
 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2019 

 

 

 

  

 



 

Esipuhe 

Toimintakausi 2019 oli Iisalmen Taekwondolle tapahtumien ja yhdessä tekemisen vuosi. Seura järjesti mm. 

Liikutaan Yhdessä Iisalmi tapahtuman jo kolmannen kerran ja salilla pidettiin lukuisia kaikille avoimia 

seuratapahtumia. Hyvän mielen tempauksena Iisalmen Taekwondo järjesti maksuttomia ja kaikille avoimia 

perhelauantai liikuntahetkiä. Aikuisten hyvinvointia parannettiin mm. kunnon liikkuvuusviikot 

teemaohjelmalla. Kehittymistäkin tapahtui mukavasti, sillä seuraan saatiin useita uusia Dan-arvoja ja Kup 

-värivyöasteita sekä toimintaa vahvistamaan koulutettiin lisäksi uusia junioriohjaajia. Iisalmen taekwondo 

järjesti myös ensimmäistä kertaa ohjattua taekwondotoimintaa 4-6-vuotiaille, jonka tavoitteena oli 

käynnistää jatkuva tenavatoiminta vuodesta 2020 alkaen. 

Johtokunnan asettamat tavoitteet toteutuivat hyvin. Seuran arvot näkyivät yhdessä tekemisen kautta ja 

hyvän mielen kamppailukoulun filosofia mahdollistaa mielekkään seuratoiminnan. Kauden teemana oli 

yhteisöllisyys ja avoimuus eli kaikki tapahtumat ja kokoukset pidettiin aina avoimina kaikille. Vuonna 2019 

panostettiin myös seuratoimijoiden muistamiseen positiivisin kiitoksin ja kannustein. Seuran jäsenmäärä on 

ollut hiukan laskussa, mutta vuonna 2019 suunta on saatu vaihtumaan ja vuodelle 2020 onkin odotettavissa 

jäsenmäärän suurempaa nousua. Mukaan on tullut myös aikaisempaa enemmän aikuisharrastajia.  

Iisalmen Taekwondo jatkaa visionsa mukaisesti vahvana ja yhdessä tekemällä eteenpäin. Haluamme olla 

seurastrategiamme mukaisesti Iisalmessa laajalti tunnettu laatuseura ja koko perheen liikuntakeskus. 

 

Iisalmen Taekwondo ry - hyvän mielen kamppailukoulu 

johtokunta 

 

 

 

 

  

 



 

YLEISTÄ 
Missä olemme nyt? 

● Seuralla on hyvät ohjaajaresurssit 
● Vyönmyöntöoikeudet  on aina 4. Daniin saakka 
● Seuralla on vahva talous 
● Iisalmen Taekwondolla on oma harjoitussali 

Kuvailua tämänhetkisestä tilanteesta 

● Seurassa on hyvä yhteishenki 
● Järjestämme toimintaa kaikenikäisille 

Millaista osaamista tarvitsemme 

● Liikunta-alan osaamista harjoitusten suunnitteluun 
● Yhdistystoimintaosaamista 
● Täsmäkoulutusta eri ryhmien ohjaajille 

MItä haasteita seuralla on 

● Uusien jäsenien hankkiminen 
● Suuremman harjoitustilan hankkiminen 
● Nykyisten jäsenien aktiivinen toiminta 

Millaiset ominaisuudet tekevät hyvän tiimin 

● Avoimuus 
● Arvostus ja kunnioitus toisia kohtaan 
● Yhteisöllisyys 

Kenen kanssa yhteistyötä 

● Iisalmen kaupunki 
● Paikalliset urheiluseurat (LYI) 
● Suomen Taekwondoliitto 
● Pohjois-Savon Liikunta 

Tärkeimmät viestintäkanavat 

● Internet, SOME 
● paikalliset mediat (Iisalmen Sanomat) 
● Puskaradio 

Millaisia työkaluja käytämme? 

● Yhdistysavain 
● Seuran sisäinen koulutusmateriaali 
● Suomen Taekwondoliiton, Olympiakomitean ja Pohjois-Savon Liikunnan tarjoamat palvelut 

 

 



 

HALLITUS 

Hallitus kaudella 2019 
Hallitus kaudella 2019. Hallitus järjestäytyi 27.11.2019 seuraavasti 

● Puheenjohtaja Jari Kanninen 

● Jäsen, varapuheenjohtaja / sihteeri, Kirsi Rautiainen 

● Jäsen, rahastonhoitaja, Birgit Tikkanen 

● Jäsen, varustevastaava, Ossi Heikkinen 

● Jäsen, tähtiseura- ja nuorisovastaava, Petri Saarinen 

● Varajäsen, tapahtumatiimin jäsen, Nina Korpihalla 

● Varajäsen, Dan-valiokunnan puheenjohtaja, Simo Jokinen 

Muut toimihenkilöt / vastuualueet 

● Tapahtumatiimi 

o Nina Korpihalla 

o Anne Heikkinen 

o Ossi Heikkinen 

● Salivastaavat 

o Kirsi Rautiainen 

o Ilkka Liljeblad 

 

 

Tavoitteet 
Johtokunnan asettamat tavoitteet vuodelle 2019: 

● Arvot ovat seuran ydin ja se näkyy ulospäin 

● Jäsenmäärän hallittu kasvattaminen 

● Laadukas ja mielekäs seuratoiminta 

 

 

 



 

KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
 

Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.4.2019 ja syyskokous 30.11.2019. 

Hallitus kokoontui 9 kertaa. 

Jäsenet 
Seuratoimintaan ja harjoituksiin osallistui vuoden aikana yli 100 kävijää. 

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 81 jäsentä.  

● Alle 13 vuotiaat:  34 
● 13-17 vuotiaat: 10 
● 18-29 vuotiaat: 3 
● Yli 30 vuotiaat:  34 

 

TALOUS 
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Pääasiallisen tuoton Iisalmen Taekwondo Ry saa 

vuosi- ja peruskurssi ja vyökoemaksuista. Seuran toiminnan tukemiseksi haettiin myös lisäksi avustuksia. 

Tilikauden ylijäämä: 697,80 € 

 

 

  

 



 

TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 

Koulutukset ja muut saavutukset 
 

Ohjaajakoulutus 23.3. 

Koulutuksen aiheena oli harjoituksen suunnittelu ja ohjaajan työkalut sekä valmentajana kehittyminen. 

Tästä on taas hyvä jatkaa arvokasta ja antoisaa seura työtä yhdessä huipputiimin kanssa. 

Iisalmen Taekwondo suomalaisen urheilun laatuseura. Tähtiseuramerkki on meille lupaus laadusta! 

  

Uusia Dan-arvoja 

Jori Korhonen, Markku Puustinen ja Kirsi Rautiainen suorittivat 2. Dan vyöarvon historiallisessa Suomen 

SimUu:n ensimmäisessä yhteisessä Dan-kokeessa, Mikkelissä 24-25.5.2019. Suurimmat onnittelut hienosta 

saavutuksesta. 

 

 



 

 

Syyskaudella seurassa suoritettiin 12.10.2019 uusia Dan-arvoja. Jimi Leivo suoritti 1 Poom vyöarvon ja 

Sanna Hyvärinen, Jarkko Ahonen, Jukka Karhunen, Petri Saarinen sekä Kimmo Varis 1 Danin. 

 

Harjoitukset 
Yleistä harjoitusvuoroista 

Iisalmen Taekwondo järjesti vuonna 2019 yli 380 ohjattua harjoitusta joista noin 230 oli suunnattu 

lapsille/nuorille. 

Harjoitusryhmät ja vastuuohjaajat: 

Maanantain junioriharjoitus 

Liikkumisen iloa mukavassa seurassa.  Vastuuohjaaja: Markku Puustinen 

Keskiviikon junioriharjoitus 

Liikkumisen iloa mukavassa seurassa.  Vastuuohjaaja: Jari Kanninen 

Torstain perhetaekwondo 

Koko perheen yhteinen liikuntahetki. Vastuuohjaajat: Nina Korpihalla, Anne & Ossi Heikkinen. 

Kuntokamppailu 

Aikuisten kuntoilu ja terveysliikuntapainotteinen harjoitus. Vastuuohjaaja: Jari Kanninen 

Kamppailu 

Mukaansatempaava teho- ja kamppailuharjoitus aikuisille ja nuorille. Vastuuohjaaja: Jori Korhonen. 

Harmonia 

Tekninen ja aerobinen hyvän olon harjoitus aikuisille ja nuorille. Vastuuohjaaja: Kirsi Rautiainen. 

Teho 

Taekwondoa kaikilla mielen ja kehon taidoilla, aikuisten vyökoeharjoitus. Vastuuohjaaja: Simo Jokinen. 

 

 



 

Kunnon liikkuvuusviikot kevätkaudella 2019 

Kevätkaudella kunto-taekwondon teemana oli liikkuvuusharjoittelu. Ohjelma kesti yhteensä 12 viikkoa ja se 

oli jaettu kahteen osaan. Ohjaajana toimi Simo Kiiski 3. Dan.  

 

 

Tapahtumat 
 

Loppiaisleiri Mikkelissä 5.1.2019 

 

 

 

 



 

 

Potkukoulu  

Seura järjesti 6.1 ja 13.1 kaikille liikunta- ja kamppailulajien harrastajille avoimen potkukoulun. 

Harjoituksissa käytiin läpi eri potkutekniikoita ja tehtiin monipuolisia oheisharjoitteita taekwondolle 

ominaisin tavoin. Ohjaajat: Jari Kanninen & Pasi Kanninen 

 

 

Vyökoepäivä 12.1.2019 

Vyökoepäivänä 12.1.2019 nähtiin hienoja onnistumisia. Uuden vyöarvon suoritti aikuisten ryhmästä 7 ja 

junioriryhmästä 17 harrastajaa. 

 

 

 

 

 

 



 

Ui kuntoon 19.1.2019 

Lauantaina 19.1.2019 pidettiin Iisalmen Taekwondon ja Iisalmen Uimareiden yhteinen tapahtuma. Päivä 

alkoi Ilkka Liljebladin ohjaamalla kunto-taekwondo-harjoitukselle jonka jälkeen siirryttiin uimahallille 

Iisalmen Uimareiden ohjaamaan uintiharjoitukseen. 

 

 

Avoimet ovet 19.1.2019 

Lauantaina 19.1. pidettiin kauden aloitustapahtuma, avoimet ovet ja koko perheen lajilauantai. 

Järjestelyistä vastasi tapahtumatiimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perhelauantai liikuntahetket 

Iisalmen Taekwondo järjesti maksuttomia ja kaikille avoimia liikuntahetkiä 19.1. 16.2. 23.3. 20.4 ja 18.5. 

seuran salilla, Antinkatu 10. klo 11:00-12:00. Harjoituksissa pidettiin lajinomaisia pelejä, leikkejä ja kisailuja. 

Ohjaaja: Nina Korpihalla. 

 

Itsepuolustusseminaari 2.2.2019  

Lauantaina 2.2. järjestettiin kaikille avoin itsepuolustusseminaari. Ohjaajat: Jari Kanninen. 

 

 



 

Paluu taekwondoon 23.2.2019 

Lauantaina 23.2 pidettiin Paluu taekwondoon tapahtuma. Tapahtumassa oli huippu porukka treenaamassa 

hyvällä sykkeellä ja spiritillä. Ha-haa, että oli lystiä. Ohjaaja: Jari Kanninen. 

 

Intensiiviperuskurssi 11.3 – 4.4 

 

 



 

Kevätpäivä ja sääntömääräinen kevätkokous 6.4.2019 

Lauantaina 6.4.2019 pidettiin sääntömääräinen kevätkokous ja vietettiin seuran kevätpäivää. Isot kiitokset 

tapahtumatiimille ja osallistujille mukavasta päivästä. Tapahtuman järjestivät Ossi ja Anne Heikkinen. 

 

 

Taitokisat 16.4.2019 

Taitokisoissa 16.4.2019 nähtiin hienoja suorituksia ja onnistumisia. Kiitokset osallistujille ja järjestäjille 

hienosta päivästä. Tapahtuman järjesti Jori Korhonen ja Markku Puustinen. 

 

 

 

 



 

Lasten ja nuorten kevätleiri ja potkukoulu 2. 27.4.2019 

Lauantaina 27.04.2019 pidettiin lasten ja nuorten kevätleiri sekä potkukoulu tekniikkaleiri. Ohjaajat: Jari 

Kanninen & Pasi Kanninen. 

 

Sim Uu leiri Klaukkalassa 

Seuran ohjaajia osallistui Sim Uu leirille 3-5.5.2019. Leirillä ohjaamassa oli Sim Uu mestarit Ko Tae Jeong ja 

Benny Faarvang. 

 

Poomsae-leiri 11.5.2019 

Lauantaina 11.5.2019 pidettiin seurassa poomsae, liikesarjaleiri. 

 

Kevätkauden vyökoepäivä 

Lauantaina 18.5.2019 pidettiin kevätkauden vyökoepäivä. 

 
 

 



 

Seuran kesäpäivä 

Iisalmen Taekwondo järjesti koko seuran kesäpäivän la 15.6.2019. Ohjelmassa oli mm. seuran uusien 2. 

Danien näytös, hauskaa puuhastelua ja mukavaa yhdessäoloa. Tapahtumapaikkana oli Iisalmen pursiseuran 

huvila. 

 

Lasten ja nuorten kesäleiri  

Iisalmen Taekwondo Ry järjesti kaikille avoimen lasten ja nuorten kesäleirin 16 - 19.7.2019. Leirillä 

tutustuttiin mm. tennikseen, jalkapalloon, sulkapalloon, salibandyyn, taekwondoon, suppailuun, uintiin ja 

keilaukseen. Leiriläiset pääsivät tutustumaan myös liikennepuistoon ja panimomuseoon. Viimeisenä 

leiripäivänä oli mahdollisuus yöpyä puolijoukkueteltassa. 

Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille, yhteistyökumppaneille sekä tapahtuman järjestystiimille. 

 

 

 

 

 



 

 

Liikutaan Yhdessä Iisalmi tapahtuma 16.8.2019 

Iisalmen Taekwondo kiittää kaikkia Liikutaan Yhdessä Iisalmi tapahtuman kävijöitä. Iisalmi on todellakin 

osaamisen paikka ja täällä yhteistyö onnistuu! 

 

LYI sai alkunsa siitä, kun Iisalmen Taekwondo lähti Suomi100-hengessä (2017) järjestämään koko perheen 

liikuntatapahtumaa ja kutsui mukaan kaikki Iisalmen seurat. Myös vuonna 2019 tapahtuman 

järjestysvastuussa oli Iisalmen Taekwondo. 

 

Tutustu taekwondoon päivä 14.9.2019 

Lauantaina 14.9.2019 pidettiin tutustu taekwondoon päivä. Harjoitukset olivat maksuttomia ja avoimia 

aivan kaikille. Samalla pidettiin vanhempienilta ja pelisääntökeskusteluja junioreille. 

 

 

 



 

Tutustuminen tenavataekwondoon ja aikuisten kuntokamppailuun 16.11.2019 

Iisalmen Taekwondo Ry järjesti ensimmäistä kertaa tutustumisen 4-6-vuotiaiden taaperotaekwondoon 

lauantaina 16.11.2019. Harjoituksen aikaan salin toisessa osassa pidettiin samaan aikaan 

kuntokamppailuharjoitus ja tutustuminen aikuisille.  

 

Seuran superpäivä ja salikisat 23.11.2019 

Lauantaina 23.11 pidettiin seuran salilla superpäivä ja salikisat. Päivä alkoi seuran ohjaajille ja 

aikuisharrastajille suunnatuilla yoga- ja kahvakuulaharjoituksilla. Lasten ja aikuisten yhteinen osuus alkoi klo 

12:00 koko seuran yhteisharjoituksella joka toimi samalla lämmittelynä kisoihin osallistuville. Salikisassa 

kaikilla oli mahdollisuus kokeille kilpailua taekwondon molemmissa kilpailumuodoissa, ottelussa ja 

liikesarjoissa. 

  

 

 

 



 

Pikkujoulu 30.11.2019 

Lauantaina 30.11.2019 vietettiin koko seuran pikkujoulua tonttuilun, herkuttelun ja kiitosten merkeissä. 

Samalla pidettiin seuran sääntömääräinen syyskokous. 

 

 

  

 



 

 

Lajivierailut ja muut tapahtumat 
 

Liikuntatuokiot päiväkodeissa 

Markus Kauppinen vieraili tammi-helmikuun aikana päiväkodeissa ohjaamassa liikuntatuokioita. Vierailuja 

tehtiin 10:ssä päiväkodissa, 15:sta päivänä ja 28:ssa eri ryhmässä. Liikuntahetkiin osallistui yhteensä noin 

150 lasta. Todella hienoa ja pyyteetöntä hyvän mielen työtä. Suurimmat kiitokset Markukselle. Vierailut 

tehtiin yhteistyössä varhaiskasvatusjohtajan ja Savonia AMK:n kanssa.  

Taekwondoa Juhani Ahon oppilaille 

Pasi Kanninen ja Jari Kanninen kävivät ohjaamassa kahdelle Juhani Ahon ryhmälle taekwondoa 12.3. ja 13.3. 

 

Louhenkatupäivät 10.8.2019 

Iisalmen Taekwondo kiittää Louhenkatupäivän kävijöitä. Oli ilo olla mukana.

 

 



 

Perheiden parhaaksi tapahtuma 5.10.2019 

Iisalmen Taekwondo oli mukana Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän järjestämässä Perheiden parhaaksi 

tapahtumassa. 

 

Lapset liikkuu Iisalmessa 30. 9.2019 

Milla-Moona Miettinen ja Jari Kanninen kävivät liikuttamassa päiväkotien lapsia Lapset liikkuu Iisalmessa 

tapahtumassa.  

 

 



 

Eskareiden liikuntapäivä 27.11.2019 

Anne Heikkinen oli mukana eskari-ikäisten liikuntapäivässä ja kävi ohjaamassa liikuntatuokion sekä 

taekwondotutustumisen reilulle 150:lle lapselle.  

 

Palkitsemiset 
Johtokunnan kokouksen 1.2.2018 alussa luovutettiin seuran harrastajien keräämä Kultainen Luuta 

-tunnustus / hemmottelupaketti Kirsi Rautiaiselle uhrautumisesta ja seuralaisten hyvinvoinnin eteen 

tehdystä työstä. Kirsi vastasi yksin kaudella 2018 salin siivouksesta. Kiitokset ja onnittelut Kirsille koko 

seuran puolesta. 

 

Seura järjesti ohjaajapalaverin yhteydessä ohjaajille 11.5.2019 ruokailun palkinnoksi uhrautumisesta ja 

hyvin menneestä kevätkaudesta.  

 

  

 



 

Maanantaina 12.8.2019 pidettiin syyskauden ohjaajapalaveri. Palaverissa vahvistettiin syyskauden 

harjoitusajat. Kokouksessa oli mukana myös juhlatunnelmaa. Simo Jokinen luovutti Jori Korhoselle, Markku 

Puustiselle ja Kirsi Rautiaisella 25.5.2019 pidetyn 2. Dan-kokeen Koreasta saapuneet Kukkiwon-serfikaatit. 

Vielä kerran onnea uusille Dan-arvoille. Tilaisuudessa seura halusi myös muistaa ja palkita seura-aktiiveja 

onnistuneiden tapahtumien ja ideoiden toteutuksesta. Seuratapahtumien järjestämisestä Hyvän mielen 

lähettiläs -diplomin saivat Anne Heikkinen, Birgit Tikkanen, Jari Kanninen, Jenna Hukkanen, Jukka Karhunen, 

Kirsi Rautiainen, Mika Jauhiainen, Nina Korpihalla, Ossi Heikkinen, Sanna Hyvärinen ja Simo Jokinen. 

Kunniamaininnan saivat myös tapahtumatiimin järjestämät perhelauantai tapahtumat ja Simo Kiisken 

valmentama kunnon liikkuvuus viikot. Kiitos kaikille tärkeästä työstä, jota olette seuran eteen tehneet. 

Tästä on hyvä jatkaa. 

 

 

  

 



 

Iisalmen Taekwondo järjesti 14.9.2019 seuratapahtumien järjestystiimeille keilausillan kiitokseksi seuran 

eteen tehdystä arvokkaasta työstä. Illan päätteeksi pidettiin vielä palkittujen seuratoimijoiden ja 

syyskauden ohjaajien kanssa SabumnimChef illallinen. Edelliseen tyyliin illallisen rakentivat neljä joukkuetta, 

tällä kertaa ne olivat pizzauunot, pizzapiancat, pastaveikot ja nuudelinvartiat. Jälleen kerran yhdessä 

tekemisen meininki ja ilo täyttivät keittiön, kun tiimit tarjoilivat toisilleen mitä herkullisempia annoksia. 

Lopputuloksena oli erittäin maistuva illallinen parhaassa seurassa. Illan aikana annettiin myös hyvän mielen 

sertifikaatit niille seura-aktiiveille ketkä eivät olleet vielä niitä saaneet ja seuran rahastonhoitajalle Birgit 

Tikkaselle myönnettiin kultainen säästöpossu-tunnustus ansiokkaasta seuran taloudenhoidosta. Seuralaiset 

pääsivät vielä yllättämään puhiksen diplomilla ja niin hienolla lahjalla, että vei miehen sanattomaksi eikä 

muita sanoja löytynyt kuin se tärkein, kiitos! Seuran slogan hyvän mielen kamppailukoulu meille on tärkeä 

arvo sekä tapa toimia ja tehdä savolaisen hulluja tempauksia yhdessä. Kiitokset kaikille. 

 

 

  

 



 

Lauantaina 30.11.2019 vietettiin koko seuran pikkujoulua tonttuilun, herkuttelun ja kiitosten merkeissä. 

Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille sekä vielä kerran onnittelut kaikille palkituille sekä johtokuntaan 

valituille. 

Vuoden junioriharrastaja palkinto:  

Olli Savolainen. 

Vuoden aikuisharrastaja palkinto: 

Anne & Ossi Heikkinen. 

Erikoispalkinto seuran lapsi- ja junioritoiminnan eteen tehdystä työstä: 

Stipendi / Lahjakortti (seuran vetoketjucollege):  Mika Jauhiainen, Kari Hyvärinen, Anne Heikkinen, Ossi 

Heikkinen. 

Hyvän mielen diplomit ja putkihuivit seuran ohjaajille ja johtokunnalle: 

Mika Jauhiainen, Kari Hyvärinen,  Anne Heikkinen,  Jori Korhonen, Markku Puustinen, Milla-Moona 

Miettinen, Tomi Kytönen, Pasi Kanninen, Ossi Heikkinen, Birgit Tikkanen, Petri Saarinen, Ilkka Liljeblad, Nina 

Korpihalla, Simo Jokinen, Kirsi Rautiainen, Simo Kiiski. 

 

  

 



 

TIEDOTTAMINEN 

Sisäinen tiedotus 
Iisalmen Taekwondo Ry:n tärkeimpänä tiedotuskanavana toimivat internetsivut 

(www.iisalmentaekwondo.com). Internetsivujen lisäksi harrastajia tiedotetaan jäsenrekisteriohjelman 

kautta sähköpostilla, sosiaalisen median välityksellä, sekä harjoitusten yhteydessä ja ilmoitustaululla 

(Omalla salilla osoitteessa Antinkatu 10). Tiedotuksesta vastaa johtokunta. 

 

Ulkoinen tiedotus 
Alkavista peruskursseista ja muista julkisista seuratapahtumista ilmoitetaan Internetsivuilla, 

paikallislehdissä ja julkisilla ilmoitustauluilla. Iisalmen Taekwondo Ry:n järjestämistä tapahtumista ja 

kilpailumenestyksestä tiedotetaan paikallislehtiä. Tiedotuksesta ja mainonnasta vastaa johtokunta. 

Kaudella 2019 uusittiin myös seuran internetsivut nykyaikaisemmaksi ja paremmin seuran imagoon 

sopivaksi 

 

 

  

 



 

 

KALENTERI 2019 

Tammikuu 

5.1.2019 Loppiaisleiri Mikkelissä 

6.1.2019 Potkukoulu 1 

12.1.2019 Seuran vyökoepäivä 

13.1.2019 Potkukoulu 2 

19.1.2019 Avoimet ovet & perhelauantai 

27.1.2019 Dan-palaveri, klo 17.00 

Helmikuu 

2.2.2019 Itsepuolustusseminaari 

10.2.2019 klo 10 Salin siivouspäivä 

14.2.1019 Ystävänpäivätreenit 

16.2.2019 Perhelauantai 

23.2.2019 Paluu taekwondoon tapahtuma 

23.2.2019 Dan-harjoitus 

Maaliskuu 

8-10.3.2019 STKL Talvisuurleiri 

11.3.2019 Intensiiviperuskurssi alkaa 

16.3.2019 Kevätleiri Kuopiossa 

17.3.2019 Johtokunnan kokous + Dan-treeni 

23.3.2019 Perhelauantai + ohjaajakoulutus 

Huhtikuu 

1.4.2019 Vyökokeeseen valmistava kausi alkaa 

6.4.2019 Talvipäivä + seuran sääntömääräinen kevätkokous 

 



 

16.4.2019 Seuran salikisat 

20.4.2019 Perhelauantai 

27.4.2019 Lasten ja nuorten kevätleiri 

27.4.2019 Potkukoulu 2 klo 11-14 

 

Toukokuu 

3-5.5.2019 Sim Uu - leiri Klaukkalassa 

7.5.2019 Johtokunnan kokous, klo 17:30 

11.5.2019 Poomsae-klinikka + ohjaajapalaveri, kesän ohjausvastuut 

18.5.2019 Perhelauantai 

18.5.2019 Seuran vyökoepäivä 

24-25.5.2019 Sim Uu Dan-koe Mikkelissä 

Kesäkuu 

1.6.2019 Kesän harjoitusvuorot alkavat 

15.6.2019 Seuran kesäpäivät ja Dan-kokeen näytös 

Heinäkuu 

16-19.7.2019 Lasten ja nuorten kesäleiri 

22.7.2019 Vyökokeeseen valmistava kausi alkaa 

Elokuu 

12.8.2019 Ohjaajapalaveri, syksyn ohjausvastuut 

16.8.2019 LYI3 - Liikutaan Yhdessä Iisalmi 

31.8.2019 Paluu Taekwondoon-tapahtuma 

Syyskuu 

1.9.2019 Salin siivouspäivä 

2.9.2019 Junioriperuskurssi alkaa 

 



 

14.9.2019 Tutustu taekwondoon päivä 

17.9.2019 Johtokunnan kokous 

21.9.2019 Syysleiri 

28.9.2019 Seonkamppailua leiri 

Lokakuu 

5.10.2019 Seuran vyökoepäivä 

12.10.2019 Dan-koe Iisalmi 

Marraskuu 

1.-2.11.2019 Tähtiseuraseminaari Helsingissä 

23.11.2019 Ohjaajapalaveri  

16.11.2019 Tenavataekwondo ja Kuntokamppailu tutustuminen, Dan-treenit 

18.11.2019 Vyökokeeseen valmistava kausi alkaa 

23.11.2019 Seuran superpäivä ja salikisat, ohjaajapalaveri 

30.11.2019 Seuran pikkujoulu ja sääntömääräinen syyskokous 

Joulukuu 

10.12.2019 Johtokunnan kokous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


