
TOIMINTAKERTOMUS 2021

Kuvassa tenavataekwondo-ohjaaja Inni Siritonsan.



YLEISTÄ

Vuosi 2021 oli maailmassa vielä korona aikaa ja se myös heijastui seuratoimintaan erilaisina

rajoituksina ja haasteina. Harjoituksille oli kävijämäärä rajoituksia, joita seurasimme ja iloksemme olimme

koko ajan lähellä liian isoja harrastajamääriä per harjoitus. Eritoten junioritoiminnassa meillä oli isoja

onnistumisia ja jouduimme jopa lisäämään ylimääräisen harjoituksen vaikka emme mainostaneet

junioriharjoituksia. Seuran panostukset juniori toimintaan ja mahtavat junioriohjaajamme ovat luoneet

Iisalmen Taekwondolle maineen erinomaisena harrastus mahdollisuutena ja hyvän mielen kamppailu

koulun maine alueella on hyvä.

Perinteisesti järjestimme Liikutaan Yhdessä Iisalmi tapahtuman jo viidettä kertaa. Olimme mukana

esimerkiksi Iisalmen kaupungin Kamppailu kimarassa, Vieremän Hyvä hankkeen taekwondo esittelyssä,

Iisalmen eskari tapahtumassa, taekwondoliiton aikuistyöpajassa ja Kesäsporttis leirillä. Eli

koronarajoituksista huolimatta saimme vietyä  taekwondon sanomaa moneen tapahtumaan, josta kiitos

aktiivisille toimijoillemme. Teimme videoita junioreiden vyökoesuosituksista, jotta kaikki voivat kotona

kerrata vyökokeeseen tarvittavat tekniikat.

Vuoden hienoihin saavutuksiin kuuluu myös uuden sabunim arvon saaminen seuraan Pekka Taskisen

suoritetttua 4. dan vyöarvon. Saimme seuraamme myös kaksi harvinaista Poom vyöarvoa, kun pitkään

harrastaneet juniorit siirtyivät seuraavaan vaiheeseen taekwondo harrastuksessaan.  Järjestimme myös

ensimmäistä kertaa Iisalmessa Suomen Taekwondoliiton ohjaajakoulutuksen. Kaksi ohjaajaamme jatkoi

koulutusta suorittaen 1-tason ohjaaja koulutuksen. Seuran yhteishenkeä pidettiin yllä Sabu-chef illallisella,

syyspäivillä Tahkolla ja monilla yhteisillä kokoontumisilla.

Kokonais jäsenmäärään voimme olla tyytyväisiä. Jäsenmäärä mahdollistaa oman salimme ilman taloudellisia

riskejä ja seuran talous onkin vakaa. Aikuisharrastajia tulisi saada toimintaan mukaan enemmän ja tähän

pitää ensi vuonna keksiä keinoja, että miten saamme houkuteltua harrastuksiin palaavia ihmisiä mukaan

seuraamme. Taekwondon harrastaminen seurassamme onkin ollut mainio tapa elää tätä uudenlaista arkea

ja niinkuin aina harjoitusten jälkeen kaikilla on ollut hyvä mieli.

Iisalmen Taekwondo ry

Johtokunta



HALLITUS

Hallitus kaudella 2021
Hallitus kaudella 2021. Hallitus järjestäytyi 29.11.2020 seuraavasti

● Puheenjohtaja Jari Kanninen

● Jäsen, varapuheenjohtaja, Kirsi Rautiainen

● Jäsen, rahastonhoitaja, Birgit Tikkanen

● Jäsen, sihteeri, Kimmo Varis

● Jäsen, Veera Kajanus

● Jäsen, tähtiseuravastaava Kim Malmberg

● Varajäsen, tapahtumavastaava, Pekka Taskinen

● Varajäsen, Kari Hyvärinen

Muut toimihenkilöt / vastuualueet

● Jäsen, varustevastaava, Ossi Heikkinen

● Aikuisliikunnasta vastaava / Dan-valiokunnan puheenjohtaja

o Simo Jokinen

Tavoitteet kaudelle 2021

- Pyritään järjestämään monipuolisia treenimahdollisuuksia mukauttaen toimintaa vallitsevaan

tilanteeseen.

- Saada ja kouluttaa ohjaajia.

- Liikutaan Yhdessä Iisalmi-tapahtuman järjestäminen 5. kerran

- Ylläpitää ja vahvistaa seuran hyvää yhteishenkeä.

- Toimintalinjan päivittäminen ja uuden vision luominen vuosille 2021-2023.

- Tähtiseura -laatukriteereiden mukaisesti toimiminen



KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.5.2021 ja syyskokous 30.10.2021.

Hallitus kokoontui 10 kertaa.

Jäsenet 2021
Seuratoimintaan ja harjoituksiin osallistui vuoden 2021 aikana noin 100-150 henkilöä.

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 94 jäsentä.

● Alle 13 vuotiaat:  52
● 13-17 vuotiaat: 9
● 18-29 vuotiaat: 1
● Yli 30 vuotiaat: 27

Seurakyselyt
Seuramme haluaa kehittää toimintaansa ja teetti palautekyselyn aikuisharrastajille ja junioriharrastajille

sekä seuratoimijoille. Kyselyn tulosten pohjalta seura voi tehdä johtopäätöksiä ja tarvittavia muutoksia

toimintaan.  Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa

Palautekysely lapsille 2021



Palautekysely seuratoimijoille 2021

Palautekysely aikuisliikkujille 2021

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.

Tilinpäätös osoitti voittoa 861,18 €.



TOIMINTA JA TAPAHTUMAT

Koulutukset ja muut saavutukset

Ohjaajajakoulutus Iisalmessa

1-tason ohjaajakoulutuksen aloittava Seurakoulutusta järjestettiin Iisalmessa 12.6.2021 klo 9-15.

Kouluttajina toimi Jari Kanninen ja Pekka Taskinen. Seurakoulutuksen tavoitteena on antaa ohjaajalle

perustiedot siitä, kuinka ohjata turvallinen ja innostava taekwondotunti. Toisena aiheena pohdittiin sitä,

mitkä ovat hyvän ohjaajan ominaisuuksia. Koulutus pidettiin yhteistyössä Suomen Taekwondoliiton kanssa.



Suomen Taekwondoliiton ohjaajakoulutus

Suomen Taekwondoliitto järjesti 28-29.9 viikonlopun aikana ohjaajakoulutuksen Varalalla, josta tarttui

paljon hyviä juttuja mukaan. Niiden voimin on mahtava aloittaa harjoitusten suunnittelua ja uusien

harjoitteiden ja leikkienkin testaamista.

Tiiulle kiitokset ja tatamilla nähdään!

Koulutukseen seurasta osallistuivat Minttu ja Kari. Nyt on molemmilla 1-tason koulutus suoritettu.

Onnittelut molemmille.

Uusia Dan- ja Poom-arvoja

Iisalmessa pidettiin 16.10.2021 Dan- ja Poom vyökokeet. Kokeessa suoritettiin 4. Dan, 2. Dan ja 1.

Dan/Poom vyöarvoja. Onnea uusille Dan-arvoille. Vyökokeen otti vastaan Sabunim Simo Jokinen.



Harjoitukset

Harjoitusryhmät ja vastuuohjaajat, kevät:

● Juniorit, maanantain: Jari Kanninen

● Juniorit, keskiviikko: Kari Hyvärinen

● Keskiviikko, kuntokamppailu / potkukoulu: Jori Korhonen

● Lauantai, perhetaekwondo: Anne ja Ossi Heikkinen

● Sunnuntai, tenavat: Jari Kanninen

● Sunnuntai, Seonkamppailu: Simo Jokinen

Harjoitusryhmät ja vastuuohjaajat, syksy:

● Juniorit, maanantain: Jari Kanninen

● Juniorit, keskiviikko: Kari Hyvärinen

● Juniorit, peruskurssi, tiistai: Minttu Harju

● Keskiviikko, kuntokamppailu / potkukoulu: Jori Korhonen

● Lauantai, perhetaekwondo: Anne ja Ossi Heikkinen

● Sunnuntai, tenavat: Jari Kanninen

● Sunnuntai, Seonkamppailu: Simo Jokinen

Junnutreenit

Tällä kaudella junioreiden harjoituksissa on teemana kärsivällisyys. Lasten kanssa on pohdiskeltu mm. mitä

kärsivällisyys tarkoittaa, mitä siitä on hyötyä ja kuinka sitä voi harjoitella. Taekwondon liikesarjat ovat

täydellinen harjoitusmuoto kehittää omaa kärsivällisyyttä ja itsehillintää. Liikesarjat tuovat mukavaa

tasapainoa mobiililaitteiden ja kiireisen elämäntyylin keskelle.

Annetaan lapsille mahdollisuus vaikuttaa.

Kevätkauden alussa kysyttiin toiveita tuleviin harjoituksiin.

● Poomsea (liikesarjoja)
● Enemmän leikkejä
● Kamppailua
● Polttopallo
● Hippaa
● Miekkailua
● Enemmän hyppy- ja kiertopotkuja
● Rytmiharjoituksia
● Nukkeen potkuja

Kauden teemat keväällä:
1. Hyppypotkut
2. Kärsivällisyys
3. Liikkuvuuden lisääminen



Kauden teemat syksyllä:
1. Teema: positiivinen ajattelu, sloganilla "minä onnistun"
2. Yhteisöllisyys, kavereiden tsemppaaminen
3. Ottelutekniikka, potkut ja otteluliikkuminen

Junioritoiminnan kehittäminen
Junioriohjaajat kokoontuivat salille su 26.9.2021 pohtimaan junioritoiminnan kehittämistä. Palaverissa

kuultiin myös junioriharrastajien omia mielipiteitä ja toiveita harjoituksien sisällöstä. Annetaan lapsille siis

mahdollisuus vaikuttaa. Tapaamisessa päätettiin lisätä junioreille yksi harjoitusvuoro lisää jotta ryhmäkoot

eivät kasva liian suureksi ja että seura pystyy varmistamaan harjoituksen laadun sekä turvallisuuden.

Junnujen potkusarjat

Junnioriharjoituksissa opeteltiin ja tehtiin erilaisia

potkusarjoja. Potkusarjojen tarkoitus on helpottaa toistojen

saantia, tehostaa oppimista ja tuoda harjoituksiin rutiinia.

Samojen sarjojen toisto myös opettaa kärsivällisyyttä ja malttia

eli oppimisen eteen on jaksettava tehdä säännöllisesti töitä.

Potkusarjoja toki vaihdellaan ja opetellaan uusia, jotta

monipuolisuus säilyy sekä lapset saavat vaihtelua.

Potkusarjoista julkaistiin videoista seuran some-kanavissa,

jotta lapset voivat harjoitella sarjoja myös kotitreeneinä.



Videot junioreiden vyökoesuosituksista

9. Kup ja 8. Kup vyökoesuositukset junioreille julkaistiin videona seuran YouTube-kanavalla. Nyt pääsee

pienet taekwondotaiturit kertaamaan tekniikoita kotonakin. Laita video pyörimään ja harjoittele mukana.

Videon taekwondotaiturit: Juho 3. Kup, Erkki 4. Kup, Neo 4. Kup, Olli, 4. Kup, Lotta 6. Kup

Toteutus: Minttu Harju @syyspeikko

Kiitokset hienosta seuratyöstä kaikille!

Tapahtumat

Siivouspäivä
Salin siivous- ja remppapäivä. Nyt kelpaa taas harjoitella kun on paikat laitettu kuntoon. Samalla sohvat

vaihtuivat tatamiin eli saatiin pari neliötä lisää harjoitustilaa.

Johtokunnan kokous ja Dan-sertifikaattien luovutus
Lauantaina 13.2.2021 kokousteltiin, herkuteltiin ja juhlittiin. Johtokunnan kokouksen yhteydessä Simo

Jokinen luovutti Koreasta saapuneet 1. Dan sertifikaatit Taija Heinolle sekä Birgit Tikkaselle ja seuran puhis

paistoi juhlallisuuden kunniaksi pizzaa osallistuneille. Vielä kerran onnea seuran uusille Daneille.

https://www.instagram.com/syyspeikko/


Junioreiden vyökoepäivä 24.4.201

Lauantaina 24.4.2021 pidettiin junioreiden vyökoepäivä. Kokeet pidettiin kahdessa pienryhmässä ja

painotuksena oli kauden teeman mukaisesti kärsivällisyys, hyppypotkut ja potkusarjat. Päivän aikaan nähtiin

hienoja suorituksia ja komeita onnistumisia. Kokeen päätteeksi jokainen pääsi tekemään onnistuneen

loppumurkauksen ja kietomaan uuden vyöarvon lanteille. Paljon onnea uusille vyöarvoille.

Ohjaajien kokous 7.5.2021

Perjantaina 7.5 pidettiin ohjaajien kokous jossa tehtiin yhteenvetoa menneestä ja pohdittiin tulevaa.

Samalla seura muisti ja kiitti aktiivisia ohjaajia sekä johtokuntaa seuran eteen tehdystä arvokkaasta työstä.

Tapahtuma pidettiin Rosson kabinettissa.

Kevätpäivä ja sääntömääräinen kevätkokous 22.5.2021

Lauantaina 22.5.2021 pidettiin seuran kevätpäivä ja sääntömääräinen kevätkokous. Tapahtuma aloitettiin

kevätkokoUksella, välissä pidettiin Simon ohjaama taekwondoharjoitus ja lopussa sai vie kokeilla nunchien,

keppien ja miekkojen pyörittelyä. Kiitokset osallistujille mukavasta päivästä. Samalla pääsi myös aikuisten

Tähtimerkki vihdoin salin seinälle. Kiinnitys on odottanut sopivaa ja arvoistaan tapahtumaa.



Vyökoepäivä 23.5.2021

Sunnuntaina 23.5.2021 pidettiin vyökeet junioreille ja tenaville. Paljon onnea uusille vyöarvoille.

Yhdessäoloa kesällä

Sabunim Pasi Kanninen järjesti kesäkaudella kaikille seuralaisille avoimia illanviettoja joissa tehtiin mm.

touhuiluja ulkosalla, kokkailtiin ruokaa sekä vietettiin aikaa yhdessä. Isot kiitokset seuran yhteenpuhaltajalle.

Seuralaiset muistivat Pasi Kannista 2.7.2021 Yhteenpuhaltaja -diplomilla. Kiitokset Pasille seuralaisten

aktivoimisesta.

Seurastrategia- ja ohjaajapäivä 21.8.2021

Lauantaina 21.8.2021 vietettiin seurastragia- ja ohjaajapäivää. Ohjelmassa oli pientä kisailua, syyskauden

suunnittelua, uuden seurastrategian esittelyä sekä SabumnimChef illallinen eli ruuanlaittoa porukassa. Tällä

kertaa teemana Kaisa Kamppailija Kiinassa ja viiden elementin illallinen. Suuret kiitokset osallistujille.



Syyspäivä

Lauantaina 30.10.2021 vietettiin seuran syyspäivää Tahkolla. Ensin pidettiin sääntömääräinen syyskokous,

jonka jälkeen käytiin reippailemassa Tahkon kauniissa maisemissa. Kiitokset osallistujille mukavasta päivästä.

Johtokunta kaudella 2022:

Jari Kanninen, puheenjohtaja

Jarkko Ahonen, jäsen

Kim Malmberg, jäsen

Kirsi Rautiainen, jäsen

Mika Pehkonen, jäsen

Minttu Harju,  jäsen

Kari Hyvärinen, varajäsen

Pekka Taskinen, varajäsen

Onnea valituille.

Junioreiden vyökoetekniikkaleiri

Lauantaina 6.11.2021 pidettiin junioreille vyökoetekniikkaleiri. Samalla pidettiin myös uusille harrastajille 9.

Kup harjoitusvyökoe ja pelisääntökeskustelut kaikille vyöarvoille. Kiitokset osallistujille.

Junnujen vyökoepäivä 20.11.2021

Junioreiden vyökoepäivä 20.11.2021. Paljon onnea uusille vyöarvoille.



Poomsae-päivä 21.11.2021

Maanantain vuorolla 22.11.2021 pidetään Poomsaepäivä. Luvassa mukavaa yhdessä touhuilua sekä

mahdollisuus liikesarja esityksiin sekä arviointiin. Jokaiselle osallistujalle annetaan henkilökohtainen

palaute. Tervetuloa osallistumaan/kokeilemaan/katsomaan. Esityksissä/salikisoissa on mahdollisuus kokeilla

kilpailua ja omia rajojaan sekä kokea tunne-elämyksiä kannustavassa ilmapiirissä. Esiintyminen on myös

hyvää harjoitusta sekä mielellä että keholle.

Aikuisten vyökoepäivä 27.11.2021

Aikuisten vyökoepäivä 27.11.2021. Paljon onnea uusille vyöarvoille.

Otteluleiri 4.12.2021

Lauantaina 4.12 pidettiin seuran pienimuotoinen otteluleiri. Kaksi harjoitusta sähäkässä sparrihengessä.

Ohjaaja Jori Korhonen.



Pikkujoulu 15.12.2021

Iisalmen Taekwondo vietti koko seuran pikkujoulua Karhun Kellarissa keskiviikkona 15.12.2021. Samalla

seura muisti ja palkitsi seuratoimijoita stipendillä sekä pienellä lahjalla. Suurimmat kiitokset ohjaajille,

johtokunnalle sekä muille seura-aktiiveille, teette kaikki supertärkeää työtä. Kiitokset myös Karhun Kellarille

huippupalvelusta. Kyllä on hieno paikka viettää juhlia ja tekemistä sekä vauhdikasta aktiviteetteja riittää

kaikenikäisille.



Lajivierailut ja muut tapahtumat

Klubi-36 tutustumassa Taekwondoon 26.2.2021

Klubi-36 06-07 joukkueen tytöt kävivät tutustumassa Taekwondoon pe 26.2.2021. Kyllä oli tytöillä mahtava

tsemppi treeneissä ja taekwondotekniikat löytyi nopeasti. Monipuolisuus ja seurojen välinen yhteistyö on

aina valttia. Hyvää työtä ovat Klubi-36:n valmentajat tehneet. Kiitokset vierailusta. Ohjaajat Pasi ja Jari

Kanninen.

Taekwondoa Juhani Ahon koulun oppilaille 1.3.2021

Juhani Ahon koulun 8. luokkien valinnais liikuntaryhmä kävi tutustumassa Taekwondoon. Ohjaajana Jori

Korhonen.

KesäSporttis-leiri

Iisalmen Taekwondo oli mukana KesäSporttis leirillä 11.6.2021. Leirit oli tarkoitettu 7-15-vuotiaille

harrastamiseen tukea tarvitseville lapsille ja nuorille yli diagnoosi rajojen. Leirit toteutti yhteistyössä

VAUHTI!-hanke, Pohjois-Savon Liikunta ja Kuopion kaupunki.



Liikutaan Yhdessä Iisalmi 13.8.2021

LYI 5 Liikutaan Yhdessä Iisalmi on ilmainen liikuntatapahtuma kaikille, jossa tutustutaan Iisalmelaiseen

liikunta- ja harrastustarjontaan.

Viidennen kerran Liikutaan yhdessä Iisalmi, on edelleen paras yhteistyöfoorumi seurojen yhteisille

ponnistuksille, kootaan seurojen aktiviteettimateriaali kasaan ja tuodaan se esille yhdessä kanavassa ja

tapahtumassa perjantaina 13.8.2021 klo 16.30-18.30.

Tapahtuman järjesti tuttuun tyyliin Iisalmen Taekwondo.

Iisalmi 130 -kavalkadi 13.10.2021

Iisalmen Taekwondo mukana Iisalmi 130 v kavalkadissa! Tapahtumassa esitettiin video jonka toteutuksesta

vastasi Minttu Harju. Iisalmi 130 –kavalkadi ke 13.10.2021 klo 18 tarjoaa pilkahduksia järjestökentän

vankasta osaamisesta. Luvassa on tanssia, taidetta, liikuntaa ja musiikkia sekä live-esityksinä että videoiden

muodossa. Kavalkadiin on maksuton pääsy, mutta vapaalippu tulee lunastaa Iisalmen kulttuurikeskuksen

neuvonnasta. Tilaisuus myös striimataan Iisalmen kaupungin Youtube-kanavalle.



Kamppailukimara

Iisalmen Taekwondo oli mukana Iisalmen kaupungin järjestämässä kamppailukimarassa.

Kuvassa Simo Jokinen pitämässä harjoitusta 31.8.2021.

Maksuton perhetaekwondo

Perhetaekwondo on syksyllä 2021 ilmainen kaikille osallistujille! Harjoituksissa tehdään taekwondo

-tekniikoita yhdessä lapsen kanssa. Harjoitus koostuu yhteisistä liikunnallisista harjoitteista, jotka kehittävät

sekä lapsen että aikuisen osaamista ja kuntoa. Tekniikat on suunniteltu siten, että ne sopivat jokaiselle.

Ohjaamisesta vastasi Ossi & Anni Heikkinen ja Jari Kanninen & Inni Siritonsan.



Aikuisliikunnan työpaja 2.12.2021

Iisalmen Taekwondo oli mukana 2.12 pidetyssä kamppailulaji liittojen järjestämässä aikuisliikunnan

työpajassa. Suomen Taekwondoliitto pyysi Iisalmen Taekwondoa mukaan esittelemään seuran aikuisliikunta

tarjontaa sekä näiden teema harjoituksia. Iisalmen Taekwondoa oli esittelemässä seuran puheenjohtaja.

Eskareiden liikuntatapahtuma 2.12.2021

Iisalmen Taekwondo oli mukana 2.12.2021 pidettävässä eskareiden liikunta tapahtumassa. Kiitos kun

saimme olla mukana. Lapsia liikuttamassa oli Jari, Inni ja Mika.



Palkitsemiset

Stipendi tenavataekwondon ohjaajalle

Iisalmen Taekwondon johtokunta myönsi stipendin tenavataekwondo-ohjaaja Innille iloisesta, aktiivisesta ja

ahkerasta lasten liikuttamisesta. Inni on harrastanut taekwondoa junioriryhmässä ja suorittanut 7.Kup

vyöarvon. Tällä hetkellä Inni toimii tenavataekwondossa apuohjaajana ja harrastaa päälajinaan tanssillista

voimistelua Zirkonit Team harrastekilparyhmässä. Kiitokset ja onnittelut vielä Innille.

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 kilpailu menestyksestä

tiedotetaan paikallislehtiä. Tiedotuksesta ja mainonnasta vastaa johtokunta.



MUUT ASIAT

YouTube-videot
Iisalmen Taekwondon Youtube-kanavalle on tehty uusi

junioriryhmän esittelyvideo. Kiitokset kaikille kuvaukseen

osallistuneille. Julkaisuajankohta: la 24.4.2021 klo 15:30

Kuvaus ja editointi: Minttu Harju @syyspeikko



VUOSIKELLO JA TAPAHTUMAT 2021

Tammikuu

10.1.2021 johtokunnan kokous

11-31.1.2021 Ilmainen tutustumisjakso, lapset / aikuiset

11-31.1.2021 Ilmainen starttikurssi aikuisille

23.1.2021 klo 14 salin siivouspäivä

Seuran vyökoepäivä

Helmikuu

13.2.2021 Johtokunnan kokous 3

Maaliskuu

Vyökokeeseen valmistava kausi alkaa

Huhtikuu

24.04.2021 Johtokunnan kokous 4 (Teamsilla kaikille avoin)

24.04.2021 Junnujen vyökoepäivä

Toukokuu

22.5.2021 Kevätpäivä + seuran sääntömääräinen kevätkokous + kesän ohjausvastuut

23.5.201 Tenavien ja junnujen vyökoepäivä

30.5.2021 Dan-harjoitus, paluu taekwondoon

Kesäkuu

7.6.2021 Kesän harjoitusvuorot alkavat

11.6.2021 Kesäsporttis

12.6.2021 Ohjaajakoulutus Iisalmessa - seurakoulutus

Heinäkuu

-

Elokuu

8.8.2021 Johtokunnan kokous

13.8.2021 LYI 5 - Liikutaan Yhdessä Iisalmi

21.8.2021 Ohjaajapalaveri, syksyn ohjausvastuut, ohjaajien Sabunim Chef -ilta

28.8.2021  1-tason ohjaajakoulutus, Tampere

Syyskuu

6-19.2021 Ilmainen tutustumisjakso, ilmainen starttikurssi aikuisille

4.9.2021 Harmonia harjoitus

6.9.2021 Junioriperuskurssi alkaa

10.9.2021 Salin siivouspäivä klo 10 alkaen

18.9. 2021 Perhetaekwondo klo 11-12

19.9.2021 Johtokunnan kokous



Lokakuu

16.10.2021 Dan-koe Iisalmessa ja Iisalmen Taekwondo 20-vuotta juhlatapahtuma

23.10.2021 Perhetaekwondo klo 11-12

30.10.2021 Sääntömääräinen syyskokous

Marraskuu

20.11.2021 Perhetaekwondo klo 11-12

20.11.2021 Vyökoepäivä

27.11.2021 Järjestäytymiskokous ja ohjaajien palaveri

Poomsaekisat

otteluleiri

Joulukuu

15.12.2021 Seuran pikkujoulu

18.12.2021 Perhetaekwondo klo 11-12


