään The Encyclopedia
of Taekwon-Do -kirjasarjaa ja tiivistelmäkirjaa.
Kirjasarjan ensimmäisessä kirjassa viitataan useaan otteeseen siihen, että
Taekwon-Dossa itsepuolustus perustuisi tieteelliseen vartalon käyttöön, kun
kyse on voimasta ja tekniikasta. Kirjasarjassa ei kuitenkaan oteta tarkkaan
kantaa aivan jokaiseen asiaan, joten lähteinä käytetään myös Choi Hong Hin
elinaikanaan pitämiltä seminaareilta videolle koostettua materiaalia ja kirjoitettuja muistiinpanoja.
Jotta lajia voisi sanoa tieteelliseksi, sitä olisi pystyttävä mittaamaan, ja
tulosten tulisi olla keskenään vertailukelpoisia ajasta, paikasta ja tekijästä
riippumatta. Tätä ei siis tule sekoittaa mielipiteisiin, joiden mukaan minä ja
pari kaveria olemme selvästi sitä mieltä, että meidän tavalla tehtynä jokin
tekniikka toimisi muita tapoja paremmin.
Yksi lajimme peruspilareita on kenraali Choin lanseeraama teoria siniaallosta. Teoria se onkin, kunnes sen voi todistaa kokeellisesti paikkansa pitäväksi. Kiinnostava kysymys onkin se, että jos tieteellisesti olisi mahdollista
todistaa siniaaltoteoria paikkansa pitämättömäksi, muuttaisimmeko lajia sen
johdosta. Täysin tieteellinen suhtautuminen lajiin muuttaisi monia menetelmiä ja tekotapoja ja muokkaisi lajia aiempaa tehokkaampaan ja toimivampaan tapaan tehdä asioita. Itse uskon kuitenkin, että tieteellisistä tuloksista
huolimatta ITF Taekwon-Dossa jatkettaisiin tekemistä perinteisellä tavalla,
kunnioittaen lajin perustajan periaatteita.
Vuosien mittaan lajin sisällä on tietyiltä osin tapahtunut myös evoluutiota: liikkeitä on muutettu, jotta ne soveltuisivat aiempaa paremmin itsepuolustustilanteisiin, joihin ne on kehitetty. Näitä ovat esimerkiksi doo bandalson makgi ja sonbadak noollo makgi. Tällaisissa tilanteissa ITF:n tekninen
komitea on linjannut rohkeasti, etteivät ensyklopedian kuvat välttämättä
näytä parasta tapaa suorittaa tekniikoiden itsepuolustussovelluksia. Näiden
lisäksi on monia muitakin tekniikoita, joissa voisi huomioida nykyistä paremmin ihmisen anatomian liikeradat, mutta jotka kuitenkin suoritamme yhä
perinteiseen tapaan.
Huippu-urheilussa muutos perinteisestä tieteelliseen on jo nähtävillä, sillä
ratkaiseva tekijä voiton ja häviön välillä on tehdä vastustajia nopeammin,
korkeammalle ja voimakkaammin. Toki tieteellisiä menetelmiä on helpointa
soveltaa Taekwon-Dossa ottelussa, erikoistekniikoissa ja murskauksessa. Tieteellisten menetelmien lisääntyminen näkyy selkeämmin vuosi vuodelta, kun
tyylit ja suoritustavat muuttuvat, eikä samalla kaavalla välttämättä pärjääkään enää kisasta toiseen.
Yhteenvetona väitän, että perustekniikan osalta Taekwon-Do on yhä vahvasti perinteinen laji, mutta kilpaurheilun osalta meillä on huomattavasti
enemmän vapauksia. Perinteisyys ei kuitenkaan tee asioista millään tavalla
huonompia.
Jukka Ahola, 5. Dan, on Oulun ITF Taekwon-Do -seuran pääopettaja ja koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri.

Ponnistusvoimaa kotona
TEKSTI: KALLE KIVIOJA // KUVAT: KAROLIINA KIVIOJA

Ponnistusvoimaa treenattaessa harjoitetaan kykyä supistaa koko lihasta mahdollisimman terävästi ja oikea-aikaisesti. Jos
lisävoimalle on tarvetta, hyppyharjoitteiden jälkeen on syytä tehdä vielä voimaa
vaativia harjoitteita.
Kotioloissa jalkojen voimaharjoittelu on
haastavaa, koska jalkojen lihasten tehtävät
ovat sen verran vaativia, että niiden vahvistamiseen tarvitaan isoja kuormia. Yhden
jalan varassa tehtävillä harjoitteilla on kuitenkin hyvä aloittaa.

Ponnistusvoimaa treenatessa on hyvä
erottaa, haluaako kehittää maksimiponnistusta vai nopeuskestävyyttä. Maksimivoimaa harjoittaessa toistomäärät tulee pitää
maltillisina ja mieluummin nostaa sarjojen
määriä. Yksittäisten toistojen laatu ei saisi
juurikaan laskea treenin aikana, vaan kaikki
harjoitukset tulisi tehdä aina niin sanotusti
tuoreilla jaloilla. Toistomäärän kasvaessa
treeni nojautuu kestävyyspuolelle.

PONNISTUSVOIMAHARJOITTEET KOTITREENIIN
Tee liikkeitä 3–5 sarjaa, jokaisella sarjalla viisi toistoa jalkaa tai
tasajalkaa kohden.
Hypyt
1. Yhden jalan hyppely eteenpäin
• Hypi yhdellä jalalla esimerkiksi parketin viivaa pitkin.
• Liike toimii hyvänä lämmittelynä.
• Lisää ponnistuksen korkeutta ja pituutta sarjojen myötä.

1

2

2. Tuolilta ponnistus tasajaloin
• Istu tuolille ja risti kädet rinnalle.
• Nojaa paino eteenpäin jaloille.
• Kun saat varsinkin reisille hyvän paineen, ponnista voimakkaasti ylös.
• Pyri painottamaan reisien ja lantion työskentelyä.
3. Pohjehyppy
• Tee noin 5 pohjehyppyä niin, että ensimmäiset 1–2 hyppyä ovat matalia,
mutta joka hypyllä pyrit pääsemään edeltävää hyppyä korkeammalle.
• Pyri ponnistamaan uusi hyppy saman tien, kun tulet alas, ja laskeudu
koko jalkaterälle.
• Pyri iskemään uusi hyppy laskeutumista vastaan.
Voima
4. Pistoolikyykky
• Aloita opettelu portaittain, jotta treeni pysyy mielekkäänä.
• Tee aluksi kyykky sängylle ja käytä tyynyä tarvittaessa korokkeena.
• Pidä polvi liikkeen aikana suoraan eteenpäin.
• Kun liike helpottuu, luovu tyynystä ja siirry lopulta kovalle tuolille,
ja lopulta voit kokeilla liikettä kokonaan ilman avustimia.
5. Yhden jalan pohjenosto
• Tee päkiöille nousua yhdellä jalalla.
• Tasapainoa voit tukea ottamalla parilla sormella seinästä tukea.
• Pyri tekemään hitaita nousuja ja laskeutumisia, jotta saat juuri
pohkeen ja varpaiden koukistajat töihin.
• Jos haluat pidentää liikerataa, laita pieni koroke päkiän alle.

3

4

5

Kirjasarjan toisessa osassa käy ilmi, että koukistetun jalan valmiusasentoa (goburyo jumbi
sogi A) käytettävän ensisijaisesti sivupotkuun valmistautumiseen. Lonkan kannalta tämä
ei välttämättä ole ideaalisin aloitusasento, ja suosittelisin aloittamaan potkun suoraan
latausvaiheesta, kuten keskimmäisessä kuvassa.
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Kalle Kivioja on moninkertainen voimamurskauksen MM-hopeamitalisti. Koulutukseltaan Kivioja on fysioterapeutti.

ATERIARYTMI LUO RUOKAVALION POHJAN
Säännöllinen ateriarytmi auttaa jaksamaan treeneissä koko harjoituksen ajan ja
edistää niin taitojen, voimatasojen kuin kunnonkin kehittymistä.
Oli kyseessä sitten kuntoliikkuja, huippu-urheilija tai vain silloin tällöin treenaava, sopivan
ateriarytmin löytäminen on olennaisessa osassa
jaksamisen, suorituskyvyn ja kehittymisen kannalta. Aterioilla tarkoitetaan tässä tilanteessa
kaikkia päivän aikana syötyjä aterioita, ja siihen
katsotaan myös välipalat, juotavat ateriat kuten smoothiet ja palautusjuomat sekä iltapala.
Liian harva ateriarytmi altistaa herkästi kovan
nälän vuoksi turhan suurille aterioille ja joissain
tapauksissa myös liian niukalle energiansaannille. Samalla se voi altistaa pitkien ateriavälien
vuoksi napostelulle, jolloin ateriat ovat harvoin
järkevästi koostettuja ja syömisrytmi saattaakin
olla lopulta aika tiheä. Todella tiheä rytmi on
huono hampaille, ja toisaalta pääateriat, kuten
lounas ja päivällinen, saattavat jäädä uupumaan
syömisen ollessa pitkin päivää välipalanomaista.
Järkevä ateriarytmi näyttää myös suojaavaan
ylipainolta ja esimerkiksi diabetekselta.
Ateriat ovat tärkeää yhdessäolon aikaa,
joten perheen tai puolison kanssa on hyvä
pyrkiä syömään yhteisiä aterioita säännöllisesti. Joskus esimerkiksi päivällisen voi korvata välipalalla, vaikka muu perhe söisikin
päivällisruoan, jotta yhteinen ateria onnistuu.
Varsinaisen päivällisen voi lämmittää ja syödä
myöhemmin. Joskus aamiainen tai lounas voi
olla päivän yhteinen ateria.
Liikkuminen asettaa ateriarytmille vaatimuksia, sillä liian suuri ateria liian lähellä
harjoitusta voi aiheuttaa vatsavaivoja ja viedä
keskittymisen pois harjoittelulta. Toisaalta
yksittäinenkin harjoitus saattaa viedä matkoineen useita tunteja, jolloin aterioiden koostamista harjoituksen ympärille tulee pohtia.
Taekwon-Dossa esimerkiksi intensiivinen
otteluharjoitus saattaa vaimentaa nälän tunnetta, jolloin harjoituksesta palauttava ateria
voi jäädä turhan pieneksi, kokonaan syömättä
tai se tulee syötyä liian myöhään. Itselle sopivan ateriarytmin noudattaminen vaatiikin
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jatkuvaa suunnittelua ja tietoista asioiden viemistä käytäntöön, vaikka hyvä rutiini olisikin
jo löytynyt.
Urheilijoille sopii yleensä suhteellisen
tiheä rytmi. Se auttaa takaamaan hiilihydraattien hyvän saatavuuden harjoituksen aikana,
edistää glykogeeni- eli hiilihydraattivarastojen palautumista ja voi auttaa saavuttamaan
sopivan energiansaannin. Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että suhteellisen tiheä
aamupainotteinen rytmi on hyödyksi jaksamisen, suorituskyvyn ja kehonkoostumuksen
kannalta. Nämä asiat vaikuttavat olennaisesti
kehittymiseen. Erityisesti lasten tulee syödä
riittävän usein päivän aikana, ja esimerkiksi
ennen harjoitusta tulee huolehtia ruokailusta.
Syömisrytmi voi jonkun verran vaihdella päivästä toiseen tavoitteiden ja arjen vaihtelevien päivien mukaan. Jälleen kerran suunnittelu on tärkeässä roolissa.
Mikä sitten on sopiva rytmi? Se riippuu
edellä mainittujen asioiden lisäksi muun
muassa mieltymyksistä, ruokailumahdollisuuksista, saman katon alla asuvien muiden
henkilöiden rytmistä ja omista harjoittelumääristä. Leiri- tai kilpailupäivinä rytmi
voi olla erilainen kuin lepopäivinä tai yhden
harjoituksen päivinä. Viereen on koottu
muutamia esimerkkejä. Voit lisätä esimerkkiaterioiden lisäksi tarvittaessa ennen harjoitusta tai harjoitusten jälkeen nautittavia
välipaloja. Aterioiden välissä ei ole tarkoitus syödä mitään.
Täydellistä rytmiä tai ruokavaliota ei ole olemassakaan, joten itselle on hyvä olla armollinen,
jos ruokarytmi ei mene aina aivan putkeen. Suuret linjat ratkaisevat. Jos kuitenkin koet jaksamisen, suorituskyvyn, nälän hallinnan ja kehonkoostumuksen kanssa haasteita, on ateriarytmi
hyvä paikka aloittaa pohdinta mahdollisesti tarvittavista muutoksista.

VIIDEN ATERIAN PERUSRYTMI
•
•
•
•
•
•

Aamiainen
Lounas
Välipala
Päivällinen tai toinen
välipala
Liikunta
Iltapala tai päivällisruokaa

VARHAISAAMUN LIIKKUJAN RYTMI
•
•
•
•
•
•

Liikunta
Välipala
Lounas
Välipala
Päivällinen
Iltapala

KAHDEN HARJOITUKSEN
PÄIVÄN RYTMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kevyt aamiainen
Liikunta
Tarvittaessa välipala jos
lounaaseen on yli tunti
Lounas
Välipala
Tarvittaessa toinen välipala tai
kevyehkö päivällinen jos liikuntaan on yli 2-3 tuntia
Liikunta
Palautumisvälipala jos päivälliseen / iltapalaan on pitkä aika
Päivällinen / iltapala

Karim Khanji, 4. Dan, on Itä-Suomen yliopiston
Taekwon-Do Joensuun pääopettaja ja koulutukseltaan laillistettu ravitsemusterapeutti ja
fysioterapeutti. Hän työskentelee Uudessa lastensairaalassa Helsingissä.

Seuragallup Miten seurassanne on treenattu kevään 2021 aikana?

TEKSTI: KARIM KHANJI // KUVA: MICHAEL HOLLER

HENNI YLIMÄINEN, 4. DAN, TAEKWON-DO TORNIO
Tammikuussa pääsimme seurassamme viikoksi tatamille, minkä jälkeen siirryimme kaikkien ryhmien osalta etätreeneihin. Viikkoa ennen pääsiäistä palasimme tatamille lasten ja nuorten osalta ja heidän kanssaan olemmekin saaneet
harjoitella tatamilla siitä saakka. Sovimme ystäväseurojemme kanssa, että mahdollistamme lasten ja nuorten harrastamisen yhteisellä harjoitussalillamme, ja
me aikuiset olemme käyneet omalla ajallamme harjoittelemassa satunnaisesti
pienissä ryhmisä.

HENRI SAVILAMPI, 3. DAN, TAEKWON-DO AKATEMIA
Taekwon-Do Akatemian treenit menivät tauolle Oulun siirtyessä nopeasti perusvaiheesta leviämisvaiheeseen marras–joulukuun vaihteessa 2020. Ylipitkäksi
venyneen joulutauon aikana joulu–tammikuussa treenasimme kaikille avoimissa
nettitreeneissä kaksi kertaa viikossa. Sen jälkeen useimmilla paikkakunnilla
päästiin aloittamaan junioritreenit salissa. Aikuiset ovat treenanneet etänä joko
kansalaisopistojen kurssien tai seuran omien etätreenien kautta. Huhtikuussa
treenasimme vielä Oulussa hetken aikaa aikuisten kanssa salissa siten, että
maksimihenkilömäärä oli kymmenen. Ennakkoilmoittautuminen oli pakollista.
Kevätkauden päätteeksi 24.5. alkaen treenaaminen mahdollistui myös aikuisille
sisätiloissa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella, joten kesätreenit päästään treenaamaan perinteisiä ulkotreenejä lukuun ottamatta sisällä.

ARI SUORSA, 2. DAN, JYVÄSKYLÄN ITF TAEKWON-DO
Jyväskylässä aikuiset siirtyivät etätreeneihin jo marraskuussa 2020. Junioritoimintaa pystyttiin jatkamaan alueelliset rajoitukset huomioon ottaen, pois
lukien kahden viikon täyssulku. Aikuiset harjoittelivat etätreeneissä toukokuuhun saakka. Etätreenejä järjestettiin kolmet viikossa, ja lisäksi seurarajat ylittävä
yhteistyö mahdollisti parhaimmillaan viidet etätreenit viikossa. Toukokuussa
pääsimme siirtymään askeleen lähemmäksi normaalia: silloin oli kolmet ulkolähitreenit viikossa turvavälit huomioiden. Ulkotreeniosallistujarajoituskin postui
Jyväskylässä 17.5.

JOEL LEHIKOINEN, 1. GUP, HELSINGIN YLIOPISTON TAEKWON-DO
HYTKD on treenannut säännöllisesti etätreeneissä läpi sulkuajan. Etätreeneissä
on pyritty käymään läpi mahdollisimman monipuolisesti eri osa-alueita, vaikkakin esimerkiksi itsepuolustuksen harjoittaminen kotiolosuhteissa on haastavaa. Seuran vetäjät ovat hakeneet inspiraatiota etätreeneihin muun muassa
TOK-koulutuksista ja kansainvälisistä etäseminaareista. Harrastajamäärä etätreeneissä on pysynyt hyvällä tasolla, vaikka etätreenijaksosta tulikin pidempi,
kuin ehkä kukaan osasi aluksi odottaa. Seura pääsi järjestämään ensimmäisiä
yhteisiä ulkotreenejä vasta toukokuun puolivälissä, ja toivomme, että takaisin
saleihin pääsisimme jo kesäkuun aikana.
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FL ASH B A C K !
Punaiselta vyöltä
suoraan mustalle
Miltä kuulostaisi mahdollisuus jättää ylemmän punaisen
vyöarvo kokonaan väliin ja siirtyä punaiselta vyöltä suoraan mustalle?
Kahdella vyöarvolla yhdessä kokeessa eteneminen on tuttua erityisesti alemmilla värivöillä, mutta
ylempi punainen on vyö, jota ei nykyisin jätetä väliin.
Mustalle vyölle valmistava vyöarvo on usein kaikkein
merkittävin värivyöarvo, mutta aina näin ei ole ollut.
“Aikaisemmin oli mahdollisuus suorittaa punaisesta vyöstä suoraan musta vyö”, muistelee vuonna
1987 Taekwon-Don aloittanut Oulun ITF TaekwonDon Jukka Ahola, 5. Dan.

Nippelitietonurkkaus

Kuosmanen

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

Vähänpä viisaana itseään pitänyt Kuosmanenkaan tiesi
viime syksynä, kun uumoili pahimman olleen joulun korvilla
jo ohitse. Koko kevään jatkunut sulku sai Taekwon-Do-harrastajat jäämään kotiin ja vaikeutti huomattavasti mehukkaiden uutisten kantautumista Kuosmasen korviin. Vanha
kettu kuitenkin hallitsee myös uuden ajan keinot, ja niitä
hyödyntäen tietoon on tullut muutamia kiinnostavia tiedonmuruja, joista ei kenenkään tässä liitossa tule jäädä paitsi!

Oletko huomannut, että mustilla vöillä on edustustilaisuuksissa virallista, tummaa pukua
käyttäessä eriväriset kravatit? Näitä asusteita ei valita summittaisesti, vaan kravatin väri
on vihje kantajansa vyöarvosta.

Vauvauutisia kantautui Kuosmasen korviin myös Arctic
Taekwon-Don suunnalta, kun Pasi Parviainen sai toisen
poikalapsen vaimonsa Heini Papinsaaren kanssa tammikuussa. Neljän vuoden ikään ehtinyt isoveli on kuuleman
mukaan vähintään yhtä tohkeissaan uudesta tulokkaasta
kuin vanhemmatkin. Lämpimät onnittelut!

“Tästä aiheutui se ongelma, että ylemmälle punaiselle ei jäänyt omaa liikesarjaa”, sanoo Ahola.

Ja vielä viimeinen vauvauutinen, tällä kertaa Tampereelta, missä Tampereen yliopiston Taekwon-Don Hanna
Sareila sai puolisonsa Juhana Suoniemen kanssa esikoistyttären maaliskuussa. Isosti onnea myös Tampereelle!

“Minulla ei ole koskaan ollut 1. gupin vyöarvoa”,
muistelee tammikuussa 1990 punaisen vyön suorittanut Jukka Ahola.
Liikesarjojen järjestys korjattiin vuosituhannen
vaihteessa, kun Suomeen saatiin omia opettaja-arvoja, jotka ottivat vyökokeiden graduoinnin hoitaakseen. SITF saikin lokakuussa 1999 kenraali Choi Hong
Hiltä luvan lopettaa yhteistyön ulkomaalaisen graduoijan kanssa, ja samalla vyökoevaatimuksia muutettiin
nykyjärjestyksen mukaisiksi.
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Sininen kravatti, apuopettaja, 1.–3. Dan
Punainen kravatti, opettaja, 4.–6.Dan
Kultainen kravatti, mestari, 7.–8. Dan
Valkoinen kravatti, suurmestari, 9. Dan

Korona-ajan kotisulun ilmiselvä lieveilmiö täyttää Kuosmasen palstan jälleen kerran vauvauutisilla! Jo loppuvuodesta 2020 saatiin nautiskella uusien pienten varpaiden
tepsutuksesta, kun Sonkal Veikkolasta tutulle Joonas Heikkiselle ja tämän puolisolle Pauliina Hattukankaalle syntyi kolmas lapsi. Näiden konkarivanhempien puoleen kelpaa
kääntyä jatkossa – suuren suuret onnittelut!

Kuten Taekwon-Do Lifen 1/2012-numeron Flashback-palstan lukeneet ja 90-luvulla harrastaneet muistavat, ennen 2000-lukua Suomen ITF Taekwon-Dossa
vyökoevaatimukset olivat värivöiden liikesarjojen ja
tekniikoiden osalta yhden askeleen edellä. Silloin jo
alkeiskurssilla oli tavallista opetella Chon-Ji, ja esimerkiksi keltaisen vyön tuli osata Do-San seuraavaan
kokeeseen mennessä.

Koska uusia liikesarjoja ei tullut enää punaisen
vyön jälkeen, oli vyöarvolla mahdollista osallistua
mustan vyön kokeeseen. Esimerkiksi ylemmästä sinisestä suoraan ylemmän punaisen saaneet harrastajat olivat dan-kokeessa samalla viivalla punaisten
vöiden kanssa.

Voit tunnistaa vyöarvon kravateista seuraavasti:

Niin ikään pitkällisen – tosin hyvin erilaisen – työn hedelmistä nautittiin joulukuussa 2020 Helsingissä, kun Helsingin
yliopiston Taekwon-Don Mona Kurppa väitteli tohtoriksi.
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ilmakehätieteiden tohtoriohjelmasta valmistunut
Kurppa on todella aplodinsa ansainnut. Rutkasti onnea tuoreelle tohtorille!
Syksyn tullen odotettavissa on myös muuttoliikettä.
Itä-Suomen yliopiston Taekwon-Do Joensuun toimintaa
paikan päällä pyörittävä Simo Mölsä ottaa hetkellisen maisemanvaihdoksen ja suuntaa lääkärin erikoistumisopintojensa perässä Kuopioon syyskuusta kevätpuolelle. Mukavia
treenejä kalakukon kotikaupunkiin!

Tulevissa edustustilaisuuksissa kannattaakin kiinnittää huomiota,
minkä värisiin kravatteihin eri henkilöt ovat sonnustautuneet. ITF
ei ole määritellyt edustusasuun tiettyä kravatin väriä värivöille.

Linkkivinkit
ITF:n historia

Tul TKD ITF -sovellus

Taekwon-Don nimeämisen 66-vuotisjuhlapäivänä, 11. huhtikuuta
2021, maailmanliitto julkaisi Taekwon-Don historiaa käsittelevän
tekstin, joka perustuu kenraali Choi Hong Hin kirjoituksiin. Minä-muodossa kirjoitettu muistelma avaa kenraalin ajatuksia lajin
kehittämisestä ja tarjoaa kiinnostavan katsauksen taustoihin,
joiden vaikutuksesta Choi Hong Hi lähti kehittämään korealaista
kamppailulajia. Maailmanliiton sivuilta löytyvä kirjoitus ei ole kattava katsaus ITF Taekwon-Don historiaan, mutta tuo esille näkökulman, jonka äärelle on aiemmin ollut pääsy vain harvoilla.

Toisen maailmanliiton alaisena toimiva tsekkiläinen Taekwon-Do
Sonkal Praha -seura on tunnettu harvinaisen kattavista teoriamateriaaleista, joita on suositeltu aikaisemmin myös Lifen sivuilla.
Nyt seura on julkaissut sovelluksen, jonka avulla on helppo opetella tai kerrata liikesarjoja. Englanninkielinen sovellus tarjoaa
liikesarjoista videon, liikeluettelon sekä kuvallisen version. Liikesarjan opettelua helpottaa myös, että kuvallisen version tekniikat
on mahdollista nähdä neljästä suunnasta. Näppärä sovellus toimii
mainiosti muistin tukena, mutta huomioithan, että toisen maailmanliiton alaisessa seurassa jotkut tekniikat tai yksityiskohdat
voivat poiketa oman liittomme opastuksesta.

Englanninkielinen teksti on luettavissa maailmanliiton verkkosivuilla
osoitteessa https://itftkd.sport/blog/the-history-of-taekwon-dotaekwon-do-yoksa/.

Tul TKD ITF on saatavana ilmaiseksi Android-laitteisiin.

Harvinaisen rauhallisen kevään päätteeksi Kuosmanen leiriytyy saunan ja laiturin välille kaikkein aurinkoisimpaan paikkaan
aseteltuun lepotuoliinsa nauttimaan kotimaan kesästä. Jäikö
joku tärkeä uutinen tiedottamatta? Niistä voi vinkata TKD Lifen
toimitukselle, joka tuttuun tapaansa välittää kaikki juorunmuruset suoraa päätä Kuosmaselle!
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#sitftreenaa
Seuraa liiton tapahtumia Instagramissa tunnisteella

Liitä treenikuvasi sosiaaliseen mediaan tunnisteella
#sitftreenaa ja jaa tunnelmia muille harrastajille.
Tässä kuvaterveisiä menneeltä keväältä!

hytaekwondo • Seurataan

turunitf • Seurataan

taekwondojyvaskyla • Seurataan

TKD life tarjous -15%
tkdfinland • Seurataan

villepn • Seurataan

tay_tkd • Seurataan

Alennuskoodi TKDLIFE
Tarjous voimassa 31.8.2021 asti

espoontkdseura • Seurataan

arisuorsa • Seurataan

mediheli • Seurataan

#sitftreenaa

Mira Sjövall
2 x Maailmanmestari
4 x Euroopan mestari
MIGHTYFIST tukee
Mira Sjövallia
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Tanja Hammare

Laura Nikkola-Kuusisto

Tarja Korhonen

Eerika Leppänen

Krista Mäkinen

Henri Savilampi

Varajäsenet: Lasse Kuusisto, Jussi Peltola

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 079

Valiokuntavastaavat vuonna 2021
TEKNINEN VALIOKUNTA

JUNIORIVALIOKUNTA

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

Valiokuntavastaava valitaan myöhemmin
Huolehtii lasten ja nuorten toiminnasta sekä
sen kehittämisestä liitossa ja jäsenseuroissa.
Koordinoi ja järjestää leirejä sekä koulutuksia yhteistyössä koulutusvaliokunnan kanssa
ja on tarvittaessa mukana myös kilpailu- ja
tuomarivastaavien kanssa suunnittelemassa
juniorien kilpailuja. Vastuualueeseen kuuluu
myös Sinettiseuratoiminta.

Opettajajaoksen vastaava: Saija Aalto
Opettajien yhteisiin lajiasioihin erikoistunut
jaos, jonka jäseniä ovat kaikki 4. Dan ja sitä
korkeammat vyöt, joilla on maksettuna International instructor certificate sekä vuosittainen
Teaching plaque. Jaos vastaa kaikesta TaekwonDon lajioppiin liittyvästä päätöksenteosta Suomessa. Tehtäviin kuuluvat myös vyökoevaatimusten päivittäminen ja ylläpitäminen, mustan
vyön sertifikaattien tilaus ITF:stä, dan-kokeiden
pitäjien opastus ja neuvonta sekä dan-kokeiden
aikataulujen päivitys SITF:n verkkosivuille.
TIEDOTUS- JA MARKKINOINTIVALIOKUNTA

Valiokuntavastaava: Ari Kairala
Vastaa liiton ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta, sponsoriyhteyksistä sekä huolehtii
Taekwon-Do Life -lehdestä ja liiton sosiaalisesta mediasta. Auttaa liiton hallitusta tiedotuksessa hallituksen toimista ja tiedottaa
liiton jäsenille tapahtumista.
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KILPA- JA HUIPPU-URHEILUVALIOKUNTA

Kilpailuvastaava: Henri Savilampi
Huolehtii liiton virallisten kilpailujen käytännön järjestelyistä yhteistyössä järjestävän
seuran kanssa. Kilpailuvastaavan vastuulla on
järjestää kilpailupuitteet kuntoon ja avustaa
järjestävää seuraa tarpeen mukaan.

ja -ohjelmat ohjaajille yhdessä tekniikkavastaavan kanssa. Lisäksi auttaa myös uusien
seurojen perustamisessa muun muassa ylläpitämällä uusien seurojen starttipakettia.
Juniorikoulutusvastaava: Ari Suorsa
Vastaa junioriohjaajien kouluttamisesta liitossa
sekä muusta liiton toimijoille järjestettävästä
juniorien ohjaamiseen liittyvästä koulutuksesta.
Tuomarikoulutusvastaava: Lasse Kuusisto
Vastaa kansallisista D-, C-, ja B-tuomarikursseista sekä tuomareiden päivityskoulutuksesta. Hoitaa myös tuomarisertifikaattien tilauksen ITF:stä.
EETTINEN JA KURINPIDOLLINEN VALIOKUNTA

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

Valiokunnan jäsenet: Saija Aalto, Jutta
Aartola, Mikko Allinniemi, Eelis
Paukku ja Risto Väliahdet
Valiokunnan tehtävä on luoda ja ylläpitää eettisiä sekä kurinpidollisia ohjeistuksia ja sääntöjä
sekä valvoa niiden noudattamista. Valiokunta
vastaa kurinpidollisista toimenpiteistä. SITF:n
kurinpitoasioissa määräysvalta on eettisellä ja
kurinpidollisella valiokunnalla, joka kurinpitosääntöjen mukaan toimien käsittelee asian.

KOULUTUSVALIOKUNTA

SEURAKEHITTÄJÄ

Valmentajakoulutusvastaava:
Henni Ylimäinen
Vastaa viisiportaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen toteutumisesta liitossa. Vastaa
myös muusta liiton toimijoille järjestettävästä
valmennuksellisesta koulutuksesta. Valmistelee tarvittaessa värivyötason harjoitusohjeet

Vuonna 2021 liiton seurakehittäjänä toimii
Milla Suorsa.

Suomen ITF Taekwon-Do

Liiton hallitus vuonna 2021

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

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

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

Tampereen Taekwon-Do seura***
Pauliina Hietaniemi
info@tamtkd.net
PL 10, 33211 Tampere
050 596 6200
www.tamtkd.net

Itä-Suomen yliopiston
Taekwon-Do Joensuu
Simo Mölsä
simo.molsa@gmail.com
Tapionkatu 28 C 9, 80230 Joensuu
www.ueftkd.fi

Tampereen yliopiston Taekwon-Do
Heli Karjalainen
heli.karjalainen@gmail.com
Vainiokatu 6 B 79, 33500 Tampere
050 533 0222
www.taytkd.fi/

Jyväskylän ITF Taekwon-Do
Toni Kiviniemi
puheenjohtaja@taekwondojkl.fi
www.taekwondojkl.fi

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

Taekwon-Do Tornio
Henni Ylimäinen
info@tkdtornio.com
Tornion kamppailu- ja kiipeilykeskus
Teollisuuskatu 8–10 ovi J7
95420 Tornio
www.tkdtornio.com

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

Oulun ITF Taekwon-Do
Vesa Koivunen
hallitus@itf-oulu.fi
Vihirannantie 3 A 7, 90460 Oulunsalo
040 068 6319
www.itf-oulu.fi

Turun ITF Taekwon-Do
Leevi Turunen
turunitf@gmail.com
https://turunitf.wordpress.com

Haukiputtaan Jirugi
Jukka Seinälä
Tuulikintie 3 E 309
90570 Oulu
jukka.seinala@gmail.com
www.haukiputtaanjirugi.fi

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

Valkeakosken ITF
Taekwon-Do seura
Timo Tikkala
timo.tikkala76@gmail.com
Kaakkolammintie 27,
37630 Valkeakoski
040 355 1002

Helsingin yliopiston Taekwon-Do
Joel Lehikoinen
hallitus@hytaekwondo.fi
PL 69, 02151 Espoo
040 551 3925
www.hytaekwondo.fi
Hosin Sul Taekwon-Do
Esa Salminen
info@hosinsul.fi
Vetehisenkuja 9 a 24
00530 Helsinki
050 4649532
www.hosinsul.fi
Indomitable Spirit FINLAND
Marko Grönros
Kiertotie 12a, 33450 Siivikkala
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

Sastamalan Taekwon-Do seura
c/o Lasse Kuusisto
puheenjohtaja@tkd-sastamala.net
Pajupuronkatu 16 33820 Tampere
www.tkd-sastamala.net
Sirius Taekwon-Do
Veera Häyrynen
info@siriustkd.fi
050 344 2676
siriustkd.fi

Vantaan ITF Taekwon-Do seura
Pasi Paksunen
pasipaksunen@hotmail.com
Pitkäsiima 4, 01490 Vantaa
040 533 6663
www.vantaantaekwondo.fi

SITF:n postiosoite
Suomen ITF Taekwon-Do ry c/o HLU,
Kuntokatu 17, 33520 Tampere
hallitus@taekwon-do.fi

* Black Eagle Taekwon-Don
paikkakunnat
Kangasala, Lempäälä, Pirkkala
ja Tampere
** 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
*** Tampereen Taekwon-Do seura
paikkakunnat
Tampere, Nokia

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.

Taekwon-Do Akatemia**
Henri Savilampi
info@tkd-akatemia.fi
Äimäkuja 6, 90400 Oulu
040 829 6214
www.tkd-akatemia.fi
Taekwon-Do Center Ylöjärvi
Tarja Korhonen
tkdcenter.info@gmail.com
Elotie 2, 33470 Ylöjärvi
040 830 4433
www.tkd-center.fi
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