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Maailmaliitto, EITF 

Maailman liitto on pyytänyt maaliskuussa 2018 lähettämään plague numerot, lähetetään Suomen 
plague numerot helmikuussa samalla kun läheteään plague maksut. Tammikuussa lähetetään 
plaguen haltijoille viesti, jossa kerrotaan asiasta tarkemmin. 

Italian Carrerassa järjestetään kisat, joihin Suomea on kehotettu osallistumaan, Puheenjohtaja on 
ilmoittanut, että Suomesta ei ole kisoihin tulossa valitettavasti kilpailijoita eikä edustajia. 

      

     Maajoukkue 

Amber cup, kisoihin lähdössä Suomea edustamaan ITF Nurmiijärveltä Samu Husu, Ada Pakarinen, 
Juho Pietilä  ja Elias Tirkkonen sekä Raaseporista Nina Miettinen. Joukkueen Coachina toimii Rose 
Pakarinen ja Juha Miettinen lähtee tuomaroimaan 

Maajoukkueen hakuaika on päättynyt, hakemuksia on tullut 8 kappaletta 1 juniori ja 7 veteraania 
hakenut  maajoukkueeseen. Ilkka Isosomppi, Eva Hägg, Thomas Kalander, Päivi Mäkinen, Tina 
Westerlund, Kaj Loman, Jani Pakarinen ja Rose Pakarinen. 

Kerätään eri vuosien maajoukkue kuvia liiton sivuille, ne kenellä kuvia on voivat toimittaa niitä 
Päiville,  sihteeri laittaa kyselyn seuravastaaville 

       

      GM Kim Ung Cholin Seminaari 

Seminaari sujui hyvin ja osallistujilta tuli hyvää palautetta.  

Tulevaisuudessa seminaarimaksu palautetaan vain lääkärin todistuksella. Jatkossa maksu 
jaotetaan kahteen  osaan, ennakkoilmoittautuminen edullisempaa ja jälkiilmoittautumisen hinta 
korkeampi 

      Toiminta syksyllä ja keväällä 

      Sporttimestarikoulutus tulossa 2.11  

Tuomarikoulutuksen palaute, tuomarikoulutuksen sisältöön toivottiin lisää käytännön 
harjoittelua  

Tuomarioikeuden säilyminen jatkossa, tuomari oikeuden säilyminen edellyttää 2 tuomarointia      
vuoden aikana kisajärjestäjä huolehtii siitä että tuomarit kirjataan kihappiin.  

      Keväällä seuraava tuomarikoulutus 

      



 

 

    

 Vuoden Taekwon-Do vaikuttaja 

Keskusteltiin kuinka liitto voisi palkita ja kannustaa jäsenistöä, lähetään jäsen seuroille kysely ja 
he saavat   ehdottaa vuoden Taekwon-Do vaikuttajaa. Ehdokasta saa ehdottaa mistä tahansa 
seurasta tai mikäli kyseessä on esimerkiksi lajin ulkopuolinen henkilö, tai taho, joka on tehnyt 
lajin eteen jotakin muuta niin se käy myös.  Kyseessä voi olla harrastaja, harrastajan vanhempi, 
valmentaja, ohjaajaa, kilpailija, tai vaikka vapaaehtoinen. Taekwon-Do vaikuttajan valinta 
kriteereinä olisivat positiivinen vaikuttaminen Taekwon-Don harrastajiin, lajin esille tuominen 
positiivisesti, lajin edistämiseen joko paikallisesti tai laajemmin. Hallitus valitsee seurojen 
lähettämistä ehdokkaista ja vaikuttaja palkitaan vuosittain Sm-kisojen yhteydessä.  

              

      SM-liiga pisteytys 

Keskusteltiin Sm-liiga kisojen mahdollisesta pisteytyksestä ja sen käyttöön otosta, jatketaan 
keskustelua ensi kokouksessa, ajatuksena on nostattaa Sm-liiga kisojen arvostusta ja 
mielenkiintoa kisoja kohtaan. Perusajatuksena on että, Sm ja SM liiga kisoissa kerättäisiin 
pisteitä ja vuoden lopussa laskettaisiin pisteet yhteen, vuoden parhaat kilpailijat palkittaisiin 
aina Sm-kisoissa seuraavana vuonna, Paras nainen/mies ja parastyttö/poika. Pisteytystä 
katsotaan seuraavassa kokouksessa 

 

     Kilpailuissa käytettävät puhelimet (Kihapp) 

Tällä hetkellä edullisin puhelin on 98 € ja kokonais kustannut puhelimille olisi noin 1000e joka 
hieman   liian  kallis hankinta. Harkitaan vielä ja etsitään edullisia puhelimia. 

     Muut asiat 

 Antidoping koulutus pidetään ohjaajakoulutuksen yhteydessä n 1 h, antidoping koulutusta saa  
pyytää omalle seuralle, koulutus materiaali löytyy myös ruotisin kielellä 

ITF ei ole hyväksynyt/toimittanut Wadan uutta koodistoa tämä tarkoittanee toistaiseksi sitä että 
ITF on poissuljettu Wadan isännöimistä ja hallinnomista kisoista toistaiseksi , Kotimaiset kisat ja 
ITF ja EITF itsensä organisoimat kisat eivät ole tästä lisätietoa kunhan Maailmanliitto sitä meille  
lähettää. 

Tisma varuste tilaus, lähetetään seuroille kysely varuste tilauksesta ( Tina)  pyydetään 
vastaukset ja   tilaukset 2  viikon varoitusajalla 

    Päivi menossa Taekwondon gaala iltaan 26.10 kutsuvieraana 

     Seuraava passi tilaus tehdään alkuvuodesta tammi-helmikuussa 

     Liiton kesäleirin pohtimista 

Seuraava kokous 

       2.12 seuraava kokous  klo 17.30 Masalan kirjastossa 

Kalenteri 

2019 

24.-25.10 AmberCup 



 

 

2.11 Sporttimestari  

9.11 Mestari Fellerin Silver& Gold seminaari 

16.11. SM-liiga Masala 

23.11 Feller leiri 

30.11 Lohjan ITF TKD avoin leiri Kälhagenin koulu 

        

2020 

             11.1 Ohjaajakoulutus 1  

             12.1 Ohjaajakoulutus 2 

              25.1 Salikisat raasepori 

             8.2.2019      SM-kisat Kirkkonummi 

             maaliskuu SM-liiga 

             20-27.4 Em Kisat Praha Tsekki 

             toukokuu Balt cup 

             2021 

            EM ateena Kreikka 

            MM Peking  

 


