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Esipuhe 
 
Suomen ITF Taekwon-Do ry (myöhemmin SITF) toimii ITF Taekwon-Don kansallisena 
kattojärjestönä Suomessa. SITF:n ensisijaisena tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ITF Taekwon-Don 
juniori-, harrastus-, huippu-urheilu- ja koulutustoimintaa. 
 
SITF on Suomen Olympiakomitean jäsen. SITF ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet toimimaan Reilun 
Pelin eettisten suositusten mukaisesti. SITF:n käytössä on vuoden 2019 syyskokouksessa 
hyväksytty ajantasainen Antidopingohjelma. 
 
 
Toimintavuoden 2019 päätavoitteet  
 

- Parantaa liiton sähköisiä palveluita hyödyntämällä Suomisport verkkopalvelun 
toimintoja, jatkamalla tkdman-järjestelmän materiaalipankin täydentämistä, hyödyntämällä 
olemassaolevia verkkokoulutuksen alustoja ja tekemällä driveen laajemman kuvapankin 
seuroille 

- Jatkaa seuratoiminnan ja lajillisen osaamisen kehittämistä Norjan ITF Taekwon-Don 
kattojärjestön NTN:n mukaiseen malliin. Kehittämiskohteisiin kuuluu mm. uusien seurojen 
tukipaketin kehittäminen.  

- Kehittää junioritoimintaa ja omaa junioriohjelmaa opettajajaoksen työryhmän jo 
aloittamalla tavalla yhdessä juniorivaliokunnan kanssa. 

- Ylläpitää liiton hallituksen ja valiokuntien sekä seurojen välistä yhteistyötä, 
pyrkimällä tiedottamaan tehokkaammin meneillään olevista ajankohtaisista asioista ja 
saamaan kaikki tarpeelliset asiat avoimesti esille internetsivuille ja uuteen 
materiaalipankkiin.  

- Osallistua Olympiakomitean toimintaan aktiivisesti verkostoitumisen ja uuden 
oppimisen näkökulmasta. 

- Parantaa hallituksen hallinnollista työskentelyä luomalla paremmat rakenteet 
päätöksenteon dokumentaatiolle. Lisätään hallituksen toiminnan läpinäkyvyyttä seuroihin 
tehokkaan viestinnän mm. uutiskirjeen avulla.  

 
Taekwon-Do urapolku -projekti on saatu käyntiin 2014 ja vuoden 2019 tavoitteena on sen 
varsinainen jalkauttaminen käytäntöön koulutuksen ja valiokuntatyöskentelyn kautta. Junioreiden 
toiminnassa päätapahtumiksi nousevat jälleen Varalassa järjestettävä Suuri Budoleiri sekä uusina 
tapahtumina juniorien omat tekniikkaleirit etelässä ja pohjoisessa. Huippu-urheilusta 
kiinnostuneille nuorille tullaan järjestämään oma A-juniorien maajoukkueryhmän tarkkailuleirinsä. 
Lisäksi SITF jatkaa seurojen tukemista Tähtiseuratoiminnassa ja seuraohjaajien kouluttamisessa. 
 
Kilpa- ja huippu-urheilussa vuonna 2019 pääkilpailuna on Saksan Inzellissä keväällä järjestettävät 
MM-kilpailut. Kilpailuihin pyritään lähettämään naisten, miesten, juniorityttöjen ja junioripoikien 
joukkueet. Toinen tärkeä tavoite on syksyllä järjestettävät EM-kilpailut. 
 
SITF:n toiminta on kehittynyt 2010-luvulla koko ajan entistä laadukkaammaksi vaikka samaan 



 

 

aikaan jäsen- ja harrastajamäärät ovat tasaisesti kasvaneet. Vielä on kuitenkin parantamisen varaa 
monella saralla, joten tarkoituksena onkin jatkaa hallinnon ja prosessien kehittämistä 
avoimemmiksi seuroille ja toimivammiksi myös vuonna 2019.  
 
Ylöjärvellä 17.11.2018 
Tanja Kangasniemi puheenjohtaja 
 
  



 

 

1. Järjestö- ja seuratoiminta 
 
Suomen ITF Taekwon-Do ry toimii ITF Taekwon-Don kansallisena kattojärjestönä Suomessa1). SITF 
on Suomen Olympiakomitean jäsen.  
 
SITF:n jäsenistö koostuu jäsenseuroista, joita on vuoden 2018 syksyllä yhteensä 33 kappaletta2). 
Koska useat seurat toimivat laajemmalla alueella, voidaan sanoa, että ITF Taekwon-Doa opetetaan 
ja harrastetaan 49 paikkakunnalla ympäri Suomea. Tavoitteena on nostaa lisensoitujen harrastajien 
määrä yli 1650 henkilöön vuonna 2018. 

1.1 Järjestöhallinnon esittely 
 
Vuonna 2019 SITF:n toimintaa ohjaa yleiskokouksen valitsema hallitus (puheenjohtaja, 
rahastonhoitaja sekä jäsenet) yhdessä kuuden valiokunnan kanssa (ks. listaus alla). 
Valiokuntavastaavat valitaan liiton kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan (kalenterivuodet, pl. 
maajoukkueen päävalmentaja, joka valitaan aina seuraavaan MM-kilpailuun asti). Valiokunnat ja 
valiokuntavastaavat työskentelevät läheisessä yhteistyössä liiton hallituksen kanssa ja hallituksen 
jäsenet tulevat olemaan jäseninä eri valiokunnissa.  
 

SITF:n toimielimet Tärkeimmät vastuualueet   

Hallitus Operatiivinen ja strateginen johto   

  Yhteydet sidosryhmiin (mm. ITF, 
AETF, OKM, Olympiakomitea, 
kamppailulajiliitot) 

  

  Kansainväliset yhteydet   

  Taloushallinto   

Juniorivaliokunta Lasten ja nuorten toiminta ja sen 
kehittäminen 

  

Markkinointi- ja tiedotusvaliokunta Sponsoriyhteydet   

    Ulkoinen ja sisäinen tiedotus   

    Taekwon-Do Life, internet-sivut ja 
sosiaalinen media 

  

Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Maajoukkueen 
päävalmentaja 

Kilpa- ja huippu-urheilun 
kehittäminen 

  



 

 

   Maajoukkuevalmennus   

  Tuomarivastaava Tuomaritoiminta Suomessa   

  Kilpailuvastaava Kilpailutoiminta Suomessa   

Koulutusvaliokunta Valmentajakoulutusvastaava Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 
(VOK) 

  

  Juniorikoulutusvastaava Junioriohjaajien koulutus (VOK)   

  Tuomarikoulutusvastaava Tuomarikurssit   

Tekninen valiokunta Tekniikkavastaava Lajillinen osaaminen Suomessa   

  Opettajajaos Opettajien yhteinen lajillisiin asioihin 
erikoistunut jaos 

  

Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta   Ohjeistukset ja säännöt sekä niiden 
noudattamisen valvominen. 

  

Muut toimijat Lisenssivastaava Lisenssijärjestelmän hallinnointi ja 
lisenssiasioista tiedottaminen 

 

 Seurakehittäjä Yhteyshenkilö Olympiakomitean 
Tähtiseura -ohjelmaan ja seurojen 
auditoinnit 

 

 Häirintäyhdyshenkilöt Luottamuksellinen tukihenkilö, jonka 
tehtävänä on kuunnella häirintää 
kohdanneen ihmisen asia 

 

 
1 Taekwondosta (tai ITF-tyylisuunnan kirjoitusasun mukaisesti »Taekwon-Dosta») on olemassa kaksi maailmanlaajuista 
tyylisuuntaa: ITF sekä ns. Kukkiwon-taekwondo. Siinä missä ITF (International Taekwon-Do Federation) on sekä 
tyylisuunta että kattojärjestö, on Kukkiwon ainoastaan tyylisuunta. Kukkiwonin kattojärjestö tunnetaan nimellä WT 
(World Taekwondo). Suomeen taekwondo saapui Kukkiwon-tyylisuunnan muodossa vuonna 1979, ITF-tyylisuunta 80-
luvun puolessa välissä. Suomen ITF Taekwon-Do ry perustettiin vuonna 1987 ja rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 
1992 (yhdistysrekisterinumero 157.385). 
 
2 ITF-seurat Suomessa: Aitoon Taekwon-Do seura, Arctic Taekwon-Do , Beom Taekwon-Do, Black Eagle Taekwon-Do 
Tampere, Black Eagle Taekwon-Do Pirkkala, Black Eagle Taekwon-Do Kangasala, Black Eagle Taekwon-Do Lempäälä, 
Espoon TKD-seura, Haukiputtaan Jirugi, Helsingin yliopiston Taekwon-Do, Hosin Sul Taekwon-Do, Indomitable Spirit 
FINLAND Ry, ITF Helsinki, Itä-Suomen yliopiston Taekwon-Do Kuopio, Itä-Suomen yliopiston Taekwon-Do Joensuu, 
Jyväskylän ITF Taekwon-Do, Laukaan ITF Taekwon-Do, Nokian Taekwondoseura, Oulun I.T.F. Taekwon-Do, RasBudo ITF 
Taekwon-Do, RasBudo Hangö,  Sastamalan Taekwon-Do Seura, Sirius Taekwon-Do, Sonkal Veikkola, Taekwon-Do 
Akatemia, Taekwon-Do Center Ylöjärvi, Taekwon-Do Tornio, Tampereen Taekwon-Do seura, Tampereen yliopiston 
Taekwon-Do, Tigers Taekwon-Do Tampere, Turun ITF Taekwon-Do, Valkeakosken Taekwon-Do, Vantaan ITF Taekwon-Do 



 

 

1.2 Hallituksen toiminnan esittely ja tavoitteet 
 
SITF:n yleiskokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen tehtävät määritellään SITF:n 
säännöissä. Hallituksen tehtävänä on valvoa liiton toimijoiden työskentelyä ja johtaa liittoa 
yleiskokouksen hyväksymän strategian mukaisesti. Hallituksen jäsenet valitaan SITF:n 
syyskokouksessa vuosittain, pois lukien puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, joiden toimikausi on 
kaksivuotinen. Vuoden 2018 syyskokouksessa valitaan hallitus kaudelle 2019. Hallitus valitsee 
jäsenistään sihteerin ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana jatkaa Tanja Kangasniemi ja 
rahastonhoitajana Laura Nikkola-Kuusisto (valittu kaksivuotiskaudelle 2018-2019). 
 
Puheenjohtaja johtaa hallitusta ja edustaa liittoa Suomessa ja ulkomailla mm. ITF:n ja AETF:n (All 
Europe Taekwon- Do Federation) yleiskokouksissa. Vuonna 2019 tavoitteena on lähettää 
puheenjohtaja tai muu SITF:n hallituksen valtuuttama toimihenkilö edustamaan Suomea AETF:n ja 
ITF:n kokouksiin, jotka järjestetään aina EM- ja MM-kilpailujen sekä World Cupin yhteydessä. 
 
Yhteistyötä seurojen ja hallituksen välillä tullaan jatkamaan vuoden 2019 aikana jäsenseuroille 
lähetettävien uutiskirjeiden avulla. Pyritään myös entistä enemmän kohdentamaan viestintää 
suoraan harrastajille mm. sosiaalisen median kautta. Yhteistyötä muiden sidosryhmien välillä 
pyritään vahvistamaan. Näistä tärkeimpinä Olympiakomitea, Varalan urheiluopisto sekä juniori- ja 
koulutustoiminnassa (Suuri Budoleiri, junioriohjaaja- ja valmentajakoulutukset) mukana olevat 
kamppailulajiliitot Suomen Taekwondoliitto, Suomen Taidoliitto, Suomen Aikidoliitto , Suomen 
Judoliitto ja Suomen Karateliitto. 
 
Tarkoituksena vuonna 2019 on, että hallitus pyrkii kokoontumaan aina tarpeen vaatiessa. 
Kokouksissa ja yhteydenpidossa hyödynnetään erilaisia etätyövälineitä kokousjärjestelyiden 
helpottamiseksi ja jotta päätöksenteko nopeutuu.  
 
Tavoitteena vuonna 2019 on osallistua ITF:n ja A.E.T.F.:n vuosikokouksiin. 
 
Tavoitteena vuonna 2019 on lähettää säännöllisesti uutiskirje jäsenseuroille ja tehostaa 
viestintää jäsenseuroille ja harrastajille mm. sosiaalisessa mediassa. 
 
Tavoitteena vuonna 2019 on jatkaa liiton kasvustrategian jalkauttamista yhdessä valiokuntien ja 
jäsenistön kanssa. 

  



 

 

1.3 Arvot ja strategia 

 
SITF:n toiminta perustuu vahvasti lajin eettisiin arvoihin eli pääperiaatteisiin ja Taekwon-Do -
valaan. Pääperiaatteet ovat kohteliaisuus, rehellisyys, uutteruus, itsehillintä ja lannistumaton henki. 
Taekwon-Do vala kuuluu seuraavasti: 
 

1. Minä lupaan noudattaa Taekwon-Don periaatteita 
2. Tulen kunnioittamaan opettajaa ja ylempiä vöitä 
3. Lupaan olla käyttämättä Taekwon-Doa väärin 
4. Tulen olemaan puolestapuhuja vapaudelle ja oikeudenmukaisuudelle 
5. Autan rakentamaan rauhallisempaa maailmaa 

 
Taekwon-Dossa on opittava taistelemaan itseään vastaan fyysisen kurin, sekä sellaisten arvojen 
avulla joiden tavoitteena on rakentaa parempia yksilöitä, yhteisöä ja yhteiskuntaa. 

1.3.1 Yhdenvertaisuus 

Taekwon-Do on laji, jossa yksilöä kehitetään oma-aloitteisen ja vapaaehtoisen kurin avulla 
yhteistyön sekä keskinäisen arvostuksen hengessä. Laji edistää suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. 
Taekwon-Do kuuluu kaikille ja sitä voivat harjoitella kaikki. 

Taekwon-Don parissa sukupuolella, sosiaalisella statuksella, koulutustasolla, kansalaisuudella, 
ideologialla, uskonnolla, seksuaalisella suuntautumisella tai varallisuudella ei ole merkitystä. Lajia 
voivat harrastaa niin nuoret kuin ikäihmiset. Myöskään fyysisillä ominaisuuksilla, voimalla, 
notkeudella, painolla tai ruumiinrakenteella ei ole väliä. Myös kehitysvamman omaavat voivat 
harjoitella Taekwon-Doa omien mahdollisuuksiensa mukaan. 

Yhdenvertaisuus on aina ollut tärkeä arvo Taekwon-Dossa. SITF oli Suomessa ensimmäisiä 
lajiliittoja, jotka laativat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Tätä tärkeää työtä jatkettiin 
nimeämällä liittoon häirintäyhdyshenkilöt. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on 
tavoitteena uudistaa kysely syrjinnästä ja kiusaamisesta aina kolmen vuoden välein. Seuraava 
kysely toteutetaan vuoden 2018 lopussa ja vastauksia käsitellään alkuvuonna 2019. Vuoden 2019 
aikana myös päivitetään nykyinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 
 
Tärkeä tekijä yhdenvertaisuudessa on myös se, että Taekwon-Do on verrattain erittäin edullinen 
laji harrastaa, eivätkä kustannukset kasva kohtuuttomiksi edes huippu-urheilijoille. Tämä 
mahdollistaa sen, että hyvin erilaisista taloudellisista lähtökohdista ponnistavilla on mahdollisuus 
harrastaa yhdessä samalla tasolla, samassa ryhmässä ja samanlaisilla varusteilla. 
 
SITF myös marssi yhdenvertaisuuden puolesta osallistumalla vuoden 2018 Helsinki Prideen 
kamppailulajien blokissa ja vuoden 2019 Prideen pyritään osallistumaan mahdollisuuksien 
mukaan. 
 
  



 

 

1.3.2 Monikulttuurisuus 
Monikulttuurisuus on vuonna 2019 kiinteä osa Suomen ITF Taekwon-Do ry:tä. Moneen muuhun 
lajiin verrattuna meillä on paljon maahanmuuttajataustaisia harrastajia. Silti harjoituksissa eri 
kulttuurien yhteentörmäyksiä ei juurikaan ilmene vaan Taekwon-Dossa kaikki harjoittelevat 
yhdessä ja noudattavat samoja pelisääntöjä. Lajin pariin on helppo tulla myös suomen kieltä 
taitamattoman, sillä suurin osa komennoista käskytetään harjoituksissa koreaksi. Lajia on myös 
esitelty harrastusmahdollisuutena vastaanottokeskuksissa. 
 
Jäsenseuroistamme löytyy yksi, joka on saanut TUL:lta kunniamaininnan Suomen 
monikulttuurisimpana seurana ja jossa toimii harrastajia paristakymmenestä eri kansalaisuudesta. 
Liittomme varapuheenjohtaja, joka toimii myös maajoukkueen päävalmentajana, on 
maahanmuuttaja. Myös moni vuodelle 2019 maajoukkuepaikkaa hakeneista on maahanmuuttaja tai 
maahanmuuttajataustainen. 
 
Monikulttuurisuutta on pyritty myös viestimään ulospäin huomioimalla esimerkiksi suurimpien 
vähemmistöryhmiemme juhlapyhiä. 

1.3.2 Strategia 

 
SITF:n strategian laatiminen aloitettiin syksyllä 2010. Syksyllä 2015 SITF:n hallitus kutsui Norjan 
kansallisen ITF Taekwon-Don kattojärjestön NTN:n johtajan Master Per Andresenin luennoimaan 
NTN:n organisaatiomallista ja strategiasta menestyksen taustalla. Yleiskokouksessa jäsenistö päätti 
lähteä myös SITF:ssä seuraamaan NTN:n organisaatiomallia ja toimintatapaa jäsenmäärän 
kasvattamiseksi ja toiminnan laadun ja ammattimaisuuden edistämiseksi. Ensimmäiset toiminnan 
kehittämiskohteet olivat koulutuksen, vyöarvojärjestelmän ja junioritoiminnan kehittäminen, 
joiden pohjalle valiokuntia uudistettiin ja perustettiin opettajajaos. Koulutusjärjestelmä päivitettiin 
ja junioritoimintaa alettiin kehittämään opettajajaoksen ja juniorivaliokunnan toimesta. 
Tavoitteeksi asetettiin myös seurojen tukeminen ja opetustoiminnan laadun nostaminen opettajia 
kouluttamalla.  
 
Hallitus jatkaa kehitystyötä eri valiokuntien toimenkuvien ja tehtäväjakojen ajantasalle 
saattamiseksi. Hallituksella on edessään iso työ Norjan mallin kehittämiseksi, joka alkoi vuonna 
2015 mestari Andresenin vierailtua Suomessa. “Norjan mallin”, jota kutsumme kasvustrategiaksi, 
päätavoitteena on nostaa harrastajamäärää mm. tukemalla seuroja ja kehittämällä junioritoimintaa.  
 
Kasvustrategia koostuu osatavoitteista vuositasolla seuraavasti: 
 
2015 Mestari Andresenin vierailu Suomessa: seurat sitoutuvat kehitystyöhön 
2016 Valiokuntarakenteen uudistus, toimintaohjeen päivitys ja opettajajaoksen perustaminen 
2017 Kehitystyö valiokuntien kanssa ja seurojen tuen lisääminen 
2018 Junioritoiminnan ja seuran perustamispaketin kehittäminen, uuden koulutusjärjestelmän 
käyttöönotto ja aktiivisesti kouluttautuvat seurojen ohjaajat 
2019 Uudistetun koulutusjärjestelmän alemman tason koulutusten käyttöönotto, seurakehittäjän 
nimeäminen liittoon, seuran perustamispaketin kehittäminen ja materiaalin jakaminen seuroille 
tkdman-materiaalipankissa 



 

 

1.4 Lisenssit 
 
SITF:n ja sen alaisten seurojen järjestämiin tapahtumiin osallistuakseen harrastajalla on oltava 
voimassaoleva liitolisenssi. SITF suosittelee jokaiselle harrastajalle vakuutuksellisen lisenssin 
hankkimista tai oman vakuutuksen ostamista liittolisenssin rinnalle. OP Vakuutuksen tarjoama 
lisenssivakuutus on hyvä ja kattava vakuutus Taekwon-Don harrastajalle. 
 
Lisenssi: 

● Liittolisenssi, hinta 32 € 
○ Pakollinen kaikille harrastajille 
○ Liittolisenssi ei sisällä vakuutusturvaa ja SITF suositteleekin kaikille pelkän 

liittolisenssin ostajille omaa Taekwon-Do-harrastuksen kattavaa vakuutusta.  
 
Vakuutukset (lisenssin hinta lisätään vakuutukseen): 

● A-superlisenssivakuutus vuonna 1999 tai aiemmin syntyneille, hinta 215 € + liittolisenssi 
○ kattaa harjoittelussa ja kilpailuissa sattuneet tapaturmat niin kotimaassa kuin 

ulkomaillakin 
● B1-lisenssivakuutus vuosina 2000-2005 syntyneille, hinta 70 € + liittolisenssi 
● B2-lisenssivakuutus vuonna 2006 tai myöhemmin syntyneille, hinta 55 € + liittolisenssi 

○ Vakuutus kattaa sekä harjoittelussa että kilpailuissa sattuneet tapaturmat niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin 

○ B2-lisenssivakuutus on voimassa tuoteselosteessa määritellyissä tilanteissa myös 
muiden seurojen urheilulajeissa. 

● Harrastajalisenssivakuutus vuonna 1999 tai aiemmin syntyneille, hinta 157 € + liittolisenssi 
○ kattaa sekä kotimaassa että ulkomailla normaalissa harjoittelussa sattuneet 

tapaturmat, mutta ei kata kilpailuissa sattuneita tapaturmia.  
 
Lisenssi on edellytys sille, että harrastaja voi osallistua sekä seurojen harjoituksiin ja vyökokeisiin 
että SITF:n tapahtumiin, kuten kilpailuihin, leireille ja koulutuksiin. Lisenssijärjestelmän käyttöä 
jatketaan Suomisport-järjestelmän avulla toimintakautena 2019. 
 
Lisenssimäärän kehitys on jatkunut tasaisena aina lisenssijärjestelmän käyttöönotosta asti ja kasvu 
pyritään turvaamaan myös vuonna 2019.  
 
Vuoden 2019 tavoitteena on pyrkiä sitouttamaan kaikki seurat lisenssijärjestelmään ja lisenssien 
aktiiviseen seurantaan. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on miettiä, miten voitaisiin paremmin vastata harrastajien tarpeeseen 
erilaisilla lisenssityypeillä ja eri pituisilla lisenssi- ja vakuutuskausilla. 



 

 

 

2. Seuratoiminta ja harrasteliikunta 
 
SITF:llä on 33 jäsenseuraa, jotka toimivat 49 paikkakunnalla Suomessa. SITF tukee jäsenseurojaan 
ja niiden harrastajia järjestämällä koulutuksia sekä tuottamalla valmennus- ja koulutusmateriaalia, 
ylläpitämällä internet- ja Facebook-sivuja sekä Instagramia, omalla ilmoittautumisjärjestelmällä, 
julkaisemalla jäsenlehteä, ylläpitämällä lisenssijärjestelmää yhdessä Olympiakomitean kanssa, 
järjestämällä kilpailuja, tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin 
arvokilpailuihin, sekä järjestämällä kansallisia ja kansainvälisiä lajiseminaareja. SITF tarjoaa 
jäsenseuroilleen myös taloudellista tukea investointiavustuksen, Tähtiseurojen avustuksen sekä 
uusien seurojen starttipaketin muodossa. 

2.1 Järjestöhallinnon tavoitteet 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on järjestää eri valiokuntien kokoontumisia säännöllisesti vuoden 
aikana. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on jäsenistön ja hallituksen aktiivinen vuorovaikutus valiokuntien 
kanssa. Tämän vuoksi jokaiseen valiokuntaan nimetään jäseneksi yksi hallituksen jäsen. 



 

 

Valiokunnat pitävät hallitusta ajan tasalla toiminnastaan pitkin vuotta.  Myös hallituksen ja 
valiokuntien yhteinen workshop päivä pyritään järjestämään keväällä ja syksyllä vuonna 2019. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on jatkaa Tkdman-materiaalipankin täydentämistä 
kokousmateriaaleilla ja muilla tärkeillä dokumenteilla.  
 
Vuoden 2019 tavoitteena on teettää harrastajille yhdenvertaisuuskysely ja jatkaa toiminnan 
kehittämistä yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelman toteutumisen varmistamiseksi. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on tukea ja tavata seurojen edustajia kasvotusten liiton eri 
tapahtumissa. 

2.2 Harrasteliikunta 
 
Taekwon-Don harjoittelu aloitetaan lähes poikkeuksetta alkeiskurssilla. Alkeiskurssilla kohotetaan 
kuntoa, venytellään, tutustutaan itsepuolustuksen perusteisiin ja ennen kaikkea opetellaan 
Taekwon-Doa. Joissakin seuroissa kurssi sisältää myös itsepuolustusluentoja (mm. hätävarjelusta, 
itsepuolustuksen taktiikasta ja katuväkivallasta Suomessa), lihashuolto-opetusta sekä muuta 
oheistoimintaa. 
 
Vyöjärjestelmä on olennainen osa Taekwon-Don opetusta. Vyöt toimivat opetuksen apuvälineinä ja 
auttavat harjoitusten ohjaajia räätälöimään opetuksen vaatimustason kullekin harrastajalle 
sopivaksi. SITF:n jäsenseurat päättävät itsenäisesti opetussuunnitelmistaan ja kurssien sisällöstä, 
kuitenkin siten, että niitä laadittaessa otetaan huomioon kansallisen (SITF) ja kansainvälisen (ITF) 
lajiliiton suositukset sekä vaatimukset. 

2.3 Seurakehittäminen ja tähtiseuratoiminta 
 
Vuoden 2018 syyskokouksessa valitaan ensimmäistä kertaa Suomen ITF Taekwon-Do ry:lle oma 
seurakehittäjä. Seurakehittäjä vastaa seurojen tukemisesta ja auttamisesta toiminnan 
kehittämisessä sekä toimii linkkinä Olympiakomitean seurakehittäjien verkostoon. Seurakehittäjä 
tiedottaa seuroja Olympiakomitean, liikunnan aluejärjestöjen ja kotimaisen liikunnan ja urheilun 
kentän ajankohtaisista asioista.  
 
Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää 
ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtiseuran tulee täyttää 
määritetyt laatutekijät. Laatutekijät koostuvat osa-aluekohtaisista (lapset ja nuoret, aikuiset sekä 
huippu-urheilijat) ja  kaikille yhteisistä laatutekijöistä. Vuoteen 2018 mennessä kolme SITF:n 
jäsenseuraa on hakenut ja saanut Tähtiseurastatuksen junioritoiminnan osalta. Tavoitteena on 
kannustaa muitakin seuroja hakemaan Tähtiseurastatusta sekä laajentaa nykyisten tähtiseurojen 
laatutekijät vastaamaan tähtiseuratasoa myös aikuisten ja huippu-urheilun osalta. Seurakehittäjä 
vastaa myös SITF:n tähtiseuratoiminnasta. 



 

 

 
SITF tukee jäsenseurojaan Tähtiseura-prosessissa. Liiton auditoijat suorittavat auditoinnin yhdessä 
paikallisen liikuntajärjestön edustajan kanssa niissä seuroissa, jotka ovat hakeneet Tähtiseuraksi.  
 
Liitto kehittää sähköisiä palveluitaan hyödyntäen Suomisport-verkkopalvelua. Vuonna 2018 
otettiin käyttöön sähköiset ansiomerkit käydyistä koulutuksista eli ns. meriitit ja lisenssijärjestelmä 
siirtyi myös Suomisport-verkkopalveluun kaudella 2017-2018.  
 
Vuoden 2019 tavoitteena on järjestää seurojen kehittämispäivä yhdessä seurakehittäjän ja 
koulutusvastaavan kanssa.   

2.4 Erityiskohderyhmät 
 
Taekwon-Don opetusta pyritään levittämään eri kouluihin, oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin 
sekä yliopistoihin. Tarkoituksena on saada harrastuksen tuomat edut oppilaiden ja opiskelijoiden 
saataville, sekä samalla tehdä Taekwon-Dosta myös opintosuoritteita ja opintopisteitä tuova 
oppiaine. Ideana on saada Taekwon-Do osaksi eri opetusohjelmia sekä tukea lajista tehtyjä 
opinnäyte- ja päättötöitä, Pro gradu -tutkielmia, lisensiaattitöitä, väitöskirjoja sekä muuta 
Taekwon-Doa ja ihmisten hyvinvointia edistävää kehitys- ja tutkimustyötä yliopistoissa, 
ammattikorkeakouluissa sekä urheilu- ja terveysalan opistoissa. 
 
Tällä hetkellä Taekwon-Do on opiskelijoiden kuntoliikuntamuotona niin Helsingin, Kuopion, 
Joensuun, Oulun kuin Tampereen yliopistojen kampuksilla sekä Oulun ammattikorkeakoulussa. 
Aikuisväestön kuntoliikuntaa edistetään mm. erityisesti yli 30-vuotiaille tarkoitettujen ns. diesel-
ryhmien avulla.  Muita mahdollisia erityiskohderyhmiä, kuten ikäihmisten Taekwon-Doa, 
kartoitetaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2019 aikana. Ikäihmisten Taekwon-Doa järjestää 
seuroistamme tällä hetkellä Sirius Taekwon-Do. Ylöjärvellä toimiva Taekwon-Do Center on 
aloittanut alunperin pilottihankkeena sovelletun Taekwon-Don erityisiä tarpeita vaativille lapsille. 
Ryhmä on nyt pyörinyt jo neljättä vuotta ja juurtunut osaksi seuran toimintaa, joten kokemuksia on 
helppo jakaa myös muille seuroille. Sovellettua Taekwon-Doa esiteltiin myös syksyllä 2016 
Sinettiseuraseminaarissa sekä syksyllä 2017 Pirkkalan kunnan ja kehitysvammasäätiön 
järjestämässä vapaa-ajan kimarassa. 

2.5 Leirit ja seminaarit 
 
Harrastajille järjestetään useita leirejä ja seminaareja vuonna 2019 sekä liiton että sen 
jäsenseurojen toimesta. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana Suomessa järjestetään useita 
perusharrastajille suunnattuja leirejä. Näistä leireistä neljä tulee olemaan liiton kansallisia 
tapahtumia, jotka järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä jäsenseurojen ja/tai 
urheiluopistojen kanssa. Yksi leireistä on erityisesti suunnattu seurojen opettajille (kansallinen 
opettajaseminaari), yksi yli 13-vuotiaille harrastajille ja kaksi junioreille. Leirien aihepiirit kattavat 
kaikki Taekwon-Don lajilliset osa-alueet aina ottelusta ja liikesarjoista perustekniikkaan, 
itsepuolustukseen sekä murskaukseen.  



 

 

2.6 Harrastajien kilpailutoiminta 
 
Harrastajilla on hyvä mahdollisuus kokeilla kilpailemista sekä kansallisella että kansainvälisellä 
tasolla. SITF järjestää myös vuonna 2019 keväällä mustien vöiden SM-kisojen yhteydessä värivöille 
suunnatun Helmi Cup -kilpailun yhteistyössä Tampereen Taekwon-Do seuran kanssa. Lisäksi 
syksyllä tullaan järjestämään värivöiden ja joukkueiden kilpailut. Jäsenseurat järjestävät 
itsenäisesti myös kilpailuja leirejä. Näistä kaikki soveltuvat myös kokemattomalle harrastajalle. Osa 
kilpailuista on jo valmiiksi luonteeltaan harjoittelunomaisia ns. salikisoja. 

2.7 Harrastetoiminnan päätavoitteet 
 
Vuonna 2019 tavoitteena on parantaa nykyisen harrastetoiminnan tasoa sekä laadullisesti että 
harrastajien määrälläkin mitattuna. Seurojen – ja tätä kautta harrastajien – toimintaa pyritään 
aktivoimaan ja kehittämään mm tukemalla seurojen opettajia ja toimihenkilöitä. Tähän 
tarkoitukseen tullaan budjetoimaan varoja myös seurojen investointiavustuksen muodossa – 
edellisvuosien  tapaan. Vuonna 2019 on jaossa myös ainoastaan tähtiseuroille tarkoitettu 
taloudellinen avustus. Tavoitteena on myös uusien harrastajien ja seurojen saaminen mukaan 
lajiliiton toimintaan. Tähän kannustetaan myös erillisen materiaalipaketin ja taloudellisen 
avustuksen eli uusien seurojen starttipaketin avulla, joka kootaan hallituksen ja valiokuntien 
toimesta. 
 
Syksyllä 2018 saatiin viimeisteltyä liiton harjoituspassiprojekti, jonka tarkoituksena on tarjota 
jokaisen jäsenseuran harrastajalle oma harjoituspassi, johon merkitään harjoitukset, koulutukset, 
kilpailut, leirit ja muut tapahtumat ja joka auttaa harrastajaa itseään sekä opettajia seuraamaan 
harrastajan etenemistä. Liitto tarjoaa passit seuroille veloituksetta vuoden 2018 aikana ja myös 
tulevilla kausilla. Osalla seuroista on jo käytössä oma vastaava passi, joten pakollista liiton passin 
käyttö ei ole. 
 
Tavoitteena vuonna 2019 on jatkaa tekniikkavastaavan ja opettajajaoksen johdolla kansallisen 
tason yhtenäistämistä ja tarjota koulutusvaliokunnan avulla oppimateriaalia eri vyöarvoille, mikä 
auttaa mahdollistamaan yhtenäisen osaamistason ja toimintakulttuurin. 
 
Tavoitteena vuonna 2019 on, että seurojen kehittämistyötä tuetaan, uuden seuran perustaminen 
olisi mahdollisimman helppoa ja tätä tuetaan uuden seuran perustamispaketilla, joka sekä pitää 
sisällään rahallista tukea että apua ja tukea toimintaan mm. materiaalien muodossa. 
 
Tavoitteena vuonna 2019 on, että seurat hakisivat tarpeensa mukaan liiton tarjoamaa 
investointitukea ja tähtiseurojen tukea. 
 
Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana Suomessa järjestetään useita eri kohderyhmille 
suunnattuja leirejä sekä liiton että sen jäsenseurojen toimesta. 



 

 

3. Juniorivaliokunnan toiminta ja tavoitteet 
 
Juniorivaliokuntaa johtaa SITF:n juniorivastaava, joka saa koota itselleen valiokuntatiimin. Vuoden 
2019 SITF:n juniorivastaavana toimii Sanna Mäkinen. Juniorivastaava huolehtii lasten ja nuorten 
toiminnasta sekä sen kehittämisestä liitossa ja on tukena jäsenseuroille junioriasioissa. 
Juniorivastaava koordinoi ja järjestää juniorien leirejä sekä koulutuksia yhteistyössä 
koulutusvaliokunnan kanssa ja on tarvittaessa mukana kilpailu- ja tuomarivastaavien kanssa 
suunnittelemassa juniorien kilpailuja. Toiminta noudattelee Olympiakomitean määrittelemiä 
linjoja. Vuonna 2019 jatketaan junioritoiminnan strategian ja toimintatapojen määrittelyä, sekä 
koulutusten kehittämistä. Tavoittena on saada liiton oma junioriohjelma valmiiksi ja seurojen 
käyttöön vuoden 2019 aikana. 
 
Juniorivaliokunta ja -vastaava toimivat tiiviisti yhteistyössä SITF:n hallituksen ja 
koulutusvaliokunnan juniorikoulutusvastaavan kanssa. Yhteistyötä junioriasioissa tehdään 
voimakkaasti myös muiden kamppailulajien kanssa. Näihin yhteistyömalleihin kuuluvat mm. 
yhteiset koulutukset sekä leirit. 

 
3.1 Junioritoiminta 
 
Taekwon-Do on mainio keino hankkia sekä terve keho että vahva mieli. Näitä hankittaessa on 
kuitenkin samalla kiinnitettävä paljon huomiota lasten ja nuorten henkiseen kasvuun. Lapsille ja 
nuorille suunnatut Taekwon-Don kurssit yhdistävätkin oivallisesti fyysiset urheiluaktiviteetit ja 
henkisen kehityksen. Tätä näkökulmaa pyrkii edistämään myös juniorivaliokunta. 
Itsepuolustusta ja lajinomaisia tekniikoita opetellaan aluksi pelien ja hauskojen harjoitusten avulla. 
Harjoitukset kehittävät harrastajien sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä. Erilaiset tekniikat ja 
harjoitukset parantavat notkeutta, yleiskuntoa, tasapainoa, koordinaatiokykyä ja lihasvoimaa 
ikäryhmälle soveltuvin harjoittein. 
 
Lasten ja nuorten opetuksessa korostetaan ITF Taekwon-Don viittä pääperiaatetta, jotka ovat 
kohteliaisuus, rehellisyys, uutteruus, itsehillintä ja lannistumaton henki. Liiton opettajajaos aloitti 
junioreille suunnatun  harjoitusohjelman laatimisen vuoden 2017 aikana ja kehitystyötä jatketaan 
vuonna 2019. Projektin etenemistä esitellään seuroille sitä mukaa, kun päätöksiä tehdään. 

3.2 Juniorien leirit 
 
Jo vuosien ajan on Varalassa järjestetty yhdessä muiden kamppailulajien kanssa Suuri Budoleiri, 
johon sisältyy sekä oma lajileiri että lajikokeiluja muista lajeista, jokin yllätysohjelmanumero ja 
reissu Särkänniemeen.  
 



 

 

Vuonna 2017 heräsi ajatus, että koska juniorien määrä ja ikäjakauma on iso, tulisi D-, C- ja B-
juniori-ikäisille olla tarjolla myös omat tekniikkaleirit. Tähän asti leirit on järjestetty osana 
aikuisten leirejä, mutta harrastajamäärän kasvaessa olisi järkevää räätälöidä junioreille omat, 
entistä houkuttelevammat leirit. Vuoden 2018 valiokuntien aikataulu ei mahdollistanut leirien 
järjestämistä, mutta vuonna 2019 leirit voidaan saada järjestettyä. Leirejä olisi tarkoitus järjestää 
yhden päivän leireinä erikseen etelässä ja pohjoisessa, jolloin yöpymistä leirin yhteydessä ei 
vaadittaisi. Leirin yhteyteen järjestettäisiin myös ruokailumahdollisuus. Pääohjaaja leirille 
kutsuttaisiin kauempaa, jolloin lapsille olisi tarjolla ihan uusi kokemus, ja apuohjaajat valittaisiin 
paikallisista ohjaajista. 
 
Liiton virallisten leirien lisäksi myös seurat järjestävät vuosittain useita leirejä ja leiripäiviä, joissa 
on omat ryhmät junioreille. 

3.3 Junioriohjaajakoulutus 
 
Koulutusten tavoitteena on nostaa junioriohjauksen tasoa ja tietämystä seuroissa kouluttamalla 
lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ohjaajia. Tarkoituksena on tarjota laadukasta koulutusta 
junioriohjaajille tasaisesti ympäri vuoden ja luoda kansallinen standardi junioritoiminnalle. Vuonna 
2019 tullaan järjestämään I-tason junioriohjaajakoulutukset. Junioriohjaajat koulutetaan 
yhteistyössä Suomen Aikidoliiton, Suomen Taidoliiton, Suomen Taekwondoliiton, Suomen 
Karateliiton, Nyrkkeilyliiton ja Suomen Judoliiton kanssa. I- tason koulutuksia tullaan tukemaan 
myös taloudellisesti, jotta mahdollisimman moni pääsisi suorittamaan koulutuksen ja seurat 
olisivat aktiivisia kouluttamaan ohjaajiaan. 

3.4 Junioriharrastajien kilpailutoiminta 
 
SITF:ssa noudatetaan Olympiakomitean suosituksia lasten ja nuorten kilpailutoiminnasta. 
Leiritoiminnan lailla monet seurat järjestävät omia junioreille suunnattuja kilpailuja. SITF tulee 
järjestämään kaksi kilpailua junioreille vuoden 2019 aikana. Juniorikilpailut on jaettu neljään eri 
ikäluokkaan: A-juniorit (14–18-vuotiaat), B-juniorit (11–14-vuotiaat) ja C-juniorit (8–11-vuotiaat) 
ja D-juniorit (alle 8-vuotiaat). Ikärajat ovat osittain päällekkäisiä siten, että rajalla olevat juniorit 
saavat valita kumpaan sarjaan osallistuvat. Arvokilpailuissa ja muissa kansainvälisissä kilpailuissa 
riippuu käytettävistä säännöistä, onko juniorisarjojen yläikäraja syntymävuoden tai syntymäpäivän 
mukaan rajattu. 

3.5 Junioritoiminnan päätavoitteet 
 
Vuoden 2017 tavoitteena oli ottaa laajemmin käyttöön TKD Kids ohjelma ja kääntää ohjelman 
materiaali suomeksi. Tästä tavoitteesta luovuttiin ja päätettiin jatkaa oman junioriohjelman 
kehittämistä perustuen siihen, että Suomessa monella seuralla on jo oma juurtunut juniorityönsä ja 
näitä hyödyntäen opettajajaos jatkaa kehitystyötä liiton oman junioriohjelman muodostumiseksi. 
Kehittämistyön yhtenä motivaationa on mestari Andresenin ns. Norjan malli. 



 

 

 
Tavoitteena vuonna 2019 on järjestää  omia leirejä junioreille, jolloin myös kynnys 
osallistumiselle on pienempi. 
 
Tavoitteena vuonna 2019 on saada junioriohjelma valmiiksi ja seurojen käyttöön ainakin 
alkeiskurssia koskien sekä jatkaa opettajajaoksen kehitystyötä juniorien harjoitusohjelman parissa 
alkeiskurssista eteenpäin.   
 
Tavoitteena vuonna 2019 on, että jokaisessa junioritoimintaa harjoittavassa seurassa on 
vähintään kolme I-tason junioriohjaajakoulutuksen käynyttä ohjaajaa ja lisätä liitossa II-tason 
junioriohjaajakoulutuksen käyneiden ohjaajien määrää. 

4. Tiedotus- ja markkinointivaliokunnan 
toiminta ja tavoitteet 
 
Tiedotus- ja markkinointivaliokunta koostuu valiokuntavastaavasta sekä 2–3 jäsenestä. 
Valiokuntavastaavana vuonna 2019 toimii Inka Khanji. Markkinointi- ja tiedotusvaliokunta auttaa 
tapahtumien järjestäjiä tiedottamaan jäsenille tapahtumista (kilpailut, seminaarit, leirit jne.). Se 
myös etsii ja kehittää yhteistyötä liiton tai maajoukkueen mahdollisten sponsorien kanssa.  
 
Valiokunnassa toimii maajoukkueen tiedotuksesta vastaava henkilö, joka työskentelee yhteistyössä 
maajoukkueen valmennustiimin kanssa. Vuonna 2019 maajoukkueen tiedotusvastaava on Minna 
Minkkinen. 
 
Valiokunnan tavoitteena on välittää tunnelmia liiton ja sen jäsenseurojen järjestämistä 
tapahtumista yhteistyössä seurojen kanssa paitsi liiton verkkosivuilla myös liiton sosiaalisen 
median kanavissa.  
 
Tiedotus- ja markkinointivaliokunta tarjoaa liiton jäsenseurojen käyttöön julistepohjan, 
markkinointivideon sekä kuvapankin, jonka sisältö on vapaasti jäsenseurojen ja median 
käytettävissä.  
 
Tiedotus- ja markkinointivaliokunta tarjoaa SITF:n jäsenille ajantasaista informaatiota 
julkaisemalla jäsenlehti Taekwon-Do Lifea kaksi kertaa vuodessa, päivittämällä liiton Facebookia ja 
Instagramia sekä pitämällä yllä liiton verkkosivuja (www.taekwon-do.fi). Hallituksen asioista 
tiedotetaan sähköpostitse jaettavalla uutiskirjeellä. Vuonna 2019 uutiskirje ilmestyy 12 kertaa. 
 
Jäsenlehti Taekwon-Do Life on ilmestynyt vuodesta 1995 lähtien. Lehti jaetaan jokaiselle lisenssin 
hankkineelle kotiin kahdesti vuodessa. Lehti tiedottaa lajiin liittyvistä asioista ja sisältää muun 
muassa henkilöhaastatteluja, ajattomia lajiin liittyviä artikkeleita sekä esimerkiksi treenivinkkejä. 
Vuonna 2019 tavoitteena on lisätä junioreille tarkoitetun sisällön määrää lehdessä. 
 

http://www.taekwon-do.fi/


 

 

Lehden painos on noin 1 600 kappaletta, ja se jaetaan myös tärkeimmille sidosryhmille ja 
suurimpiin kirjastoihin. Vuonna 2019 jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa. Inka Khanji toimii Taekwon-
Do Lifen päätoimittajana. 
 
Internetsivujen sisällön tuotannosta vastaa valiokunnan vastaava. Verkkosivujen webmasterina 
toimii Lasse Kuusisto.  
 
Vuoden 2019 tavoitteena on julkaista kaksi numeroa Life-lehteä. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on panostaa entistä enemmän tapahtumien reaaliaikaiseen 
tiedottamiseen ja tapahtumien valokuvaamiseen aiempaa suuremman tekijätiimin avustuksella. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena monipuolistaa liiton kuvapankkia ja lisätä joukkoon aiempaa enemmän 
ja monipuolisemmin kuvia liiton toiminnasta. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on tiedottaa arvokisamenestyksestä tehokkaasti niin kansallisella kuin 
paikallisellakin tasolla. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on lähettää valokuvaaja arvokilpailuihin tuottamaan laadukasta 
kuvasisältöä SITF:n tarpeisiin. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on perustaa kuvapankkia varten oma Drive-tili, jonne kerätään kaikki 
mahdollinen kuvamateriaali. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on panostaa markkinoinnin osaamiseen sekä käynnistää projekti, jossa 
haetaan liitolle ja erityisesti maajoukkueelle rahasponsoria. Projektista tiedotetaan seuroja, 
harrastajia ja erityisesti maajoukkuetoiminnassa mukana olevia henkilöitä. Onnistuneeseen 
sponsorisopimukseen johtava työ palkitaan myös rahallisella porkkanalla, jolla pyritään lisäämään 
motivaatiota sponsorihankintaan. 

5. Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunnan 
toiminta ja tavoitteet 
 
Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta vastaa SITF:n kilpa- ja huippu-urheilun ylläpidosta ja 
kehittämisestä. Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta koostuu maajoukkuejaoksesta sekä tuomari- ja 
kilpailujaoksesta. Kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan tärkeimpinä sidosryhminä ovat ITF, AETF, 
Olympiakomitea ja Varalan urheiluopisto sekä mahdolliset maajoukkueen sponsorit. 
 
Kilpa- ja huippu-urheilutoiminta tarjoaa harrastajille (juniorit ja seniorit) mahdollisuuden ja 
organisaation kilpailla kansainvälisellä tasolla. Kilpaileminen on myös osa Taekwon-Don 
lajikasvatusta. ITF Taekwon-Dossa harrastajien kilpailutoiminta ja huippu-urheilu erotetaan 



 

 

toisistaan siten, että vain mustan vyön suorittaneet voivat osallistua lajin arvokilpailuihin. 
Värivöiden kilpailut luetaan harrasteliikunnaksi. 
 
Maajoukkue 
 
Maajoukkuetta johtaa päävalmentaja. Päävalmentaja kokoaa valmennustiimin, joka voi pitää 
sisällään seniorijoukkueen valmentajia, juniorijoukkueen valmentajia, konsultoivia valmentajia, 
henkisiä valmentajia, varustevastaavan, huoltajan ja joukkueenjohtajan. Päävalmentaja valitaan 
liiton kokouksessa noin kahdeksi vuodeksi kerrallaan (MM-kilpailujen välinen aika). Maajoukkueen 
päävalmentaja laatii joukkueen valmennussuunnitelmat, koordinoi maajoukkueen harjoittelua, 
harjoitustilojen varaamista sekä harjoitteluvälineitä ja tekee maajoukkuevalinnat yhdessä 
valmennustiiminsä kanssa. Maajoukkueen päävalmentajana vuonna 2019 toimii Thierry Meyour. 
 
Tuomari- ja kilpailujaos 
 
Tuomarivastaava toimii päätuomarina ja nimeää tuomarit kaikkiin SITF:n tai SITF:n kanssa 
yhteistyössä järjestettyihin kansallisiin kilpailuihin. Tuomari- ja kilpailuvastaavat laativat 
aikataulut, sarjat ja kilpailujärjestyksen kilpailuihin. Vuoden 2019 kansainvälisiin arvokilpailuihin 
eli MM- ja EM-kilpailuihin pyritään lähettämään suomalaisia tuomareita tuomarivastaavan 
ehdotuksesta. Yhdessä tuomarikoulutusvastaavan kanssa tuomarivastaava huolehtii 
tuomarikoulutuksesta Suomessa ja auttaa järjestämään kansallisen tason D- ja C-tuomarikursseja 
sekä B-tuomarikursseja, jonka suorittaneilla on mahdollisuus toimia tuomarina myös 
kansainvälisissä kilpailuissa. Tuomarivastaavana vuonna 2019 toimii Lasse Kuusisto. 
 
Kilpailuvastaava huolehtii SITF:n virallisten kilpailujen käytännön järjestelyistä yhteistyössä 
järjestävän seuran kanssa. Kilpailuvastaavan vastuulla on se, että kilpailupaikan puitteet ovat 
kunnossa ja avustaa järjestävää seuraa tarpeen mukaan. Kilpailuvastaavana vuonna 2019 toimii 
Joonas Helassalo. 

 
5.1. Kilpailut ja leirit 
 
Kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan perusrungon muodostavat maajoukkueryhmän leiritykset. 
Vuonna 2019 pyritään järjestämään kolme koko maajoukkueen yhteistä leiriä Varalan 
urheiluopistolla (yhteensä 6 leiripäivää) sekä kolme alueellista leiripäivää ja -viikonloppua. Kauden 
päätavoitteena ovat kevään MM-kilpailut.  
 
Leirien ohella seuroissa pidetään yllä huipputasolle tähtäävää valmennusta – seurojen resurssien ja 
tietotaidon mukaan. Osalla maajoukkuetason kilpailijoista on myös oma henkilökohtainen 
valmentajansa. 
 
Maajoukkueen kalenteri vuodelle 2019 

 13.-14.1. Maajoukkueleiri  
 26.1. Open Dutch 



 

 

 2.-3.2. SM- kisat 
 9.-10.2. Murskausleiri (pakollinen voimamurskaajille)  
 22.-24.2. Roma Open 
 9.3. Black Eagle Open  
 23-24.3. Legends seminar (pakollinen liikesarjapaikkaa hakeneille) 
 6.-7.4. Maajoukkueleiri  
 24.-28.4. MM-kilpailut 
 25.-26.5. Holland Cup  
 TBD Puolan kesäleiri 
 TBD Ottelun Evoluutio (Ukraina) 
 21.-22.9. Maajoukkueleiri  
 TBD EM-kilpailut 

 

5.2. Kilpa- ja huippu-urheilun merkitys lajiliitolle 
 
Kilpa- ja huippu-urheilun kautta saavutettava julkisuus laajentaa harrastajapohjaa innostamalla 
niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin tutustumaan lajiin. Kilpailut ovat myös tärkeä 
verkostoitumisväline kansainvälisessä toiminnassa. Varsinkin Suomessa järjestettävät isot, 
kansainväliset kilpailut ovat tuoneet runsaasti lisää medianäkyvyyttä, parhaana esimerkkinä 
kevään 2016 EM-kilpailujen finaaligaalan kooste, joka lähetettiin Ylen televisiokanavalla viikko 
kilpailun jälkeen. Kilpa- ja huippu-urheilu myös kasvattaa muuten melko edullisen harrastuksen 
hintaa, joten SITF pyrkii panostamaan siihen taloudellisesti siten, että urheilijoiden kustannukset 
pysyisivät maltillisina eikä raha olisi este nuorten huippu-urheilu-uralle.  

5.3. Juniorien kilpa- ja huippu-urheilu 
 
Leiritykset järjestetään vuonna 2019 aiempien vuosien tapaan pääosin junioreille ja senioreille 
yhtä aikaa, jolloin saadaan luotua koko joukkueeseen yhteinen ryhmähenki. Senioriurheilijat myös 
tukevat, opastavat ja kannustavat nuorempiaan leireillä ja kilpailuissa. Vuonna 2019 keskitytään 
tukemaan erityisesti ensikertalaisia junioreita huippu-urheilu-uran alkuvaiheessa. Maajoukkueen 
valmennustiimi huolehtii leireillä ja kilpailuissa juniorijoukkueesta ja organisoi myös alkuvuodelle 
juniorien maajoukkueryhmän talent-leirin yhdessä juniorivaliokunnan kanssa. 
 
Varalan urheiluopisto virallisena valmennuskeskuksena tarjoaa mahdollisuuden myös 
yläkoululeirityksille, jotka vievät juniorien huippu-urheilua kohti entistä ammattimaisempaa tasoa. 
Leiritysten mahdollisuutta ja kiinnostusta leirityksiin selvitetään alkuvuodesta ja leirityksiä 
voidaan mahdollisesti järjestää jo vuoden 2019 aikana. 

  



 

 

5.4. Antidoping-toiminta 
 
SITF on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia Suomen urheilun eettisen keskuksen, SUEK ry:n 
sääntöjä. SITF:llä on käytössään ajantasainen antidopingohjelma. Antidopingohjelmasta tiedotetaan 
liiton jäsenlehdessä ja kotisivuilla. Kansainvälinen maailmanliitto (ITF) liittyi WADA:an vuonna 
2010 ja SITF on noudattanut WADA:n ohjeistuksia vuoden 2011 alusta lähtien. Maajoukkueen johto 
huolehtii antidoping-asioiden tiedotuksesta maajoukkueen urheilijoille. Seuratason kilpailijoiden 
tiedotuksesta vastaavat jäsenseurat liiton tarjoaman antidoping-ohjelman mukaisesti. 

5.5. Kilpa- ja huippu-urheilun tavoitteet 
 
Maajoukkuevalmennusta kehitetään vastaamaan entistä paremmin kilpailijoiden tarpeita. 
Valmennustiimin suunnitelmana on kerätä aiempaa kattavampi infopaketti joukkueeseen 
hakeneille urheilusta, kehonhuollosta, ravitsemuksesta, kilpailureissuista ja muista 
maajoukkueurheiluun liittyvistä tärkeistä asioista. Valintakriteerejä tullaan täsmentämään 
entisestään ja vaatimuksia koventamaan. Kehitysvastuussa on maajoukkueen päävalmentaja. 
Maajoukkue osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin kilpailuihin. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on, että maajoukkueen yhteisiä harjoitusleirejä sekä alueellisia leirejä 
järjestetään kolme molempia. Yhden urheilijan tavoitteena on osallistua 3-5 leirille.  
 
Vuoden 2019 tavoitteena on järjestää oma talent-leiri ylemmän värivyön tai mustan vyön arvon 
omaaville A-juniori-ikäisille tuleville huippu-urheilijoille. Lisäksi tutkitaan yläkoululeiritysten 
mahdollisuutta. Tämä on osa pitkän aikavälin junioritoiminnan kehitystä. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on täyttää varustesponsorisopimuksen ehdot ja tuoda sponsorille 
näkyvyyttä, jotta sponsorisopimus saataisiin uusittua sopivilla ehdoilla myös seuraavalle kaudelle.  
 
Vuoden 2019 tavoitteena on uudelleenbrändätä kansallinen Black Belt Cup tunnetummaksi ja 
houkuttelevammaksi.  

  



 

 

6. Koulutusvaliokunnan toiminta 
 
Koulutusvaliokunta koostuu valmentajakoulutusvastaavasta, juniorikoulutusvastaavasta ja 
tuomarikoulutusvastaavasta. Yhdessä valiokunta suunnittelee tulevan vuoden koulutukset 
jakautumaan järkevästi koko vuoden ajalle. Valiokunta vastaa myös yhteistyöstä muiden 
kamppailulajiliittojen kanssa. Valiokunnan jäsenet vastaavat koulutustilojen varaamisesta, 
koulutusten suunnittelusta ja koulutusmateriaaleista. Vastaavat voivat joko kouluttaa itse, käyttää 
lajin kokeneita opettajia tai sopia koulutuksen ostamisesta ulkopuoliselta taholta. Tärkeimpiä 
sidosryhmiä ovat muut kamppailulajiliitot sekä Olympiakomitea ja liikunnan aluejärjestöt. 
 
Valmentajakoulutusvastaava vastaa viisiportaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) 
toteutumisesta lajiliitossa. Hän vastaa myös liiton lajillisesta koulutuksesta eli Taekwon-Do- ohjaaja 
koulutuksista (TOK). Koulutusvastaava valmistelee tarvittaessa värivyötason harjoitusohjeet ja -
ohjelmat ohjaajille yhdessä tekniikkavastaavan kanssa. Valmentajakoulutusvastaavana vuonna 
2019 toimii Henni Ylimäinen. 
 
Juniorikoulutusvastaava vastaa junioriohjaajien kouluttamisesta lajiliitossa. Kamppailulajien 
yhteinen junioriohjaajakoulutus noudattaa myös VOK:a Hän vastaa myös muusta liiton toimijoille 
järjestettävästä juniorien ohjaamiseen liittyvästä koulutuksesta. Hän toimii tiiviisti yhteistyössä 
juniorivaliokunnan kanssa. Vastaavana vuonna 2019 toimii Henni Ylimäinen. 
 
Tuomarikoulutusvastaava vastaa kansallisista D-, C- ja B-tuomarikursseista sekä tuomarien 
päivityskoulutuksesta ja hoitaa tuomarisertifikaattien tilauksen ITF:stä. Tuomarikoulutusvastaava 
toimii tiiviisti yhteistyössä tuomari- ja kilpailujaoksen kanssa. Vastaavana vuonna 2019 toimii 
Lasse Kuusisto. 

6.1. Tavoitteet 
 
SITF:llä on käytössä viisiportainen valmentajakoulutusjärjestelmä, joka perustuu VOK-työkaluun.  
(https://www.olympiakomitea.fi/huippu-
urheilu/osaamisohjelma/valmennusosaaminen/kouluttajat/). SITF on mukana kamppailulajien 
yhteisissä I–III-tason valmentaja- ja junioriohjaajakoulutuksissa, jotka ovat kehitetty vastamaan 
kansallista VOK-järjestelmää. Vuonna 2018 jatkettiin liiton koulutusjärjestelmän uudistusta ja 
järjestettiin ensimmäinen III-tason TOK- koulutus. Kehitystyö jatkuu yhä TOK- koulutusten osalta ja 
tarkoitus on järjestää vuoden 2019 aikana loput TOK- koulutuksista. Myös kamppailulajien 
yhteistyössä järjestettyjä VOK-koulutuksia on päivitetty 2018 vuoden aikana ja työ jatkuu vuonna 
2019. Tarkoituksena on saada aikaan tarkemmin määritellyt tasot myös lajikohtaisille 
koulutuksille. Lajiliitto järjestää koulutusta aina III-tasolle saakka, minkä lisäksi tarjolla on 
mahdollisuus hakea ammatillisiin koulutuksiin IV- ja V-tasoille, joita järjestävät Suomessa 
esimerkiksi urheiluopistot, ammattikorkeakoulut ja Jyväskylän yliopisto. 



 

 

 
 
Koulutuksia pyritään järjestämään aina olemassa olevan tarpeen mukaan. Uusien 
koulutussisältöjen valmistuessa eri TOK- tasoille, ne pyritään pilotoimaan välittömästi eri puolilla 
Suomea. Koulutuspaikkakunnat valitaan sen mukaan missä tarvetta on eniten.  
 
Korkeimpien opettaja- ja dan-arvojen osalta käytetään apuna myös kansainvälisen liiton tarjoamaa 
monipuolista ja jatkuvasti kehittyvää koulutustarjontaa, johon suomalaiset opettajat ovat jo vuosia 
osallistuneet kiitettävästi. Joka vuosi tekniikkavastaavalla, opettajajaoksen vastaavalla ja 
koulutusvaliokunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua liiton kustantamana erilaisiin 
koulutuksiin ja tapahtumiin, joita ovat esimerkiksi ITF:n Kansainvälinen opettajaseminaari (IIC), 
Kansainvälinen tuomarikurssi (IUC), Konventio, Kansainvälinen valmentajakurssi (ICC) sekä 
Suomessa Olympiakomitean ja liikunnan aluejärjestöjen sekä esimerkiksi TUL:n järjestämät 
liikunnan, valmennuksen ja seuratoiminnan koulutukset. 
 
Liiton oman ohjaajakoulutuksen ohessa SITF pyrkii aktiivisesti kannustamaan harrastajia 
käyttämään hyväkseen myös liikunnan aluejärjestöjen, TUL:n sekä eri oppilaitosten, opistojen ja 
järjestöjen järjestämiä kursseja ja koulutuksia. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on suunnitella vuosittaiset koulutukset järkevästi koko vuoden ajalle 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä pilotoida uusia koulutuksia. 



 

 

 
Vuoden 2019 tavoitteena on järjestää koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia eri puolilla 
maata.  

7. Teknisen valiokunnan toiminta ja 
tavoitteet 
 
Tekninen valiokunta koostuu tekniikkavastaavasta ja opettajajaoksesta. Tekninen valiokunta 
työskentelee yhteistyössä valiokuntien vastaavien sekä hallituksen kanssa. 
Tekniikkavastaava huolehtii ITF Taekwon-Don lajillisesta (teknisestä) tasosta Suomessa. 
Tekniikkavastaava järjestää ja ohjaa kansallisen tekniikkaseminaarin 1–2 kertaa vuodessa. 
Tekniikkavastaava pitää opettajat ja muut vastuuohjaajat ajan tasalla teknisissä asioissa sekä auttaa 
seuroja ja niiden opettajia pysymään samalla kansallisella tekniikkatasolla. Tekniikkavastaavana 
vuonna 2019 toimii Michael Holler. 
 
Opettajajaos 
 
Jaosta johtaa jaosvastaava ja sen jäseninä ovat kaikki 4. Dan - , joilla on maksettuna SITF:n lisenssi, 
International instructor certificate sekä vuosittainen teaching plaque. Muita tehtäviä voidaan jakaa 
jaoksen sisällä sen jäsenille. Jaos vastaa kaikesta Taekwon-Don lajioppiin liittyvästä 
päätöksenteosta Suomessa. Tehtäviin kuuluu myös kansallisten vyökoevaatimusten listaaminen ja 
jatkossa niiden ylläpitäminen, mustan vyön sertifikaattien tilaus ITF:stä, dan-kokeiden pitäjien 
opastus ja neuvonta sekä dan-kokeiden aikataulujen päivitys SITF:n internet-sivuille. 
Jaosvastaavana vuonna 2019 toimii Saija Aalto. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on järjestää vähintään yksi kansallinen opettajaseminaari eli NIC sekä 
kansallinen kevät tai syysleiri. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on mahdollistaa valiokunnan vastaaville koulutusmahdollisuuksia 
esimerkiksi kansainvälisen opettajaseminaarin eli IIC:n muodossa. 
 
Vuoden 2019 tavoitteena on edistää opettajien yhteistyötä kansallisen standarditason ja 
yhteisten opetusohjelmien mahdollistamiseksi. 

8. Eettisen ja kurinpidollisen valiokunnan 
toiminta ja tavoitteet 
 
Valiokunta aloitti toimintansa vuonna 2014. Valiokunnan tehtävänä on luoda ja ylläpitää eettisiä ja 
kurinpidollisia ohjeistuksia ja sääntöjä sekä valvoa niiden noudattamista. Valiokunta vastaa 



 

 

kurinpidollisista toimenpiteistä. ITF:llä on vastaava komitea (Ethics & Discipline Commitee) ja 
ITF:n toiveena on, että jokaisella heidän jäsenjärjestöllään on vastaava komitea.  
 
Eettiseen ja kurinpidolliseen valiokuntaan vuonna 2019 kuuluvat Thierry Meyour, Eelis Paukku, 
Jari Ramberg, Saija Aalto, Jukka Ahola, Mikko Allinniemi ja Jutta Aartola. SITF:n kurinpitoasioissa 
määräysvalta on eettisellä ja kurinpidollisella valiokunnalla, joka kurinpitomääräysten mukaan 
toimien käsittelee asian. 

9. Sidosryhmät 
 
SITF:n tärkeimmät sidosryhmät vuonna 2019 ovat ITF, AETF, HLU, Olympiakomitea, muut 
liikunnan aluejärjestöt, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry, 
Varalan urheiluopisto sekä kamppailulajien lajiliitot Suomessa. Lisäksi erityisesti kilpa- ja huippu-
urheilun kannalta tärkeitä ovat maajoukkueen ja/tai lajiliiton mahdolliset sponsorit. 
 
Sidosryhmien kannalta on otettu merkittävä edistysaskel, kun syksyllä 2018 solmittiin sopimus, 
jolla saatiin Varalan urheiluopisto SITF:n viralliseksi valmennuskeskukseksi. Sopimuksen edut 
saadaan kunnolla käyttöön vuoden 2019 aikana ja sopimus hyödyttää merkittävästi sekä kilpa- ja 
huippu-urheilua että harrasteliikuntaa. 

10. Kokoukset 
 
SITF:n kevätkokous pidetään keväällä huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. 
Kummatkin kokoukset pyritään järjestämään jonkin liiton järjestämän tapahtuman yhteydessä 
(esim. kilpailut, leirit). Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarpeen vaatiessa. Hallitus pyrkii 
kokoontumaan aina tarvittaessa ja käyttämään apunaan erilaisia etätyöskentelymahdollisuuksia 
helpottamaan päätöksentekoa ja kokousjärjestelyjä. 

11. MM2021 
 
Paljon kehuja ansainneiden, keväällä 2016 Tampereella järjestettyjen EM-kilpailujen jälkeen 
projektiryhmä päätti lähteä tavoittelemaan vielä isompaa haastetta. Hankkeessa ovat SITF:n lisäksi 
aktiivisesti mukana paikalliset seurat Black Eagle Taekwon-Do sekä Tampereen Taekwon-Do seura 
ja tietysti myös Tampereen kaupunki. World Cup 2020 -projektin osalta hävisimme äänestyksessä 
Slovenialle. Seuraavaksi projektiryhmä päätti hakea vuoden 2021 MM-kilpailua. Hakemus esiteltiin 
syyskuussa 2018 Sydneyssä ITF:n kongressissa ja kisojen saamisesta äänestetään keväällä 2019 
Inzellissä. Muita hakijoita ei annettuun määräaikaan mennessä ilmoittautunut, joten näyttää 
vahvasti siltä, että kilpailut saadaan Suomeen.  MM-kilpailu tulee olemaan suurin koskaan 
Suomessa järjestetty Taekwon-Do-kilpailu. Se vaatii valtavaa panostusta sekä liitolta ja järjestäviltä 



 

 

seuroilta että Tampereen kaupungilta. Kisan onnistumiseksi vaaditaan myös SITF:n muita 
jäsenseuroja ja erityisesti vapaaehtoisia, joita ilman kisaa ei saada järjestettyä. Kilpailun 
järjestelyistä vastaa projektiryhmä, jota johtaa Heli Karjalainen.  
 
 
Ylöjärvellä 17.11.2018 
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