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1. Hallitus
1.1.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen kokoonpano 1.1.–16.11.2005
Markku Murto
Puheenjohtaja
Inna Lindgren
1. Varapuheenjohtaja
Kimmo Tirkkonen
2. Varapuheenjohtaja
Jarkko Mäkinen
Jäsen
In Kwon Hwang
Jäsen
Ulf Nyström
Jäsen
Mika Keränen
Jäsen
Hallituksen kokoonpano 16.11.–31.12.2005
Markku Murto
Puheenjohtaja
Jarkko Mäkinen
1. Varapuheenjohtaja
Kalervo Valli
2. Varapuheenjohtaja
In Kwon Hwang
Jäsen
Ulf Nyström
Jäsen
Mika Keränen
Jäsen
Kimmo Tirkkonen
Jäsen

1.2.

Liiton työntekijät 2005
Toiminnanjohtaja 01.–01.-31.12.2005
Petri Nieminen
Päävalmentaja 1.1.–30.04.2005
Pia Aaltonen
Nuorisovastaava 1.1.–31.12.2005
Tiiu Tuomi

2. Toiminta
Suomen Taekwondoliitto otti voimakkaita kehitysaskelia, joiden tavoitteena oli yhdistää kaikki
WTF-tyylin seurat saman järjestön alle. Näitä askelia ovat mm. lisenssijärjestelmän kehittäminen ja
vyökoejärjestelmän siirtäminen vyökollegiolta Kukkiwonin tunnustamille opettaja-arvoille.
Uudistukset otettiin positiivisesti vastaa ja vuoden vaihteessa 20 uutta seuraa jätti liitolle
ilmoituksen liittymisestä mukaan vuoden 2006 toimintaa.
Vuonna 2004 käynnistetty valmentajakoulutus uudistus saatiin täyteen vauhtiin ja kesän 1-tason
kurssille osallistui 20 seura- ja liittotason valmentajaa. Kouluttajina toimivat Raino Nieminen, Petri
Nieminen, Mika Tarhanen ja Kim Sinisalo. Suomen Urheiluopiston kanssa jatkettiin 2- ja 3-tason
koulutuksien kehitystyötä sekä tarkistettiin aikuisten ja nuorten maajoukkueiden testaustoimintaa.
Kihap-lehti ilmestyi vuoden 2005 aikana 4 kertaa, kokoajan parantaen sisältöään ja ulkoasua. Toni
Degerlund on toiminut päätöimittajana, taitosta on vastannut Kim Sinisalo, vakituisina kirjoittajina
toimivat Jarkko Mäkinen, Tiiu Tuomi, Markku Murto ja Petri Nieminen.
Liitolla oli rekisteröityneenä jäseniä seurojen vuosi-ilmoitusten perusteella 4100. Liiton toiminnassa
oli mukana yhteensä 50 seuraa. Jäsenmäärä pysyi ennallaan edellisvuoteen nähden.

3. Talous
3.1 Liiton kokonaistulos
Talouden tervehdyttämistoimet onnistuivat erinomaisesti vuonna 2005. Tilikauden koko toiminnan
tulos on 29.934 euroa, joka ylittää budjetoidun yli 25.000 eurolla. Vaikka lähes kaikkien
toimintojen tulosta voidaan pitää onnistuneena, on positiivinen tulos palautettavissa ennen kaikkea
valmennustoiminnassa tehtyihin kustannussäästöihin, joista merkittävimmät johtuvat erillisen
nuorison huippuvalmennusprojektin keskeyttämisestä keväällä 2005.

Harrastustoiminta*

2005

2004

10 777

12 990

Bud 05
-17 %

12 825

-16 %

Järjestötoiminta
Ilves-toiminta
Tuomaritoiminta
Valmennus
Pumse-toiminta
Urheilijatuet

32 055
-1 879
-3 745
-12 643
2 988
2 700
30 253

22 292
-3 819
-2 673
-24 549
1 677
-1 131
4 787

44 %
-51 %
40 %
-48 %
78 %
-339 %

28 697
1 955
-4 720
-32 026
740
0
7 471

12 %
-196 %
-21 %
-61 %
304 %

*Vyökollegio sisältyy harrastustoimintaan
Liiton kokonaistuotot olivat 220.287 euroa ja kokonaiskulut 190.034 euroa, joilla mitaten liiton
toiminnan volyymi laski huomattavasti edellisvuodesta (277.000 € ja 272.000 €). Tuottoerosta noin
40.000 euroa johtuu kilpailu- ja leiritoimintojen pudonneesta volyymista ja loput pienemmistä
vyökoe- ja harrastusleirituloista. Kulupuolen ero korreloi näiden kanssa, jonka lisäksi säästöä syntyi
henkilöstökuluissa.

4. Toiminta-alueet
Harrastustoiminta
Harrastustoiminnan volyymi laski tuloksella mitaten 17 % edellisvuodesta ja jäi lähes saman verran
budjetoidusta. Vyökollegion toiminta lakkautettiin vuoden 2005 aikana, mutta dan-kokeet tilitettiin
edelleen täysimääräisesti liiton kautta, mikä sisältyy harrastustoiminnan lukuihin.
Harrastustoiminnan sisäinen laskenta kertoo selvästi liiton toiminnan painopisteen muutoksesta.
Toiminta-alueen pääasialliset aktiviteetit liittyivät dan-kokeisiin ja mustien vöiden leireihin ja
kollegion muuhun toimintaan. Koska kaksi viimemainittua puolestaan molemmat liittyvät kollegion
jäsenten satunnaiseen koulutusmatkaan Kukkiwoniin ja sen palauteleiriin, voidaan todeta, että 83
prosenttia harrastustoiminnan tuloksesta muodostuu dan-koetoiminnasta. Tältä osin tilanne tulee
oleellisesti muuttumaan tilikaudella 2006, kun liitto ei enää järjestä omia dan-kokeita ja sitä kautta
niihin liittyvä tulovirta radikaalisti pienenee. Lisäksi on huomattava, että syksyn 2005
strategiamuutoksen seurauksena liitto ei myöskään järjestä lainkaan punaisten tai mustien vöiden
leiritoimintaa vuonna 2006. Vyökollegion viimeisen toimintavuoden tulos oli hyvä. Lahden
Kukkiwon-leiri teki lähes 3.500 euron nettotuoton, jolla korvattiin yli puolet Korean
koulutusmatkan kokonaiskustannuksista, joihin hallitus oli myöntänyt erillisen 4.000 euron
kulumäärärahan.

1.3.

Tuomaritoiminta

Liiton sopeuttamispolitiikka näkyi myös ottelutuomareiden toiminnassa. Valiokunnan tulos -3.745
euroa alitti budjetoidut kustannukset lähes 21 prosentilla. Sopeuttamistoimet koskivat ennen
kaikkea osallistumista ulkomaisiin avoimiin turnauksiin. Muu ulkomainen koulutus peruttiin, koska
marraskuussa Roomassa järjestetyille kansainvälisille tuomarikursseille osallistui kaksi henkilöä.
Valmennusvaliokunta

Otteluvalmennuksen tulos -12.264 euroa alittaa suunnitellun lähes 20.000 eurolla. Poikkeama
johtuu keväällä tehdyistä valmennusjärjestelmän linjamuutoksista, jonka johdosta päätoimisesta
valmentajasta luovuttiin ja painopistealueita nuoriso- ja aikuisvalmennuksen kesken muutettiin.
Liiton tuella ulkomaisiin kisoihin osallistuvien määrä putosi selvästi edellisvuodesta.
Ilves-toiminta
Ilves-valiokunnan tulos -1.785 euroa poikkeaa budjetista -96 prosenttia. Poikkeama on tekninen,
koska käytännössä hallitus muodosti uuden operatiivisen budjetin Ilves-toimintaa varten.
Poikkeama johtuu ennen kaikkea koulutuksesta, joka oli alun perin arvioitu tulokselliseksi, mutta
joka lopulta toteutettiin suunnitellusti alijäämäisenä.
Pumse-toiminta
Liiton pumse-toiminna tulos oli positiivinen lähes 3.000 euroa, joka ylittää budjetin yli 400
prosenttia. Tulos johtuu arvioitua pienemmistä kilpailumatkojen ja valmennuksen kuluista.
Järjestötoiminta

Järjestötoiminta käsittää liiton yleishallinnosta ja –henkilöstöstä aiheutuvat kulut sekä toimialoille
kohdistamattomat rahoitustuotot. Huolimatta siitä, että nuorisovastaavan matkakulut oli arvioitu
reilusti alakanttiin, toteutui järjestötoiminnan budjetti hiukan ennakoitua parempana (+11 %).
Toiminnon sisäisistä laskentakohteista hallinnon kulut pysyivät arvioidussa ja kontrollerin kulut
alittivat budjetin. Hallituksen kulut sen sijaan ylittyivät lähes 1.800 euroa, mikä kuitenkin tasoittui
Kihapin ja rahoitustuottojen ennakoitua suuremmalla kertymällä.
Saavutettu rahoituskertymä oli reilut 123.000 euroa, joka jäi tavoitteestaan reilut kaksi prosenttia.
Poikkeama suunniteltuun rahoitukseen on kuitenkin huomattavasti suurempi, koska tilinpäätös
sisältää satunnaiseränä WTF:n tukea yli 4.000 euroa ja oikaisuerien jälkeen nettona yli 3.000 euroa
vuodelle 2006 budjetoituja, mutta lisenssikauden jaksottamisen johdosta vuodelle 2005 kirjattuja
uuden järjestelmän mukaisia lisenssituottoja.

5. Toiminnan rahoitus
Tarkasteltaessa toiminnan kokonaisrahoitusta, voidaan havaita järjestötoiminnan osuuden
nettorahoitusalijäämästä edelleen kasvaneen edellisvuosiin verrattuna. OPM:n tuesta puhdistetuista
toimintokohtaisista tuloksista nähdään, että järjestötoiminnan osuus on 67 %, kun se vuonna 2004
oli 60 % ja sitä edellisenä vuonna 44 %. Muutos kuvastaa kokonais- ja valmennuksen alijäämän
alentumista, jolloin koko lailla vakiona pysyvän hallinnon osuus kokonaisuudesta kasvaa.

Kulujäämä 2005 ilman OPM 54.212 €

Valmennus
23 %

Tuomaritoiminta
7%
Järjestötoiminta
67 %

Ilves-toiminta
3%

Rahoituseristä jäsenmaksut (14.790 €) ylittivät budjetin ja kasvoivat edellisvuodesta lähes 2.000
euroa. Passituotot (13.218 €) sen sijaan jäivät tavoitteestaan lähes 3.000 euroa.
Vyökoemaksutulojen kertymä oli 18.884 jääden budjetista lähes 34 %. Poikkeama johtuu
epärealistisesta budjetista. Poikkeama kuitenkin korjautui kokonaisrahoituksessa edellä mainittujen
satunnaiserien johdosta.
Nettotuotot OPM puhdistettu 16.146 €

Urheilijatuet
15 %
Pumse-toiminta
19 %
Harrastustoiminta
66 %

Maksuvalmius
Maksuvalmius tilinpäätöshetkellä oli tyydyttävä. Huomioiden liiton talouden suunnitellut
rakenteelliset muutokset vuonna 2006 (uusi lisenssijärjestelmä, jäsenmaksujen alentaminen, sekä
vyö- ja dan-kokeiden poistuminen), on seuraava kevät talouden kannalta kriittinen. Mikäli
lisenssiuudistus ei toteudu suunnitellulla tavalla, on liitto suuressa vaarassa ajautua taloudellisiin
vaikeuksiin ilman hallinnon kustannusten merkittävää supistamista.
Liiton kirjanpitoa on hoitanut SLU:sta Aira Pajuranta. Reskontraa sekä laskutusta on hoitanut Tiiu
Tuomi. Taloushallinnon kontrolloinnista on vastannut Henri Nordenswan.

Taloudellisia tunnuslukuja
Toimintokohtainen rahoitus ja kannattavuus
Kustannuspaikat

Kulujäämä

%

Tuottojäämä %

Harrastustoiminta
Järjestötoiminta
Ilves-toiminta
Tuomaritoiminta
Valmennus
Nuorisovalmennus
Pumse-toiminta
Urheilijatuet
Liitto total

0
0
1 879
3 745
0
14 229
0
0
19 852

0,0 %
0,0 %
9,5 %
18,9 %
0,0 %
71,7 %
0,0 %
0,0 %
100 %

10 777
32 055
0
0
1 585
0
2 988
2 700
50 105

OPM-puhdistettu

Kulujäämä

%

Tuottojäämä %

Harrastustoiminta
Järjestötoiminta
Ilves-toiminta
Tuomaritoiminta
Valmennus
Pumse-toiminta
Urheilijatuet
Liitto total

0
35 946
1 879
3 745
12 643
0
0
54 212

0,0 %
66,3 %
3,5 %
6,9 %
23,3 %
0,0 %
0,0 %
100 %

10 777
0
0
0
0
2 988
2 700
16 465

21,5 %
64,0 %
0,0 %
0,0 %
3,2 %
0,0 %
6,0 %
5,4 %
100 %

65,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
18,1 %
16,4 %
100 %

Tuotot/
kulut
166,0 %
129,8 %
74,3 %
1,6 %
105,2 %
2,1 %
137,9 %
217,3 %

Tuotot/
kulut
166,0 %
66,5 %
74,3 %
1,6 %
71,9 %
137,9 %
217,3 %

6. ILVES/DIESEL-VALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2005
Valiokunnan toiminta-ajatus ja päämäärä
Ilves-toiminta on 6-13-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua harrastustoimintaa. Ilvesvaliokunnan päämääränä on koordinoida, kehittää ja suunnitella ilves-toimintaa valtakunnallisesti.
Diesel-toiminta kattaa aikuiset noin 35 ikävuodesta alkaen, mutta nuorempiakaan aikuisia ei suljeta
pois toiminnasta. Toiminnan tavoitteena on jatkaa taekwondo-harrastusta aktiivisen ja kovan
harjoitteluajan jälkeen. Päämääränä on saada liikunnallisia kokemuksia, ylläpitää fyysistä kuntoa ja
saada henkistä mielenrauhaa. Tavoitteena on myös aktivoida lasten ja nuorten vanhempia
toimintaan mukaan koko perheen yhteisen harrastuksen pariin.
Ilves-ikäiset harrastajat edustavat tulevaisuutta, minkä vuoksi lapsiin ja nuoriin panostaminen on
sijoittamista tulevaisuuteen yhä lisääntyvän yleisen harrastustarjonnan kilpailussa.

Suomen Taekwondoliitto on SLU:n ja Nuoren Suomen jäsen. Nuoren Suomen eettiset linjaukset ja
suositukset ohjaavat toiminnan kehittämistä ja niiden toteuttamista pyritään saamaan myös
”ruohonjuuri-tasolle”, seuroihin.
Ilves-toimintaa kehitetään liiton yleiskokouksen hyväksymän ilves- ja nuorisostrategian mukaisesti.
Strategian antamien suuntaviivojen mukaisesti painopisteet toiminnan kehittämisessä ovat:
lähtökohtana lapsen paras, laadukas seuratoiminta ja lajiliittojen välinen yhteistyö.
Valiokunnan kokoonpano ja kokoukset
Valiokuntaan kuului vuonna 2005:
Puheenjohtaja
Ulf Nyström
Sihteeri
Tiiu Tuomi, liiton nuorisovastaava
Jäsen
Dennis Vainio
Jäsen
Reijo Vienonen
Jäsen
Maria Reinikainen
Jäsen
Mika Keränen, harrastustoiminta
Sinettiedustaja
Sinettiedustaja
Sinettiedustaja
lähtien)

4/4
4/4
4/4
3/4
2/4
1/4

Keijo Sundqvist, Loviisa
Veera Vuorinen, Manse
Krista Mäkinen, Budokwai Turku

3/4
2/4
0/2

(Kesäkuusta

Valiokunnan puheenjohtaja Ulf Nyström toimi myös hallituksen jäsenenä ja näin ollen esitteli
valiokunnan asioita hallitukselle. Tiiu Tuomi toimii myös liiton nuorisovastaavana. Tuomen
tehtäväkenttänä liitossa on lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen, olla ensisijaisena
yhteyshenkilönä Nuori Suomi ja muihin lasten ja nuorten kehittämiseen tähtääviin järjestöihin sekä
liiton taloudenhoitoon liittyvät tehtävät.
Mika Keräsen vastuualueeseen kuului harrastustoiminta joka oli tarkoitus liittää yhteen ilves/dieseltoiminnan kanssa. Tämä ei kuitenkaan koskaan toteutunut johtuen mm. tehtäväkenttien
erilaisuudesta sekä aikatauluongelmista. Osasyynä tähän oli myös vuoden aikana liitossa
tapahtuneet uudistukset. Tästä johtuen harrastustoimintaa ei valiokunnassa varsinaisesti vuoden
aikana koskaan käsitelty.
Osallistumisoikeus valiokunnan kokouksiin on myös liiton sinettiseurojen edustajilla, joilla näin
ollen on mahdollisuus omalta osaltaan vaikuttaa valiokunnan päätöksiin. Valiokunta saa myös heiltä
arvokasta tietoa ja käytännön neuvoja.

Valiokunta kokoontui vuonna 2005 vain neljä kertaa, osasyynä tähän oli vaikeus sovittaa yhteen
valiokunnan jäsenten aikatauluja. Tämän lisäksi valiokunta käsitteli ja teki päätöksiä myös
sähköpostin välityksellä.

Eettinen kehityshanke
Lasten ja nuorten toiminnan kokonaisvaltainen eettinen kehityshanke käynnistyi yhteistyössä
Aikido-, Taido- ja Taekwondoliittojen kesken 1.9.2004. Hankkeen kesto on kaksi vuotta ja se
loppuu 31.8.2006. Hankkeen päätavoitteet ovat juniori- ja nuorisotoiminnan kartoittaminen, eettisen
strategian luominen juniori- ja nuorisotyöhön, ohjaajakoulutuksen suunnittelu ja käynnistäminen,

tiedotuksen lisääminen ja yhteistyön lisääminen Nuoren Suomen ja muiden lajiliittojen kanssa.
Nuori Suomi tukee hanketta sekä taloudellisesti että asiantuntijapalveluilla. Kaudelle 1.9.2004 –
31.8.2005 hanke sai tukea yhteensä 15 000 euroa, josta Taekwondoliiton osuus oli 4 891,30 euroa,
kaudelle 1.9.2005 – 31.8.2006 20 000 euroa, josta osuus on 7 482,99 euroa.
Taekwondoliiton puolelta hankehenkilönä toimii nuorisovastaava Tiiu Tuomi. Hankkeen puitteissa
pidettiin palavereja vähintään kerran kuukaudessa, tarpeen vaatiessa useammin. Lisäksi hankkeen
vastaavat osallistuivat Nuoren Suomen järjestämiin hankepäiviin (2 kpl), joissa saatiin tietoa
hankkeen teenpäin viemisestä ja toteutuneista hankkeista.
Juniori- ja nuorisotoiminnan kartoitus
Kartoitus toteutettiin keväällä 2005 kahdessa osassa: kyselyllä ja seurakäynneillä. Kysely
toimitettiin kaikkiin liiton jäsenseuroihin, joissa oli ilmoitettu olevan ilvestoimintaa. Kysely
lähetettiin 26 kpl ja takaisin palautui joko postitse tai sähköpostilla 19 kpl. Palautusprosentti oli 73
%. Kyselyn tavoitteena oli selvittää paljonko seuroissa on lapsia ja nuoria toiminnassa mukana,
minkälaista toimintaa seurat harrastajilleen tarjoavat, paljonko seuroissa on ohjaajia, minkälaisia
koulutuksia ohjaajilla on ja saada toiveita ja palautetta liiton toiminnasta.
Seurakäynnit toteutettiin kyselyn jälkeen. Seurakäynti tehtiin 16:een seuraan, joissa oli ilves- ja
nuorisotoiminnasta vastaava nimetty henkilö. Käynnin yhteydessä tehtiin haastattelu, jossa paikalla
oli ilvesvastaavan lisäksi muita lasten toiminnassa mukana olevia ohjaajia tai seuran edustajia ja
lisäksi puheenjohtaja tai joku muu vastaava seuran hallituksen jäsen. Käynti toteutettiin niin, että
samalla Tuomi joko ohjasi tai seurasi lasten harjoitukset.
Seurakartoituksen tulokset vastasivat vaatimuksia ja niistä saatiin arvokasta tietoa liiton toimintaan.
Tärkeimmiksi asioiksi haastatteluissa nousivat seurojen ohjaajaresurssien puute, aluetoiminnan
puuttuminen ja koulutusten tarve. Aluetoiminnan puuttuminen koettiin huonoksi juuri lasten ja
nuorten toiminnan kohdalla, koska lapselle pitkä matka kisoihin tai leireille on este osallistumiselle
useammin kuin aikuiselle. Koulutuksen tarve lasten ja nuorten ohjaajille tuli haastatteluissa selvästi
esille.

Ilves- ja nuorisostrategia
Lasten ja nuorten strategian kirjoittaminen aloitettiin hankkeessa keväällä 2005. Vaikka hankkeessa
on mukana kolme lajia, oli yhteisen pohjan tekeminen strategialle helppoa lajien samankaltaisuuden
vuoksi. Strategian luomisessa oli apuna kartoituksesta saadut tiedot ja liittojen jo olemassa olevat
säännökset ja eettiset ohjeet. Strategia luotiin vuosille 2005 – 2009 ja sitä päivitetään vuonna 2007.
Strategian tekemisessä saatiin asiantuntija-apua Mainostoimisto Pähkinän Erkki Alajalta, joka
osallistui palavereihin kaksi kertaa. Lisäksi Taekwondoliiton strategiaa käsiteltiin 1.10.2005
nuorisovastaavien seminaarissa ja hallituksen kokouksessa ennen yleiskokouksen hyväksyntää.
Yleiskokous hyväksyi ilves- ja nuorisostrategian 16.11.2005.
Koulutus
Tärkeimpiä tavoitteita hankkeessa oli lasten ja nuorten ohjaajien koulutuksen suunnittelu ja
ohjaajan oppaan työstäminen. Koulutus suunniteltiin vastaamaan seurakartoituksesta saatuihin
toivomuksiin; aloitteleville ohjaajille ja alueellisesti. Koulutus ja opas tehtiin yhteistyössä
hankkeessa mukana olevien liittojen, Nuoren Suomen koulutuspäällikön sekä lajien
liikunnanohjaaja-ammattilaisten kanssa. Koulutuskokonaisuus perustuu hankkeen ja Nuoren
Suomen ideologiaan, SLU:n ohjaajakoulutussisältöihin sekä seuraohjaajilta kerättyihin
sisältötoiveisiin. Koulutus on rakennettu I-tason ohjaajakoulutukseksi, juniorisuuntautuneisuudeksi.
Ensimmäinen junioriohjaajakoulutus järjestettiin pilottikoulutuksena Järvenpäässä kahden
viikonlopun kokonaisuutena 12.-13.11. ja 4.-5.12. Kouluttajana toimivat liikunnanohjaaja Kustaa
Ylitalo, taekwondon kouluttaja Krista Mäkinen ja liiton osalta nuorisovastaava. Tähän koulutukseen
osallistui kaikkiaan 27 ohjaajaa, joista 9 taekwondosta. Myös oppaan ensimmäinen painos valmistui
koulutukseen. Koulutuspalautteen pohjalta koulutusta ja opasta kehitettiin edelleen. Seuraavat
junioriohjaajakoulutukset järjestetään keväällä 2006 Tampereella ja Kuopiossa sekä syksyllä pkseudulla.
Leikkiopas
Koulutukseen liittyen liiton tehtävänä on tarjota lasten ja nuorten ohjaajille materiaalia ja työkaluja
taekwondoharjoituksiin. Lauri Vainio, joka opiskelee liikunnanohjaajaksi (amk) Lahden
ammattikorkeakoulun liikunnan laitoksella liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelmassa tekee
opinnäytetyönsä taekwondosta lasten liikuntamuotona. Hän keräsi taekwondoharjoituksiin sopivia
leikkejä seurojen ohjaajien avulla. Leikkien keräys toteutettiin liiton nettisivujen ilves-osiossa
nettilomakkeella ja nuorisovastaavien Syysseminaarissa 1.10.2005 Vainio oli esittelemässä työtään
myös nuorisovastaavien seminaarissa 2.4.2005.
Vainion keräämä leikkiopas sai nimekseen Leikkien Taitavaksi Taekwondossa ja se painetaan
Taekwondoliiton käyttöön alkuvuodesta 2006.
Lajiliittojen välinen yhteistyö
Kehityshankkeen puitteissa tehtiin yhteistyötä Aikido- ja Taidoliittojen kanssa. Lisäksi järjestettiin
yhteinen lasten leiri Aikidon, Karaten ja Taidon kanssa. Näiden jo mainittujen liittojen kanssa on
vuoden aikana vaihdettu paljon mm materiaaleja ja käytännön tietoa.
Nuori Suomi/ Sinettitoiminta

Suomen Taekwondoliitto on Nuori Suomen jäsen. Toiminta tarjoaa valmiit, vakiintuneet
toimintamuodot liiton ja seurojen käyttöön niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisella
tasolla. Nuori Suomi-toiminnan näkyvimpänä muotona edistetään Sinettiseuratoimintaa.
Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on kehittää seurojen toiminnasta laadukasta ja lapsilähtöistä.
Valiokunta ja nuorisovastaava ovat tiedottaneet Nuoren Suomen suosituksista ja toimintamuodoista
liiton jäsenseuroille, sekä valvonut suositusten seuraamista, neuvonut ja ohjannut seuroja toiminnan
kehittämisessä.
Seurojen nuorisovastaavien seminaareissa on käsitelty Nuori Suomi-asiaa ja käytetty Nuoren
Suomen asiantuntijoita.
Vuoden 2005 lopussa Taekwondoliitossa oli kolme Sinettiseuraa: Mansen Taekwondo, Loviisan
Taekwondo Hwang ja Budokwai/Taekwondo Team Turku.
Sinettiseuroista ei osallistunut Sinettiseuraristeilylle 17.-19.9.2005 yhtään edustajaa. Liittoa edusti
nuorisovastaava Tiiu Tuomi.
Nuorisovastaava ja ilvesvaliokunta tekivät Sinettiseura-auditointikäynnin Budokwai/Taekwondo
Team Turkuun loppuvuodesta 2004. Tällöin seuralta pyydettiin vielä muutamia parannuksia, mm
lisää ohjaajia ja lasten toiminnasta vastuullisia henkilöitä. Seura paransi tilannettaan ja valiokunta
suositti hallitukselle Sinetin myöntämistä 3.2.2005. Hallitus myönsi Budokwai/TTT:lle
Sinettiseuran arvon 12.2.2005.
Mansen Taekwondoseuran Sinetti on myönnetty 24.8.2003, joten sen auditointi suoritettiin
23.10.2005. Auditoinnin suorittivat nuorisovastaava Tiiu Tuomi ja Aikidoliiton nuorisovastaava
Marja Kumpulainen. Auditoinnissa todettiin, että kriteerit täyttyivät muilta osin, mutta kirjallinen
toimintalinja puuttuu vielä. Seuralle annettiin aikaa vuoden loppuun toimittaa pyydetyt lisätiedot
valiokunnalle. Valiokunta käsittelee asian ensimmäisessä kokouksessaan 2006.
Tapahtumat
Nuorisovastaavien seminaarit
Nuorisovastaavien kevätseminaari
Nuorisovastaavien kevätseminaari pidettiin Lahden Urheilukeskuksessa 2.4.2005.
Läsnä oli 10 jäsenseuran edustajaa, sekä ilvesvaliokunnan puheenjohtaja Ulf Nyström.
Kutsu seminaarista lähti seurakirjeen mukana kaikille jäsenseuroille helmikuun lopussa. Lisäksi
seminaarista oli kutsu nuorisovastaavien sähköpostitiedotteessa 1/2005. Myös seurakierroksen
yhteydessä Tiiu Tuomi mainosti tapahtumaa ja tapahtumaa mainostettiin myös liiton sivuilla ja
kalenterissa.
Tilaisuuden aloitti Krista Pöllänen Päijät-Hämeen Liikunnasta ja Urheilusta. Krista kertoi Nuoren
Suomen pelisäännöistä ja niitten käyttöönottamisesta taekwondoseuroissa. Tiiu Tuomi kertoi
Nuoren Suomen syksyllä julkaisemista lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksista. Lauri
Vainio Taekwondo Lahti ry:stä kertoi opiskelustaan liikunnanohjaajaksi ja opinnäytetyönsä osana
toteutettavasta leikkioppaasta taekwondoliitolle. Seuraavana oli vuorossa SLU:n toteuttama Reilu
Peli. Pelintarkoituksena oli herättää keskustelua eettisistä ongelmakohdista ja niiden

ratkaisemisesta. Lisäksi kerrottiin liiton hallituksen aloittamasta strategiatyöstä ja ilvesdieselvaliokunnan ilvesstrategiatyöstä ja käytiin keskustelua näistä.
Palaute päivästä oli hyvä ja varsinkin SLU:n Reilu peli sai kiitosta. Myös pelisääntökeskustelu
herätti ajatuksia ja innostusta sääntöjen laatimiseen omassa seurassa.

Nuorisovastaavien syysseminaari
Nuorisovastaavien syysseminaari pidettiin Riihimäellä 1.10.2005.
Seminaarista tiedotettiin ilves-tiedotteessa, joka lähetettiin seurojen nuorisovastaaville sekä kaikille
jotka haluavat tietoja ilvesasioista sähköpostilla. Lisäksi seminaarista oli maininta liiton
seurakirjeessä ja tapahtumasta muistutettiin vielä sähköpostitse kuukautta ennen ja ilmoitus
tapahtumasta oli myös liiton nettisivuilla ja kalenterissa.
Seminaariin osallistui 16 henkilöä edustaen 13:a seuraa.
Matti Jaakkola Innergamesta kertoi lasten liikunnasta ja harrastamisesta sekä lapsen liikkumisen
motivaatioon vaikuttavista tekijöistä.
Liiton nuorisovastaava Tiiu Tuomi kertoi Aikido- ja Taidoliittojen kanssa käynnissä olevasta lasten
liikunnan eettisestä kehityshankkeesta, sekä esitteli seurakierroksesta ja –kyselystä saatuja raportin
tuloksia. Lisäksi Tiiu esitteli ilves- ja nuorisostrategian, joka tuli yleiskokouksen hyväksyttäväksi
marraskuussa. Tiiu kertoi myös tulevista tapahtumista, lasten ja nuorten ohjaajien koulutuksesta,
sekä Nuoren Suomen paikallistuesta.
Veera Vuorinen kertoi Mansen taekwondoseuran toiminnasta ja siitä miten harjoitukset on
järjestetty sekä miten ohjaajia kannustetaan ja palkitaan.
Lopuksi Lauri Vainio ohjasi leikkitehtaan, jossa keksittiin uusia taekwondoleikkejä ilveksille.
Palaute seminaarista oli positiivista; mm. aiheet olivat hyviä, sai hyviä käytännön vinkkejä, jaettava
materiaali ja ilves- ja nuorisostrategia olivat myös hyviä.
Leirit
Leiritoiminta on ilves/diesel-toiminnan keskeinen toimintamuoto. Valtakunnalliset suurleirit
tarjoavat hyvät mahdollisuudet myös ilves/diesel-toimintaan. Valiokunnan vastuualueeseen kuuluva
ilves/diesel- leiri on erityisesti ilves-ikäisille ja heidän vanhemmille tarkoitettu leiri.
Budoleiri
Budoleiri järjestettiin yhteistyössä Aikido-, Karate- ja Taidoliittojen kanssa 7.-9.6.2005. Leirille
osallistui yhteensä 193 henkilöä, joista alle15-vuotiaita oli 160. Loput olivat ohjaajia ja
leirituristeja. Taekwondosta osallistujia oli yhteensä 40.
Leirin osanottajat:
ikä
8 – 14-vuotiaita
15-vuotiaita tai
yli

tytöt/naiset
11
4

pojat/miehet
23
2

yhteensä
34
6

Osallistujia oli yhteensä 10:stä seurasta.
Leirin pääohjaajina toimivat Krista Mäkinen 3.dan ja Lauri Vainio 2.dan. Apuohjaajina toimivat Ari
Holmi 2.dan ja Tiiu Tuomi 1.dan.

Leirillä harjoiteltiin taekwondoa ja tutustuttiin muihin lajeihin oman valinnan mukaisesti. Leirin
kohokohta oli käynti Särkänniemessä, jonka jälkeen ohjelmassa oli mukavia pihaleikkejä, mm
mutantin munien metsästystä. Mutantit saavuttivat lasten kesken suuren suosion.
Leiri onnistui hyvin ja seuraavan vuoden leirin suunnitteleminen on aloitettu jo syksyllä 2005.
Ilves/ Diesel-leiri 19.3 Turussa
Leirin järjesti yhdessä liiton kanssa Budokwai Turku ry/ Taekwondo Team Turku.
Päävetäjinä leirillä toimi Krista Mäkinen 3 Dan, Jarkko Mäkinen 3 Dan, Aki Luotonen 1 Dan.
Leirin osanottajat:
ikä
8 – 17-vuotiaita
18-vuotiaita tai
yli

tytöt/naiset
8
4

pojat/miehet
20
6

yhteensä
28
10

Osallistujia oli yhteensä kuudesta seurasta.
Leiriä mainostettiin liiton nettisivuilla, kalenterissa ja uutissivuilla, sekä lähetettiin mainos
sähköpostilla nuorisovastaavien tiedotteen mukana.
Krista Mäkinen ohjasi päivän ensimmäiset harjoitukset joka toimi harrastajien lämmittelynä ja
herättelynä. Tämän jälkeen Aki Luotonen piti ilveksille hyppypotkuharjoitukset ja Jarkko Mäkinen
ohjasti dieseleitä kilpailupoomsen (liikesarjat) tekemiseen. Sitten oli vuorossa evästauko ja eväät
kuuluivat leirin hintaan. Tämän jälkeen Jarkko ohjasi vielä perustekniikkaharjoitukset sekä
harjoiteltiin keskittymistä.
Harjoituksissa jakauduttiin myös ryhmiin tai pareihin ja jokainen suunnitteli oman
musiikkipoomsen joka sitten lopuksi esitettiin kaikille. Päivän viimeisissä harjoituksissa keskityttiin
potkuihin ja venyttelyyn.
Leiri onnistui suhteellisen pienestä osanottajamäärästä huolimatta hyvin, osasyynä tähän oli
apuohjaajien runsas lukumäärä. Palautekin oli erittäin positiivinen.
Ilves/ Diesel leiri 15.10 Tampereella
Mansen Taekwondo seura järjesti yhdessä liiton kanssa ilves/ diesel-leirin Tampereella.
Päävetäjinä toimi Mika Keränen 4 Dan, Jari Hintsanen 2 Dan, Esa Lappalainen 2 Dan sekä Juha
Vahvelainen 1 Dan.
Leirin osallistujien ikäjakauma oli seuraava:
ikä
8 – 14-vuotiaita
15-vuotiaita tai
yli

tytöt/naiset
9
9

Osallistujia oli yhdestätoista seurasta.

pojat/miehet
38
13

yhteensä
47
22

Leiriä mainostettiin liiton nettisivuilla, kalenterissa ja uutissivuilla, sekä lähetettiin mainos
sähköpostilla nuorisovastaavien tiedotteen mukana ja tiedotettiin nuorisovastaavien
syysseminaarissa, Riihimäellä.
Leiripäivä aloitettiin yhteisellä lämmittelyillä jonka jälkeen jakauduttiin kahteen ryhmään, ilvekset
ja dieselit. Tämän jälkeen oli vuorossa evästauko, eväät kuuluivat leirin hintaan. Evästauon jälkeen
päivä jatkui harjoitusten parissa, niin ylimmille vöille, kuntoilijoille, kuin ilveksillekin.
Lopuksi pidettiin lasten salikisat ja ohjelmassa oli niin ottelua, poomsea kuin taitolajeja kaikille
halukkaille. ”Kilpailijoille” jaettiin kisapassi johon kerättiin merkintöjä osallistumisesta. Kisan
jälkeen kaikki palkittiin kunniakirjalla osallistumisesta.
Leiri onnistui hyvin ja palautekin oli myönteistä.
Suurleirit
Liitto järjesti vuoden 2005 aikana kaksi suurleiriä, syksyllä ja talvella.
19.-21.8.2005 leiri järjestettiin Lohjalla. Lohjalla leirin pääohjaajana toimi Ko Tai-Jeong.
Ilvesharjoitukset ohjasi Petteri Kauppinen 1.dan Keravalta, dieselharjoitukset Reino Pesonen
Mikkelistä ja ilves-dieselharjoitukset Jarkko Mäkinen 3.dan Turusta. Omien harjoitusten lisäksi
harjoitukset oli järjestetty niin että ilvekset pääsivät osallistumaan myös oman vyöarvonsa
mukaisiin harjoituksiin.
Ilveksiä leirille osallistui 31 kpl.
18.-20.11.2005 leiri järjestettiin Mikkelissä. Leirin pääohjaajina toimivat Benny Olesen ja Ramil
Mansikka. Ilvesharjoitukset ohjasi Lauri Vainio Lahdesta, dieselharjoitukset Tiiu Tuomi
Mäntsälästä ja ilves-dieselharjoitukset edelliset yhdessä. Leirille osallistui ilveksiä vain vähän,
ilmoittautumisten perusteella 8 kpl. Kuitenkin ilvesharjoitukset olivat avoimet Mikkelin seuran
ilveksille ja heitä saapuikin jonkin verran paikalle.
Tiedottaminen
Tiedottamisella luodaan mielikuvia organisaatiosta ja sen toiminnasta sekä saatetaan
mahdollisimman ajantasaista tietoa kohderyhmille.
Nuorisovastaava on tiedottanut liiton kotisivuilla Ilves-uutisista sekä julkaissut sähköpostitse
jaettavaa tiedotetta ajankohtaisista asioista ja tapahtumista neljä kertaa vuodessa. Tärkeimmistä
tapahtumista ja asioista on lähetetty tiedote postitse seurojen nuorisovastaaville. Nuorisovastaava on
ylläpitänyt rekisteriä seurojen nuorisovastaavien yhteystiedoista. Nuorisovastaava on myös pitänyt
liiton Kihap-lehdessä Ilves-palstaa, jossa on kirjoitettu ilveksille ajankohtaisista asioista ja uutisista.
Tietoa ilvesten asioista ja tapahtumista on myös jaettu nuorisovastaavien seminaareissa, joita on
järjestetty kaksi kertaa vuodessa.
Kilpailutoiminta
Ilvesten ja dieselien kilpailutoiminta on osa liiton kilpailutoimintaa, eikä se kuulu varsinaisesti
Ilves/Diesel valiokunnan toiminnan piiriin.

Ilvesten kilpailutoiminnassa noudatetaan jo hyvin pitkälti Nuori Suomi -toiminnan suosituksia
lasten ja nuorten kilpailutoiminnasta, vaikkakin suositusten kirjaaminen siirtyikin vuoden 2006
puolelle.

7. AIKUISTEN MAAJOUKKUE
yLEISTä
Vuosi 2005 oli aikuisten maajoukkueen osalta positiivisten muutosten ja toiminnan uudelleen
organisoinnin aikaa. Maajoukkueiden toimintaa seuraavan ja ohjailevan valmennusvaliokunnan
kokoonpano uudistui ja samalla maajoukkueille nimettiin uudet vastuuvalmentajat. Aikuisten
maajoukkueen osalta valmennusvastuu siirrettiin valmennustiimiltä Mika Tarhaselle, joka on
aiemmin toiminut mm. maajoukkueen edustusurheilijana ja kapteenina useita vuosia. Joukkueen
johtajaksi nimettiin pienen tauon jälkeen, joukkuetta vuosien kokemuksella menestyksekkäästi
aiemminkin johtanut Jari Seppälä. Aikuisten maajoukkueen valinnoista vuoden 2005 PM- ja MMkilpailuihin vastasi vielä valmennustiimi kun taas EM- ja Universiadijoukkueen kokoonpanosta
vastasi Tarhanen.
Valmennusvaliokunnan päätöksellä ja suunnitelmalla joukkueen profiilia ja tasoa lähdettiin
nostamaan mm. valintakriteereitä asteittain kiristämällä. Lisäksi aloitettiin järjestelmällinen
valmennuskoulutus tiiviissä yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa, jotta saataisiin taattua
osaamisen leviäminen myös laajemmin ja näin ollen varmistaa vahva pohjatyö jo seuratasolla
valmennuksen osalta. Osanotto ensimmäisiin koulutuksiin oli runsas, joten koulutusta ja jatkoa
niille tullaan järjestämään tulevanakin vuonna. Madridin MM-kilpailuissa lajin kattojärjestön
tukemana lajiliitoille luovutettiin Dartfishin valmistamat videoanalyysi-ohjelmat, joiden avulla
valmennusmenetelmiä ja kilpailuiden aikaisia taktiikoita on mahdollista kehittää edelleen. Tämän
uuden valmennusmenetelmän hedelmiä pystytään varmasti hyödyntämään jo ensi vuoden
tapahtumissa ja valmennusleireillä.
Maajoukkueen osalta vuosi oli erittäin kiireinen, joskin myös palkitseva. Olihan vuoden aikana
poikkeuksellisesti jopa kolmet arvokilpailut ja muutokset valmennusjohdossa. Raskaasta vuodesta
huolimatta, paluu arvokilpailujen mitalikantaan antaa kuitenkin uskoa tulevaan ja tehtyjen
uudistusten tarpeellisuuteen.
Urheilijoita testattiin tiiviisti antidoping toimikunnan toimesta niin maajoukkueen leireillä kuin
kilpailuissakin. Yhteistyössä Suomen Urheiluopiston lääkäriaseman kanssa aloitettiin myös
urheilijoiden fyysistä kuntoa ja suorituskykyä mittaavat testit Vierumäellä peruskuntokaudella ja
kilpailukauden kynnyksellä.
Peking 2008-kisoihin tähtäävään ryhmään nimettiin 6 urheilijaa, 3 naista ja 3 miestä. Juho
Kostiainen, Teemu Heino sekä Mikko Korhonen miehistä ja Miia Stenvall, Raina Leetberg sekä Kia
Hellsberg naisista. Näille urheilijoille myönnettiin tukea mm. testauskuluissa.
Teemu Heino EOC:n urheilijavaliokuntaan
Valinta tehtiin Toukokuussa Kiovassa, jossa maajoukkueen kapteenina toimiva Heino oli
Olympiakomitean lähettämänä.
Vaalit olivat tiukat, noin kahdestakymmenestä kesälajin edustajasta kuusi valittiin.
EOC:n urheilijavaliokunnan kokoonpano tällä hetkellä:
Kesälajit:
---------- Claudia Bokel, Saksa (PJ)
- Peter Gardner, Englanti (Siht.)
- Diogo Cayolla, Portugali

Talvilajit:
---------- Janica Kostelic, Kroatia
- Corinne Niogret, Ranska

- Erki Nool, Viro
(VPJ)
- Teemu Heino, Suomi
- Inga Babakova, Ukraina
Lisäksi Heino menestyi mainiosti myös urheilurintamalla, saavuttaen mm. ensimmäisenä miehenä
koskaan finaalipaikan lajin EM-kilpailuissa. Tuloksena hopeaa äärimmäisen niukan tappion jälkeen.
Lisäksi Heino saavutti useita voittoja ja mitalisijoja arvostetuissa kansainvälisissä avoimissa
turnauksissa, joissa suurin osa kansainvälisistä huipuista viimeistelee huippukuntonsa ennen
arvokilpailuja.
Maajoukkueen Leiritykset
Aikuisten maajoukkueen leiripäivien määrä nousi selvästi edellisestä vuodesta ja leirit järjestettiin
pääasiassa Helsingissä sijaitsevilla harjoitussaleilla kaksipäiväisinä tapahtumina viikonloppuisin.
Myös Porissa pidettiin leiri, jotta harjoitusvastuksiin ja olosuhteisiin saatiin paremmin kiertoa ja
vaihtelua. Fyysisen kunnon testileirit pidettiin Suomen Urheiluopiston tiloissa Vierumäellä. Osa
maajoukkueen urheilijoista vieraili myös kansainvälisillä harjoitusleireillä harjoittelemassa erikseen
kutsuttuina.
Leiripäiviä kerääntyi parisenkymmentä, joista kaksi oli Vierumäellä järjestettäviä testileirejä.
Maajoukkueen harjoitusleirit olivat kutsutuille maajoukkueurheilijoille maksuttomia, sillä Suomen
Taekwondoliitto vastasi tilojen vuokrista aiheutuneista kuluista. Testileireille valmennusvaliokunta
myönsi tuen erikseen nimetyille urheilijoille (6 kpl, =Peking 2008-ryhmä), heidän testikulujensa
kattamiseksi. Urheilijoita leireillä oli keskimäärin 20 jokaista harjoituskertaa kohden.
Maajoukkuetta testattiin antidoping-toimikunnan toimesta kahdesti yllätystestein maajoukkueen
leireillä ja yhteensä 10 henkilöä arvottiin testeihin. Kaikki nämä testit osoittivat urheilijoiden
puhtauden, tulosten ollessa negatiivisia.
Valmentajakoulutus Vierumäellä
Vuonna 2005 järjestettiin ensimmäinen I-tason valmentajakoulutus yhteistyössä Suomen
Urheiluopiston kanssa Vierumäellä. Koulutus oli kaksiosainen, sisältäen kaksi
lähiopetusviikonloppua ja runsaasti erilaisia etätehtäviä sekä harjoituksia. Osallistuminen oli
runsasta ja palaute positiivista, joten vastaavaa koulutusta tullaan jatkamaan jatkossakin edelleen
kehittäen. Kurssille osallistui arviolta parisenkymmentä henkilöä. Mukana oli niin seuravalmentajia,
henkilökohtaisia valmentajia kuin maajoukkueen urheilijoitakin. Kouluttajina toimivat Vierumäen
omat kouluttajat ja lajiliiton puolelta Petri Nieminen sekä Mika Tarhanen. Ensimmäiset II- ja IIItason koulutukset tullaan järjestämään vuoden 2006 aikana.
Vuoden 2005 kilpailut
ARVOKILPAILUT
Vuosi 2005 oli poikkeuksellisen haastava ja raskas pitkän kauden ja useiden arvokilpailuiden
johdosta. Arvokilpailuita oli käytännössä koko vuodelle, joten harjoitusohjelmien ja huippukunnon
ajoittaminen oli hankalaa kun poikettiin vahvasti normaalista arvokilpailurytmistä. Kauden
kohokohta oli ilman muuta Lokakuun EM-kilpailut, josta pienen tauon jälkeen saavutettiin kaksi
mitalia ja kauan tavoiteltu finaalipaikkakin. Kilpailutoiminnan piristyminen on selvästi näkynyt
pitkin vuotta parantuneiden tulosten merkeissä. Tähän on osaltaan johtanut organisaatiossa tehdyt
strategiset muutokset, sekä kilpailutoiminnan tukeminen ja harrastajien aktivoiminen sekä
motivoiminen seuratasolla mm. valmentajakoulutuksella ja salikisojen järjestämisellä, jolloin
kilpailuihin osallistumisen kynnystä on saatu madallettua normaalille harrastajalle samalla kun
osaamista ja tietoa pystytty aikaisempaa paremmin viemään seurojen vastuullisille vetäjille ja
ohjaajille. Lisääntynyt kilpailijamäärä tuo lisää kilpailua paikoista ja nostaa kokonaistasoa
vaatimusten kehittyessä vastaamaan entistä runsaampaa kilpailua yhä useammassa sarjassa.
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Oslossa 22.01.2005

Pohjoismaiden mestaruuskilpailuiden järjestelyvuorossa oli tällä kertaa Norja. Suomi osallistui
kisoihin suurehkolla joukkueella (22 urheilijaa aikuisissa) ja tuloksena 7 finaalipaikkaa aikuisten
sarjoissa. Huomattavaa oli että Peking 2008-ryhmään nimetyistä, mukana olleista urheilijoista
jokainen, yhtä lukuun ottamatta saavutti sarjansa mestaruuden. Ainoastaan Teemu Heino oli poissa
sairastumisen vuoksi.
S E N I O R M A L E:
-58kg Tommi Salmenoja, Nurmijärvi
-58kg Jani Palm, Herttoniemi
-62kg Jaakko Pitkänen, Iittala
-62kg Kimmo Saarni, Herttoniemi
-67kg Juho Kostiainen, Yongshin
-67kg Jan Pyykkö, Manse
-72kg Matti Kauppinen, Yongshin
-72kg Janne Sarakorpi, Pori
-78kg Riku Alahäme, Sihap
-78kg Mikko Korhonen, Joensuu
-84kg Joona Rosenberg, Sihap
-84kg Jani Ståhl, Yongshin
+84kg Arto Lehtokari, Budokwai
SENIOR FEMALE:
-51kg Kaisa Varjus, Lieto
-51KG Touba Veissi, Soukka
-55kg Miia Stenvall, Pori
-59kg Kiia Hellsberg, Budokwai
-59kg Anna-Maria Murtola, Sihap
-63kg Saina Savage, Sihap
-63kg Maija Sulander, Sihap
-72kg Essi Aronen, Toijala
+72kg Raina Leetberg - Lieto
Tulokset:
4 Kultaa
Juho Kostiainen – 67 kg *
Miia Stenvall – 55 kg *
Kia Hellsberg – 59 kg *
Raina Leetberg + 72 kg *
3 Hopeaa
Tommi Salmenoja – 58 kg
Jani Ståhl – 84 kg
Essi Aronen – 72 kg
6 pronssia
Matti Kauppinen – 72 kg
Mikko Korhonen – 78 kg *
Kaisa Varjus – 51 kg
Touba Veissi – 51 kg
Saina Savage – 63 kg
Maija Sulander – 63 kg
*) Peking 2008-ryhmään nimetty
Maailmanmestaruuskilpailut Madridissa 13.-17.4.2005
Taekwondon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Espanjan Madridissa 13.-17.4.2005.

Suomi osallistui kilpailuihin 6 naisurheilijan ja 7 miesurheilijan voimin. Lisäksi joukkueeseen
kuuluivat Mika Tarhanen päävalmentajana ja Jari Seppälä joukkueenjohtajana sekä Sauli Glad ja
Ari Lindroos huoltajina.
Joukkueenjohtaja Seppälä Jari
Valmentaja Tarhanen Mika
- 47 kg ei edustajaa
- 51 kg Varjus Kaisa, Lieto Taekwondo
- 55 kg Stenvall Miia, Porin Taekwondo
- 59 kg Hellsberg Kia, Budokwai / TTT
- 63 kg Saina Savage, Sihap
- 67 kg ei edustajaa
- 72 kg Essi Aronen, Toijalan Tae Kwon Do -Chun
+ 72 kg Leetberg Raina, Liedon Taekwondo
- 54 kg ei edustajaa
- 58 kg Salmenoja Tommi, Nurmijärven Hwarang Taekwondo
- 62 kg Pitkänen Jaakko, Iittalan Taekwondo
- 67 kg Kostiainen Juho, Yongshin Taekwondo
- 72 kg Kauppinen Matti, Yongshin Taekwondo
- 78 kg Korhonen Mikko, Joensuun Taekwondo
- 84 kg Stålh Jani Yongshin, Taekwondo
+ 84 kg Heino Teemu, Kokemäen Taekwondo
Kilpailut sujuivat nuorelta joukkueelta kohtalaisesti vaikka paremmalla arpaonnella olisi ollut
mahdollisuuksia huomattavasti parempiinkin sijoituksiin. Madridin MM-kilpailut olivat lajin
suurimmat tähän mennessä järjestetyt kilpailut niin kilpailijoiden- kuin osanottajamaidenkin
määrältään. Suomen joukkueen parhaasta sijoituksesta vastasi naisten Raina Leetberg +72kg
sarjassa sijoittuen viidenneksi. Otteluvoittoihin ylsivät myös Mikko Korhonen ja Teemu Heino.
Universiadit Izmirissä 11.-21.08.2005
Universiadit järjestettiin Turkin Izmirissä ja kilpailuihin lähetettiin 4-henkinen joukkue, jossa olivat
mukana Jaakko Pitkänen -62kg, Juho Kostiainen -67kg, Arto Lehtokari +84kg sekä Mika Tarhanen
joukkueen valmentajana. Joukkueen kokoa supisti tapahtuman asettamat rajoitukset urheilijoiden
iän ja opiskelupaikan ja –ajan sekä valmistumisen suhteen.
Tapahtuma toimi erinomaisena harjoituskilpailuna antaen arvokasta kokemusta multilajien
tapahtumasta, ollen kuitenkin samalla niin järjestelyiltään kuin tasoltaankin hyvin samankaltainen
lajin omien arvokilpailujen suhteen. Useiden huippumaiden joukkueet koostuivatkin lähinnä oman
maansa huppunimistä ja kokeneista maajoukkueen edustajista. Suomen joukkueen parhaasta
esityksestä vastasi Juho Kostiainen, joka oli lähellä mitalia kahdella otteluvoitollaan ja kolmannen
ottelun niukalla pistetappiolla Meksikon edustajaa vastaan. Ottelu päättyi tasapisteisiin mutta
Kostiaisen saamat varoitukset vähensivät kokonaispistemäärää yhdellä pisteellä, jolloin Meksikon
edustaja meni jatkoon ja saavutti lopulta sarjassa hopeaa. Meksikon edustaja oli niin ikään maansa
huippuottelijoita ja kokenut arvokisamitalisti. Suomen muut edustajat Jaakko Pitkänen ja Arto
Lehtokari hävisivät ottelunsa jo avauskierroksella.
Euroopan mestaruuskilpailut Latvian Riikassa 06.-09.10.2005
Miehet:
-62kg Jaakko Pitkänen
-67kg Juho Kostiainen
-72kg Matti Kauppinen
-78kg Mikko Korhonen
-84kg Joona Rosenberg

+84kg Teemu Heino
Naiset:
-47kg Mari Lapinsalo
-55kg Miia Stenvall
-59kg Kia Hellsberg
-63kg Saina Savage
+72kg Raina Leetberg
Joukkueen johto:
Joukkueen johtaja: Jari Seppälä
Päävalmentaja: Mika Tarhanen
Huoltajat: Kim Sinisalo, Sauli Glad ja Ari Lindroos
Torstaina vuorossa olivat joukkueen johtajien kokous, jossa käytiin läpi mm. ottelualueiden määrät
ja koko sekä otteluiden kestot ja muut varsinaiseen otteluiden kulkuun liittyvät
sääntömuodollisuudet. Ottelualueiden, joita tulisi olemaan 3kpl, koko 10m x 10m ja otteluiden
kesto 3x2min minuutin tauoilla, jotka kuitenkin käytännössä olivat vain 30s. Muistutettiin myös
äkkikuolema-erän mukana olosta. Tässä kokouksessa päätetyt asiat tosin muuttuivat myöhemmin
ottelualueiden määrän ja kisapäivien suhteen suhteen. Lisäksi suoritettiin myös arvonnat, jotka
hoidettiin tietokoneen avulla. Arvonnat suoritettiin sarja kerrallaan kevyimmästä raskaimpaan.
Joukkueen kanssa pidettiin myös palaveria arvontojen tuloksista ja niiden vaikutuksista, sekä
käytiin läpi kokouksessa muita esille tulleita asioita ja kerrattiin/sovittiin joukkueen yhteiset
pelisäännöt mm. alkoholin käytön osalta. Lisäksi sovittiin aikataulut seuraavan päivän kilpailijoille
ja muistutettiin punnituksen aikatauluista ja paikasta. Torstaina punnitus suoritettiin Hotel Maritim
Parkissa.
Perjantaina kisapaikalla odoteltiin kilpailujen alkamista muutama tunti ja ilmassa pyöri
myöhästymisen syystä jos jonkinlaista huhua kun aiheesta ei sen enempää kuuluteltu tai tiedotettu.
Kisapaikalla pidettiin aiheesta joukkueenjohtajien kokous, jossa mukana Tarhanen. Kokouksessa
kerrottiin myöhästymisen johtuvan teknisistä laiteongelmista ja ehdotettiin ja äänestettiin
odottamisen puolesta kun toisena vaihtoehtona tarjottiin kisojen aloittamista perinteisen
alkukantaisella paperimenetelmällä, jossa tuomarit laskisivat pisteet yhteen erän päätyttyä. Tämä
ehdotus kuitenkin hylättiin heti yksimielisesti. Hotel Maritim Parkissa pidettiin aiheesta uusi
joukkueen johtajien kokous, jossa asiaa pahoiteltiin ja kerrottiin syy tapahtuneelle. Lisäksi
ilmoitettiin että kisat viedään läpi kaksipäiväisinä ja ottelualueita lisättiin neljään ja alkuperäisen
aikataulun vastaisesti mentäisiin ilman taukoja. Osa perjantain painoluokista siirrettiin lauantaille ja
loput sunnuntaille. Uutta punnitusta näille perutuille perjantain painoluokille ei tarvittu. Lauantaina
ottelevien punnitus siirrettiin urheiluhallilta hotellille.
Lauantaina kilpailut saatiin käyntiin ajallaan, vaikkakin paljon oli vielä korjattavaa, kuten
kuulutusten puuttuminen lämmittelyalueelta ja pistetaulujen näyttöjen pieni koko. Pistetauluista kun
ei erottanut huoltajan penkiltäkään ilman kiikareita aikaa tai pisteitä ja varoituksia. Nämä puutteet
tosin saatiin korjattua päivän mittaan ja kisat lähtivät kulkemaan vähintäänkin tyydyttävästi
järjestelyidensä puolesta.
Suomen joukkueen ottelijoista lauantaina vuorossa olivat Jaakko Pitkänen, Juho Kostiainen, Joona
Rosenberg, Mari Lapinsalo ja Miia Stenvall.

Jaakko Pitkänen – Arkadi Hakobyan (ARM) 5 (-2) – 4
Armenia hävisi Puolalle seuraavalla kierroksella 1-7.
Juho Kostiainen – Matija Santic (CRO) 7 (-1) – 7
Kroatia eteni semifinaaliin häviten sarjan voittaneelle Azerbaizanille 5-6 ja saavutti sarjassaan
pronssia.
Joona Rosenberg – Tavakgul Bayramov (AZR) 1 (-1) – 4
Azerbaizan hävisi seuraavalla kierroksella sarjan voittaneelle Espanjan Jon Garcialle tyrmäyksellä
pistein 0-0.
Mari Lapinsalo – Yulija Kasenluk (BLR)
4–7
Valko-venäjä hävisi seuraavalla kierroksella Ranskalle 5-0.
Miia Stenvall – Julia Kuzmina (LAT)
7–4
- Demet Özcan (GER)
0–5
Saksa pronssille häviten semifinaalin Turkin Zeynep Muratille 1-3.
Lauantain osalta päivä ei siis mennyt toivotulla tavalla, joskin pienellä lisäpuristuksella ja
aavistuksen verran paremmalla keskittymisellä loppuun saakka olisi tuloslista saatu varmasti
näyttämään huomattavasti valoisammalta. Päivän saldoksi tuli siis yksi otteluvoitto ja murtunut
käsi. Molemmat saavutukset kirjattiin Miia Stenvallille. Illalla pidettiin palaveri joukkueen kanssa
seuraavan päivän aikatauluista, uutisista ja koetettiin hieman kohottaa mielialaa huonosti menneestä
päivästä huolimatta. Seppälä ja Stenvall olivat samaan aikaan paikallisessa sairaalassa
kuvauttamassa ja kipsauttamassa Miian kättä.
Sunnuntaina ottelivat joukkueen loput kilpailijat.
Matti Kauppinen – Tommy Mollet (NED) 1 – 7
Hollanti eteni finaaliin häviten sen selkeästi 3-7 Tanskan Jesper Roesenille.
Mikko Korhonen – David Kadiec (CZE) 5 – 2
Graig Brown (GBR) 3 – 7
Britti eteni pronssille, häviten semifinaalissa Ranskalle äkkikuolemaerään menneen ottelun 9-9.
Teemu Heino
- Ulvi Kaya (GER) 12 (-1) – 5 (-1)
Ruben Montesinos (ESP) 4 – 2
Oleksandr Cherkun (UKR) 6 – 3
Gentil Pascal (FRA) 8 – 10
Teemu sijoittui sarjassaan hopealle voittaen mm. hallitsevan maailmanmestarin, Espanjan Ruben
Montesinoksen toisessa ottelussaan. Teemu saavutti näin samalla myös Suomen kaikkien aikojen
ensimmäisen miesten EM-finaalipaikan miesten sarjoissa.
Kia Hellsberg – Yullana Charchenko (UKR) 4 – 5
Ukraina hävisi seuraavan kierroksen ottelunsa Kroatialle 3-5.
Saina Savage – Joyce Van Baaren (NLD) 3 – 6
Hollanti hävisi seuraavan kierroksen ottelunsa Valko-Venäjälle äkkikuoleman jälkeen 7-7.
Raina Leetberg - Maria Konjahina (RUS) 4 – 3

Rosana Simon (ESP) 11 – 7
Yvonne Oude Luttikhuis (NED) 5 (-1) – 2
Hollanti voitti sarjansa.
Suomen joukkue saavutti siis loppujen lopuksi kaksi mitalia, yhden hopeisen miehissä Teemu
Heinon ottelemana ja yhden pronssisen naisten Raina Leetbergin tuomana.
Otteluvoittoja kertyi näistä kilpailuista neljälle eri urheilijalle yhteensä 7 kappaletta, joka on vielä
melko vähän joukkueen kokoon nähden (11 urheilijaa, joista vain 1 ensikertalainen). Samaan aikaan
hävittyjä otteluita oli joukkueella kuitenkin 11 kappaletta ja näistä 7 oli ensimmäisen ottelun
häviöitä. Tällä kertaa lopputulos oli kuitenkin vähintäänkin tyydyttävä pitkän mitalittoman kauden
jälkeen ja jatko näyttääkin lupaavalta kun on päästy takaisin mitalikantaan ja luotua taas jo
kertaalleen kadotettuja kontakteja ulkomaisiin joukkueisiin ja valmennusryhmiin. Lopputuloksen
arvoa nostaa se, että kolme urheilijaa lähti kilpailuihin loukkaantuneena tai toipilaana ja omalle
lääkärille olisikin tällä kertaa ollut paljon käyttöä kun Teemu Heinon, Mari Lapinsalon ja Matti
Kauppisen osallistuminen oli vielä kisojen alla epävarmaa loukkaantumisten johdosta. Lisäksi Miia
Stenvall mursi ottelussa kätensä ja paikallisen organisaation järjestelyt loukkaantuneen
saattamisessa hoitoon koettiin riittämättömäksi. Kaikki tarvittavat luvat ja hoidot saatiin kuitenkin
kuntoon jo kotimaassa ennen reissua ja kilpailupaikalla muiden joukkueiden lääkärit auttoivat
tarvittaessa puudutusten ja muiden toimenpiteiden suorittamisessa.
Suomen mestaruuskilpailut Iittalassa
Suomen mestaruuskilpailuissa aikuisten sarjoissa ratkaistiin mestaruuksia, sekä annettiin näyttöjä
tulevia PM-kilpailuja varten, jotka pidetään ensi vuoden Tammikuussa Tanskan Århusissa.
Kilpailuihin ilmoittautuneita urheilijoita kilpailuissa oli viime vuoteen verrattuna hiukan enemmän,
yhteensä 112 kun viime vuonna osallistujamäärä jäädessä hieman alle sadan, sen ollessa 93.
Aikuisten sarjoissa urheilijoita oli miehissä 46 kun taas naisissa 21. Naisten osalta ilmoittautuneiden
määrä hieman laski viime vuoden 28 urheilijasta, kun taas miesten osalta osallistuminen piristyi
viime vuoteen verrattuna selvästi. Tänä vuonna miesten sarjoissa kilpaili mestaruudesta 46
urheilijaa kun vastaava luku viime vuonna jäi 34:ään. Suomen Anti-Doping toimikunta kävi
kilpailuissa testaamassa satunnaisesti finaaliin yltäneitä urheilijoita, joista jokainen antoi
negatiivisen näytteen.
Kansainväliset avoimet kilpailut ja turnaukset
Maajoukkueen jäsenet kävivät ahkerasti kilpailemassa ja antamassa näyttöjä maajoukkuepaikkaa
varten myös kansainvälisissä kilpailuissa, joissa myös muiden maiden edustusurheilijat
viimeistelivät kuntoaan ja hakivat kokemusta tulevia arvokilpailuja varten. Suomalaiset pärjäsivät
kaiken kaikkiaan hienosti kaikissa turnauksissa saavuttaen useita mitalisijoja, mestaruuksia ja
tärkeitä otteluvoittoja. Hyvänä esimerkkinä Teemu Heinon saavuttama Kroatian avointen
(28.5.2005) raskaan sarjan mestaruus, sekä hopeamitali Belgian avoimessa turnauksessa vain paria
kuukautta aiemmin (5.-6.3.2005). Mari Lapinsalo saavutti samaisessa Belgian kilpailussa pronssia
naisten -51kg sarjassa.

8. Nuorten maajoukkueen toimintakertomus 2005
Yleistä

Liittojohtoisen maajoukkue valmennuksen tavoitteena oli tukea nuoria
urheilijoita matkalla kohti huippua. Taloudelliset resurssit pyrittiin

järjestämään niin, että nuoria pystyttäisiin tukemaan, huolimatta liiton niukoista taloudellisista
resursseista. Voidaan katsoa, ettei toivottavaa taloudellista tukea onnistuttu antamaan.
Valmennusjohto asetti päätavoitteeksi nuorten ottelijoiden kehittymisen. Heille ei asetettu
valmennusjohdon puolelta tulostavoitteita. Ajatusmaailmamme perustuu siihen, että kehittymisen
sivutuotteena nuorille ottelijoille tulee myös menestystä mitalien ja sijoituksien muodossa.
Varsinaiset tulostavoitteet tulevat sitten aikuisiällä. Valmennuskirjallisuuden mukaan harjoittelun
onnistumisen paras mittari ovat saavutukset ja tulokset kilpailuissa. Tätä näkemystä on hyvin vaikea
soveltaa kamppailulajeihin, missä myös vastustaja on huomioitava. Kamppailulajissa voittaminen
kun ei ole vain omissa käsissä. Nuorten valmennuspuolella päätavoitteena oli lisätä nuorten
tietoisuutta urheiluharjoittelusta ja auttaa heitä omaksumaan liikunnallisen elämäntavan.
Toiminnasta
Nuorten maajoukkueen vastuuvalmentajana toimi porilainen Teemu Astala. Nuorten maajoukkueen
leireillessä harjoituksista vastasivat lisäksi Kim Sinisalo ja Kari-Jussi Johansson. Aikuisten
joukkueen kanssa yhteisillä leireillä harjoituksista vastasi aikuisten joukkueen vastuuvalmentaja
Mika Tarhanen.
Vuoden 2005 johtavana ajatuksena oli saada nuorille ottelijoille kattava kisakalenteri/ohjelma ja
tässä myös onnistuttiin. Joukkue kilpaili aktiivisesti kaikissa kotimaan kisoissa (ml. salikisat) ,
osallistui arvokisoihin ja useisiin kansainvälisiin avoimiin. Toinen keskeinen tavoite oli saada
nostettua uusia kykyjä nuorten maajoukkueryhmitykseen. Joukkueen ikärakenteesta johtuen, puolet
joukkueesta tulee täysi-ikäiseksi vuoden 2006 aikana. Nuorten maajoukkueen tulevaisuuden
kannalta oli tärkeää, että ryhmään onnistuttiin saamaan uusia nuoria mukaan noin 10 kappaletta.
Valmennuksellisesti pystyimme toimimaan siten että nuorten kilpailijoiden yksilöllinen kehitys oli
merkittävää. Tämä kehitys näkyi parhaiten parantuneina suorituksina ottelualueella
kilpailutilanteessa. Tästä kiitos kuuluu urheilijoiden henkilökohtaisille valmentajille ja urheilijoille
itselleen. Nimenomaan yksilöllinen kehittyminen oli tärkein tavoite valmennustoiminnassamme,
nuoren urheilijan kehittyminen on se mittari, millä todetaan valmentajan ja urheilijan onnistuminen.
Vaikka suurin osa valmennuksellisista voimavaroista suunnattiin huippu-urheilijoiksi pyrkiviin,
pyrittiin samalla kehittämään valmentajien ja tukiryhmien valmiuksia tuottaa laadukkaita
harjoituskokonaisuuksia sekä hienoja urheiluelämyksiä suuremmallekin joukolle urheilun- ja
liikunnan harrastajia. Tätä toimintaa tuki parhaiten leireillä pidetyt palaverit nuorten
henkilökohtaisten valmentajien ja tukijoukkojen kanssa. Suomen taekwondoliiton ja Suomen
urheiluopiston Vierumäellä käynnistämä valmentajakoulutus, joka keräsi hyvän osanottajamäärän,
oli osaltaan tukemassa tätä toimintaa.
Arvioitaessa suomalaisen juniorintaekwondon vuoden 2005 urheilullista menestymistä, voidaan
katsoa saavutetuksi ne tavoitteet, mitkä realismin ja taloudellisten puitteiden johdosta olivat
mahdollisia.
Etukäteen kauden pääkilpailu oli nuorten EM-kilpailut Azerbaizanissa. Valitettavasti kuuden
hengen etukäteisarvioinneissa melko iskukykyinen joukkue kutistui lopulta yhteen urheilijaan
Vihdin Tiina Eskuriin, joka kärsi pisteen tappion ensimmäisessä ottelussaan Ukrainalle. Poisjäännit
johtuivat niukoista taloudellisista resursseista. Suomen Taekwondoliitto ei olisi pystynyt nuoria
suoraan rahallisesti tukemaan ja koska matkakustannukset nousivat lopulta niin suuriksi, päätti

lähes koko joukkue olla lähtemättä kisoihin. Ratkaisu osoittautui varmasti oikeaksi, sillä samalla
rahalla oli mahdollisuus lähteä kilpailemaan kolme kertaa Eurooppaan lajin avoimiin kilpailuihin.
Valmennusvaliokunta sai palautettua kisakalenteriin muutaman vuoden tauon jälkeen alle 21vuotiaiden SM-kilpailut. Loviisassa järjestetyt kisat osoittivat, että kisoille on oma paikkansa.
Kilpailut olivat omiaan helpottamaan monen täysi-ikäiseksi tulleen nuoren asteittaista siirtymistä
kohti aikuisten sarjoja.
Espoossa toimi vuoden 2005 aikana vireänä ”salikisa konsepti”, joka mahdollisti kaikille
tutustumisen ottelutaekwondoon omilla ehdoillaan. Ottelijat sopivat keskenään otteluparit ja
kontaktin kovuudesta. Salikilpailutapahtumat tarjosivat aloitteleville ja nuorille ottelijoille
turvallisen tavan tutustua kilpataekwondoon ja ottelupäivän kulkuun. Tämä vähentää kynnystä
osallistua jatkossa kansallisiin kilpailuihin. Nuorten maajoukkueen jäsenet osallistuivat ahkerasti
salikisoihin.
Salikisojen järjestelyvastuusta kiitos kuuluu Kim Sinisalolle.
Nuorten maajoukkue leireili omilla leireillään Porissa, aikuisten joukkueen kanssa yhdessä
Helsingissä, salikisa tapahtumissa Espoossa ja fysiikkaa testattiin kaksi kertaa Vierumäellä. Näistä
maksullisia tapahtumia olivat vain Vierumäen testileirit, jotka puhtaasti keskittyivät urheilijoiden
fyysisten avainarvojen testaamiseen. Maajoukkueen leiritoiminnan keskeisenä päämääränä oli
joukkueen yhteishengen parantaminen, tuoda ideoita/uusia ajatuksia harjoitteluun ja tarjota
mahdollisuus ammattimaiseen harjoitteluun viikonlopun aikana.
Fysiikkatestien käynnistyminen urheiluopistotasoisesti muutaman vuoden tauon jälkeen nähtiin
tarpeelliseksi. Suurin ongelma testaukseen liittyen oli se, että meillä ei ole käytössä lajianalyysia
taekwondosta. Meillä ei ole tiedossa/käytössä kansainvälisten huippujoukkueiden/ottelijoiden
testituloksista tai harjoitusohjelmista. Meillä ei ole arkistoituna tietoa suomalaisten menestyneiden
ottelijoiden testituloksista/harjoitusohjelmista. Tähän asiaan on tarkoitus saada selkeä parannus, kun
urheiluopisto hoitaa tiedon kokoamisen, analysoimisen ja arkistoinnin. Tärkeänä tavoitteena oli
luoda taekwondoon sopiva testipatteristo ja tämä työ saatiin käyntiin ja työ tulee jatkumaan vuoden
2006 aikana.
Maajoukkueleiritykset sekä fyysiset testit osoittivat monen nuoren urheilijan kohdalla sen, että
pienelläkin työllä on saatu perusasiat kuntoon. Lajileireillä suurin puute nuorilla oli selkeästi
lajitaidollinen osaaminen ja sitä tärkeänä tukevana ominaisuutena liikkuvuus. Huono
liikkuvuus oli yksi isoimmista havaituista puutteista nuorten maajoukkueessa. Fyysiset testit
osoittivat, että lihaskunto oli hyvää, mutta räjähtävyyttä vaativat ominaisuudet selvästi heikommat.
Tähän asiaan paneuduttiin teemaleirin omaisesti, yhdessä fysiikka/ominaisuus valmentajien kanssa.
Lajileireillä painopiste oli ja tulee olemaan lajitaitavuuden kehittämisessä.
Leirivuorokausi tuli joukkueelle yhteensä noin 20 vuorokautta.
Tiina Eskuri, Tommi Ojanen ja Taneli Mansokoski valittiin jo vuoden 2005 aikana vuoden 2006
Vietnamissa oteltaviin nuorten MM-kilpailuihin. Kyseiset nuoret ovat hallinneet sarjojaan jo vuosia.
Aikaisella joukkueen rungon valinnalla haluttiin turvata urheilijoiden kisoihin valmistautuminen ja
taustajoukoille taattiin riittävästi aikaa kerätä sponsoreita tukemaan matkasta aiheutuvia kuluja.

Kilpailut joihin osallistuttiin:
22-23.1.2005 PM-kisat Norja
12-13.2 Hollannin avoimet
19-20.2 Saksan avoimet
4-6.3 Belgian avoimet
11-13.3 Nuorten-EM Azerbaizan
12.3 Loviisan avoimet
14.5 Lomma cup
20.8 WCTT Tanska
17.9 21-vuotiaiden SM-kisat/Loviisan Avoimet
5.11 SM-kisat Hämeenlinna
10.12 Espoo cup
Nuorten maajoukkueen leirit:
2-3.4 maajoukkueleiri, Pori
21.5 testileiri, Vierumäki
16-17.7 maajoukkueleiri, Pori
22.10 testileiri, Vierumäki
Lisäksi nuorten maajoukkue leireili 5 kertaa Helsingissä aikuisten maajoukkueen leirien yhteydessä.
PM-kisojen tulokset sarjoittain:
Female junior – 46 kg (Bantam)
1.Mari Lapinsalo, Finland
2.Nina Hurum, Norway
3. Christina Sztuk Olsen, Denmark
3. Laila Nguyen, Norway
Female junior – 49 kg (Feather)
1. Christina Therkelsen, Denmark
2. Annika Eriksson, Sweden
Female junior – 52 kg (Light)
1. Charlotte Bjelke, Denmark
2. Susanna Rossi, Finland
3. Cecille B. Jensen, Denmark
3. Veronica Peralta, Sweden
Female junior – 55 kg (Welter)
1.Siv Anja Mienna, Norway
2. Tiina Eskuri, Finland
3. Solmaz Darabi, Sweden
3. Elin Johansson, Sweden
Female junior – 59 kg (Light middle)
1.Julia Fieler,
Norway
2.Thale Løvaas, Norway

3. Hanna Kivi-Sundqvist, Sweden
3. Ragna Kristjónsdóttir, Iceland
Female junior – 63 kg (Middle)
1. Tinna Óskarsdóttir,
Iceland
2. Marie-Lor Sundman, Sweden
3. Lara Fiali, Norway
3. Petra Ögren, Sweden
Female junior – 68 kg (Light heavy)
1.Lisa Huang,
Norway
2.Sara H Magnúsdóttir, Iceland
Female junior + 68 kg (Heavy)
1.Sigríður Lilja Skúladóttir, Iceland
2. Sólrún Svava Skúladóttir,
Male junior – 45 kg (Fin)
1.Suleiman El Zoubi,
Sweden
2.Fredrik Karlsson, Sweden
Male junior – 48 kg (Fly)
1.Eirk Rummelhof, Norway
2.Jesper Jensen, Sweden
3.Assad Abbas, Norway
3.Kewon Ali Sweden
Male junior – 51 kg (Bantam)
1.Sansuthan Param, Denmark
2.Christian Thorsen, Denmark
3.Eirk Fredriksen, Norway
Male junior – 55 kg (Feather)
1.Taneli Mansokoski,
Finland
2.Rachid Ghiyati Ibn Ziad, Denmark
3.Hasnain Hussain, Norway
3. Mohammad Katani
,Sweden
Male junior – 59 kg (Lighte)
1.Lars Ness, Norway
2.Tommi Ojanen, Finland
3.Kemal Sarac, Sweden
3. André Jadeland, Sweden
Male junior – 63 kg (Welter)
1.Tooti Mansokoski, Finland
2.Jo Ness, Norway
3.Kim Roger Olsen, Norway
3. Tomy Milevoj, Sweden

Iceland

Male junior – 68 kg (Light middle)
1.Imad Doudar, Sweden
2.Salameh Belal, Denmark
3.Topi Unkila,
Finland
3.Ralph Romero,Sweden
Male junior – 73 kg (Middle)
1.Petter Hellstrøm, Norway
2.Sana Riahi, Norway
3.Atte Rissanen, Finland
3.Sami Kuivajärvi, Finland
Male junior – 78 kg (Light heavy)
1.Ashraf Katanani, Sweden
2.Mats Østving, Norway
3.Henrik Akerhaugen, Norway
Male junior + 78 kg (Heavy)
1.Mustafa Jukovic, Sweden
2.Ivan Bogavac, Denmark
3. Babar S. Shah, Norway

9. TUOMARIVALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA
2005
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Valiokunnan toiminta-ajatus ja päämäärä
Tuomarivaliokunnan tehtävänä on kouluttaa ja valvoa taekwondon ottelutuomareita, ylläpitää
suomalaista tuomaritoimintaa, antaa ottelun kilpailusääntöihin ja kilpailuihin liittyviä määräyksiä ja
ohjeita sekä antaa asiantuntijalausuntoja.
Toimintavuoden aikana valiokunnan toiminta painottui kotimaisten kisojen lisäksi IR-kurssiin
Roomassa sekä vuoden 2006 alussa voimaan tulleiden sääntömuutosten laadintaan sekä uuden
koulutusohjelman tekoon.
Valiokunnan kokoonpano
Tuomarivaliokunnan kokoonpano toimintavuonna:
Henri Nordenswan
PJ, talous, säännöt, tiedotus, koulutus
Juha Reijasto Tuomarivalvojien koordinointi
Janne Maunonen
Ulkomaan tuomaritoiminta

Laaditut ohjeet ja muut raportit
Toimintavuoden aikana kirjoitti uusiksi ottelun sääntökirjan ja sitä tukevan tulkintaosion.
Sääntökirjaan tehtiin merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja WTF uusien sääntömuutosten ohella
sääntökirja päivitettiin muutoinkin kokonaisuudessaan.
Samoin uusittiin tuomarien luokitusta ja koulutusta koskeva säännöstö. Uuden järjestelmän mukaan
kaikki tuomarit saavat aikaisemmasta poiketen peruskurssilla suoraan rajoitetut
keskustuomarioikeudet ja erillinen keskustuomarikurssi poistuu koulutusohjelmasta. Uudistuksen
tavoitteena on lisätä keskustuomareiden määrää ja nopeuttaa tuomareiden urakehitystä.
Kaikki valiokunnan julkiset dokumentit ovat olleet ajantasaisina saatavilla liiton verkkosivuilla.

Yhteistoiminta muiden kanssa
Vuoden aikana yhteistyö liiton valmennusvaliokunnan kanssa on hiipunut entisestä VVK:n
keskittyessä lähinnä valmennukseen ja kilpailujärjestelyjen ollessa sivuroolissa.
Yhteistyö jatkui erinomaisena Reino Pesosen kanssa, joka antoi arvokkaan panoksensa
kilpailusääntöjen muutostyön kommentoijana.

VARSINAINEN TOIMINTA
Valiokunnan kokoukset
Tuomarivaliokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, joista kahdesti kokous pidettiin onlinepuhelinneuvotteluna. Osallistumisaktiviteetti kokouksissa oli 100%.

Koulutustapahtumat
Tiedossa olleiden sääntömuutosten johdosta vuoden aikana ei järjestetty yhtään kotimaista
tuomarikurssia. Sen sijaan Reino Pesonen osallistui IR-kertauskurssille ja Henri Nordenswan IRperuskurssille marraskuussa Roomassa. Kurssin tulokset eivät ole vielä tiedossa.
Vuoden lopussa liitolla on yhteensä 52 tuomaria seuraavasti:

2005

A
10

B
14

C
28

Odotettavissa on, että tehdyn luokitusuudistuksen johdosta osa tuomareista ei enää uusi oikeuksiaan
vuonna 2006, jolloin tuomareiden määrä vähenee nykyisestä. Sillä ei kuitenkaan arvioida olevan
käytännön merkitystä, koska osa nykyisistä tuomareista ei ole käytännössä aktiivisia.
Kotimainen tuomaritoiminta
Kotimaisista kilpailuista valiokunta valvoo ranking-kilpailusarjaa, liiton järjestämiä kansainvälisiä
kilpailuita sekä niitä yksittäisiä kilpailutapahtumia, joihin on erikseen pyydetty liiton valvojaa.

Käytännön tasolla kilpailujen tuomaritoiminnasta vastaa kutakin kilpailutapahtumaa varten nimetty
liiton tuomarivalvoja.
Kuluneena vuonna tuomarivalvojia oli vain RG-kilpailuissa. Tällaisissa valiokunnan valvomissa
kilpailutapahtumissa oli mukana tuomareita seuraavasti:
Tapahtuman nimi ja ajankohta

Tuomareita kpl
A

B

C

Yht.

1. Hiisi challenge, RG, 12.2.2005

2

4

7

13

2. Loviisan RG/Avoimet, 12.3.2005

2

3

5

10

3. 21v-sm ja loviisan avoimet, 17.9.2005

2

4

4

10

4. SM ja Nuorten SM, Iittala, 5.11.2005

5

2

6

13

5. Hwarang-Cup, Espoo, 10.12.2005

2

5

6

13
59
ka 12

Kustakin kilpailusta saatiin erinomaiset valvojaraportit, joiden perusteella palautetta on annettu sekä
tuomareille että kilpailunjärjestäjille.

Kansainvälinen toiminta
Rooman IR-kurssien kustannusten vuoksi ulkomaille ei vuonna 2005 lähetetty tuomareita muualle
kuin PM-kisoihin, jonne osallistui neljä tuomaria. Vuonna 2004 tuomareita lähetettiin kahteen kv.kilpailuun (PM ja Saksa), joihin osallistui keskimäärin kolme tuomaria per kilpailu.

KOKONAISKUSTANNUKSET
Valiokunnan toiminnan kokonaistulos oli -3.745 euroa, joka alittaa alittaa budjetoidun kulujäämän
6.005 euroa noin 21 prosentilla. Kustannussäästö aiheutuu ulkomaan tuomaritoiminnasta, jota ei
toteutettu suunnitellulla tavalla. Valiokunnan tulos on erinomainen.

