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1 Strategian 2017-2020 valmistelu
Suomen Taekwondoliitto ry:n strategian 2017-2020 valmistelu käynnistettiin alkuvuodesta 2015 käymällä
keskusteluja Olympiakomitean, keskeisten toimijoiden ja valiokuntien kesken. Erittäin tärkeäksi koettiin
saada jäsenseurat mukaan yhteisten suunnitteluun. Loppukeväästä seuroille ja seuravalmentajille
toteutettiin kysely, jonka tuloksia työstettiin yhdessä strategiariihessä elokuussa. Työstön perusteella
valikoituivat huippu-urheilun ja harrastetoiminnan strategioiden keskeiset valinnat.
Strategian valmistelu toteutui seuraavan suunnitelman mukaisesti:

2 Toiminta-ajatus
Suomen Taekwondoliitto toimii kansainvälisen olympiaperheen kansallisena lajiliittona. Suomen
Taekwondoliiton toiminnan painopiste on huippu-urheilussa. Huippu-urheilun ohella tuetaan laadukasta
juniorityötä ja jäsenseurojen kehittymistä.

3 Visio 2020
Taekwondo tunnetaan ja mielletään harrastuksena, joka sopii kaikenikäisille.
Liiton ja seurojen polku tarjoaa harrastamisen elämyksiä.
Yhteinen järjestelmä tuottaa menestyneitä kilpailijoita.
Taekwondo tunnetaan ja mielletään harrastuksena, joka sopii kaikenikäisille
 Taekwondon tunnettavuus on lisääntynyt valtaväestön keskuudessa.
 Taekwondon vahvuus monipuolisena ja kaikenikäisille soveltuvana harrastuksena hyödynnetään liiton
ja seurojen markkinoinnissa.
 Yksi Suomen Taekwondoliiton perustehtävistä on kansan liikuttaminen.
Liiton ja seurojen polku tarjoaa harrastamisen elämyksiä
 Liiton rakenteet ja tahtotila mahdollistavat suomalaisen taekwondoperheen yhtenäistymisen.
 Harrastaja tunnistaa kehityskaaren vaiheet ja mahdollisuudet.
 ”DO” (tie/polku) tuo lisäarvoa harrastajan elämään.
Yhteinen järjestelmä tuottaa menestyneitä kilpailijoita
 Liiton ja seurojen yhteinen, kansallisesti tunnettu järjestelmä tuottaa menestyneitä kilpailijoita kaikissa
ikäluokissa sekä ottelussa että liikesarjoissa.
 Valmennus on optimoitu jokaisessa ikäluokassa.
 Osaamisen lisääminen ja jakaminen ovat osana järjestelmän perustaa.

4 Arvot

Avointa ja puhdasta urheilua
 Päätöksentekomme on avointa ja läpinäkyvää.
 Sitoudumme edistämään antidopingtyötä ja reilun pelin periaatteita.
Luotto yhteiseen tekemiseen
 Yhteisen näkemyksen määritteleminen auttaa rakentamaan luottamusta. Vain yhteisen tekemisen
kautta voimme kasvaa ja uudistua. Luottamus vauhdittaa kehitystä.
Keskinäinen kunnioitus
 Lajin monipuolisuus on rikkaus, joka käännetään kilpailueduksi.
 Kunnioitamme toisiamme riippumatta siitä, mitä lajin osa-aluetta edustamme.
Kaikkien harrastus
 Terveellinen ja monipuolinen harrastus kaikenikäisille.
 Lajin sisällä ei suvaita rasismia tai syrjintää.
 Kehitys luo kasvua ja kasvu luo kehitystä.
 Urheilija- ja harrastajalähtöisyys kaikessa tekemisessä.

5 Huippu-urheilun strategia
5.1 Ottelun keskeiset valinnat
Maajoukkuetoiminnan kehittäminen
Valmennuskeskuksen/-keskusten ja niiden tukipalveluiden kehittäminen

5.2 Ottelu – työkalut
Valmennusjärjestelmä
Suomen Taekwondoliiton valmennusjärjestelmä koostuu







urheilijan polusta
valmennuksen rakennemallista
avainhenkilöiden selkeästä työnjaosta
huippu-urheiluun ohjaavasta valintakriteeristöstä
kansainväliseen tasoon ohjaavasta kansallisesta kilpailujärjestelmästä
aktiivisesta kansainvälisiin kilpailuihin ja leirityksiin osallistumisesta

Urheilijan polku
Urheilijan polun päivittäminen ja selkiyttäminen ovat olympiadin keskeisimpiä työkaluja ottelun huippuurheilun strategiassa. Vision mukaisesti harrastajan tulee tunnistaa kehityskaaren vaiheet ja
mahdollisuudet, jonka jälkeen harrastaja on helppo ohjata liiton järjestelmän mukaiselle huippu-urheilijan
polulle.
Valmennuksen rakennemalli

Toiminnan perusta
Terveys tarkoittaa tietoa, taitoa ja tasapainoa. Tavoitteena on oppia tunnistamaan eri tasoisten vammojen
ja sairastumisten syntyyn vaikuttavia mekanismeja. Samalla pyritään ennaltaehkäisemään niitä
käytännössä. Tämä tarkoittaa suojia, seurantaa, keskustelua, koulutusta ja verkostoa.
Elämyksellisyys on yhteisöllisyyttä, fyysisyyttä, henkisyyttä, oppimista, kehittymistä, kokemista, omien
rajojen uudelleen piirtämistä ja nauttimista. Se on kaikkea sitä, mikä saa harjoituksen jälkeen miettimään,
"Koska on seuraava treeni?". Tämä teema kulkee rinnakkain edellisen (terveys) kanssa.
Menestys syntyy kahden edellisen teeman (terveys ja elämyksellisyys) luonnollisena jatkumona. Se syntyy
pienistä yksityiskohdista ja suurista toistomääristä. Menestys ei missään vaiheessa kiri terveyden tai
elämyksellisyyden edelle. Maajoukkueleirien harjoituksissa ja arvokisamatkoilla peräänkuulutettu
voitontahto sitoo lopulta koko kimpun yhteen. Loppuun saakka. Täysillä. Rennosti.

Rakennemallin askelmat
Avoimet päiväleirit
o
o
o
o

Päätoiminen valmentaja yhteistyössä seuravalmentajien ja erityisasiantuntijoiden kanssa
Leirit järjestetään seurojen saleilla noin kerran kuussa
Leiri on avoin kaikille, mutta tavoitteena on saada paikalle etenkin kadetteja ja nuoria (motivointi,
inspirointi ja lahjakkuuksien haravointi)
Seuravalmentajiin tutustuminen ja yhteistyön kehittäminen

o

Valmentautumisen tukitoimien, terveydenhuollon, fysioterapian, ravinnon, lajitaidon ja vastaavien
asioiden esittelyt

Pidemmät leirijaksot
o
o
o
o
o
o

Leirit järjestetään ensisijaisesti valmennuskeskuksessa/-keskuksissa
Leireille tai osaleirityksiin ohjataan lahjakkaita kadetti-ikäisiä, mutta painopiste on nuorissa ja
aikuisissa
Valmentautumisen tukitoimien ja -verkon saattaminen ammattimaisen harjoittelun vaatimuksien
mukaiseksi
Erikseen nimetyt maajoukkueryhmät
Räätälöidyt ratkaisumallit
3-6 kertaa vuodessa

Kansallinen valmennuskeskus/-keskukset (päivittäisvalmennus)
o
o
o
o

Päätoiminen valmentaja vastaa harjoittelusta
Harjoittelu on ammattimaista
Räätälöidyt ratkaisumallit
Päivittäisvalmennus ja/tai pidemmät leirijaksot

Valmennuskeskus/-keskukset
Suomen Taekwondoliitolla on yksi tai useampia kansallisia valmennuskeskuksia, jotka toimivat kiinteässä
yhteistyössä paikallisten urheiluakatemioiden kanssa. Valmennuskeskuksen päivittäisharjoittelusta vastaa
palkattu valmentaja. Kansalliset valmennuskeskukset vastaavat kärkiurheilijoiden valmentautumisesta sekä
ohjaavat ja valmistavat urheilijoita harjoittelemaan ja kilpailemaan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tukitoimet
Valmennus
o Jokaiselle ikäluokalle on nimetty oma vastuuvalmentaja, joka laatii ikäluokan maajoukkueryhmän
vuosisuunnitelmat ja valvoo valmentautumisen oikeanlaista toteutumista eri ikävaiheissa urheilijan
polun mukaisesti.
Testaus
o Jokaisen ikäluokan vuosisuunnitelmaan kuuluu kiinteästi ja säännöllisesti testaustilaisuudet.
Ikäluokan vastuuvalmentaja käy testitulokset läpi urheilijoiden ja seuravalmentajien kanssa ja arvioi
testitulosten yhteyttä kilpailumenestykseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Terveydenhuolto
o Ikäluokalle nimetty fysioterapeutti osallistuu maajoukkueryhmien leireille ja kilpailumatkoille.
Antidopingasioista tiedotetaan maajoukkueryhmiä liiton antidopingohjelman mukaisesti.
Ravinto
o Ravintokoulutuksia järjestetään kaikille ikäluokille ja heidän tukiryhmilleen. Aikuisten
maajoukkueen käytössä on ravintoterapeutti, joka konsultoi tarvittaessa esimerkiksi
painonpudotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Talous
o Liiton ja Olympiakomitean sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilijoiden tukipolitiikasta
tiedotetaan avoimesti. Maajoukkueryhmille tarjotaan koulutusta yhteistyökumppaneiden
hankintaan.

Avainhenkilöt
Ottelutoiminnan keskeiset toimijat päävalmentaja ja valmennuskeskuksen/-keskusten valmentajat
muodostavat valmentajatiimin. Päävalmentaja vastaa valmentajatiimin toiminnasta ja koordinoinnista.
Ottelun
huippu-urheilun
avainhenkilöiden
tarkempi
vastuunjako
on
määritelty
liiton
toimintaohjesäännössä.
Kansallinen kilpailujärjestelmä
Kaikissa kilpailuissa ja ikäluokissa on sarjat erikseen miehille ja naisille. Nuorimpien, 6-8-vuotiaiden,
sarjoissa tytöt ja pojat voidaan yhdistää samaan sarjaan. Kaikki kilpailut ovat liiton kilpailija, vaikka
käytännön järjestelyistä vastaavat seurat kaikkien muiden paitsi SM-kilpailuiden osalta.
SM-kilpailuissa käydään kadettien (12-14-vuotiaat), nuorten (15-17-vuotiaat) ja yleiset (17-vuotiaat ja
vanhemmat) sarjat. Nuoremmat saavat osallistua myös vanhempien sarjoihin ilmoitusmenettelyn kautta.
Tällä hetkellä SM-kilpailut järjestetään osana kansallista SM-viikkoa.
Alle 21-vuotiaiden (16-20-vuotiaat) SM-kilpailut järjestetään erikseen. Kyseistä ikäluokkaa ei käytetä muissa
kilpailuissa. Samassa yhteydessä järjestään yleensä myös kadettisarjat ja juniorisarjat (ks. alla) Kilpailun
ajankohta on vaihdellut loppukevään ja alkusyksyn välillä.
Liigakilpailuissa 5-6 kertaa vuodessa kilpaillaan samoissa sarjoissa kuin SM-kilpailuissa ja kerätään pisteitä
viimeisen kilpailun, Liigafinaalin, jälkeen jaettavia liigasijoituksia varten. Liigakilpailuiden yhteydessä
järjestetään myös harrastajasarjat, jotka on jaettu aikuisharrastajiin (yli 17-vuotiaat), senioreihin (yli 30vuotiaat), nuoriin harrastajiin (15-17-vuotiaat), ja juniorisarjat, jotka on jaettu C-junioreihin (12-14vuotiaat), D-junioreihin (9-11-vuotiaat) ja E-junioreihin (6-8-vuotiaat). Liigakilpailuissa on satunnaisesti
mukana pieniä määriä ulkomaisia kilpailijoita.
Lisäksi 2015-2016 on järjestetty Ambassador’s Cup, jossa on käytetty samoja sarjoja kuin liigakilpailuissa.
Kilpailu on kerännyt jonkin verran myös ulkomaisia ottelijoita. Mikäli Etelä-Korean suurlähetystön tuki
kilpailulle jatkuu, pyritään siihen saamaan mukaan entistä enemmän ulkomaisia kilpailijoita.
Valintakriteerit
Suomen Taekwondoliiton arvokilpailujoukkueiden valintakriteeristö on selkeä ja oikeudenmukainen.
Kriteerit ohjaavat suunnitelmalliseen harjoitteluun ja huippu-urheiluun. Kadettien, junioreiden ja aikuisten
kriteeristöt tukevat kehittymistä urheilijan polun mukaisesti.

5.3 Ottelun huippu-urheilustrategian arviointi
Toteutumisen arviointi
Arvioidaan vuosittain.
o
o
o

o
o
o

sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä koordinaatio
urheilijan polku on määritelty
valmennuksen rakennemallin osalta
 toiminnan perusta näkyy toiminnassa
 rakennemallin askelmat ovat osa vuosisuunnitelmia
 kansallisen valmennuskeskuksen/-keskusten profiili on määritelty
 tukitoimet toteutuvat liittojohtoisessa toiminnassa vuosittain
avainhenkilöiden keskinäinen työnjako toteutuu ja tukee huippu-urheilutoimintaa
kansallinen kilpailujärjestelmä ohjaa kansainväliseen menestykseen
valintakriteeristö ohjaa huippu-urheilun kansainväliseen tasoon

Laadulliset ja määrälliset mittarit
Arvioidaan 2018 lähtien vuosittain.
Urheilijan polku

Valmennuksen rakennemalli

Valmennusjärjestelmä



Liigasarjoissa kilpailevien urheilijoiden määrän
vuosittainen kasvu



Säännöllisesti kansainvälisiä G-turnauksia
kiertävien urheilijoiden määrä



Toteutuneiden leirivuorokausien määrä
kotimaassa ja ulkomailla



Kansallisen valmennuskeskuksen/-keskusten
toiminnan arviointi



Valmennusprosessin laadun arviointi



Urheilijoiden ja valmentajien tyytyväisyys liiton
huippu-urheilutoimintaan



Huippu-urheilijoiden lukumäärä



Arvokilpailumenestys

5.4 Liikesarjojen keskeiset valinnat
Valmennuskeskuksen/-keskusten ja niiden tukipalveluiden kehittäminen
Valmentajakoulutuksen kehittäminen

5.5 Liikesarjat – työkalut
Urheilijan polku
Urheilijan polku ohjaa harrastajia jo pienestä pitäen riittävien ja ikäryhmän huomioivien ominaisuuksien
kehittämiseen. Harjoittelu on hauskaa ja herkkyyskausien mukaiset ominaisuudet huomioidaan
perusharjoittelussa. Harrastaja on helppo ohjata liiton järjestelmän mukaiselle huippu-urheilijan polulle.
Koulutukset
Liikesarjavalmentajakoulutuksen kehittäminen on yksi liikesarjastrategian pääpainopisteistä. Koulutukset
innostavat ja ohjaavat uusia valmentajia liikesarjavalmennuksen pariin. Laajempi ja laajalle levinnyt
tietämys liikesarjavalmennuksesta palvelee seuratoimintaa, valmentajien innostaessa harrastajia
kilpailemaan, sekä luo suuremman harrastajapohjan, josta parhaimmat urheilijat nousevat aina
maajoukkueeseen asti.
Liikesarjavalmentajakoulutukset palvelevat yhtä aikaa sekä II- ja III-tason valmentajakoulutuksia että
toimivat erillisinä koulutuspaketteina. Koulutusten perusosat voidaan järjestää yhteistyönä kamppailulajien
kesken, liikesarjavalmennuskoulutuksen toimiessa erillisenä koulutukseen sisältyvänä lajiosana.

Valmennuskeskus/-keskukset
Suomen Taekwondoliitolla on yksi tai useampia kansallisia valmennuskeskuksia, jotka toimivat kiinteässä
yhteistyössä paikallisten urheiluakatemioiden kanssa. Liikesarjavalmennuksesta vastaa erikseen nimetty
valmentaja apuvalmentajineen. Liikesarjavalmennus suunnitellaan osaksi valmennuskeskuksen/-keskusten
kokonaistoimintaa ja synergiaedut otteluvalmennuksen kanssa hyödynnetään – esimerkiksi oheisharjoittelu
ja yhteistyökuviot.
Kansallinen valmennuskeskus/-valmennuskeskukset keräävät Suomen parhaat liikesarjaurheilijat
harjoittelemaan samaan paikkaan parhaassa mahdollisessa valmennuksessa. Valmennuskeskuksen/keskusten tukipalvelut ja valmennuksen taso houkuttelevat huiput muuttamaan valmennuskeskuksen/keskusten lähelle.
Tukitoimet
Valmennus
o Eri ikäluokille on nimetty omat vastuuvalmentajat, jotka laativat ikäluokan maajoukkueryhmän
vuosisuunnitelmat ja valvovat valmentautumisen oikeanlaista toteutumista eri ikävaiheissa
urheilijan polun mukaisesti. Maajoukkueen päävalmentaja käy vuoropuhelua ikäryhmien
vastuuvalmentajien kanssa ja valvoo ikäluokkien valmennuksen toteutumista.
Testaus
o Jokaisen ikäluokan vuosisuunnitelmaan kuuluu kiinteästi ja säännöllisesti testaustilaisuudet.
Ikäluokan vastuuvalmentaja käy testitulokset läpi urheilijoiden ja seuravalmentajien kanssa ja arvioi
testitulosten yhteyttä kilpailumenestykseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Terveydenhuolto
o Liikesarjamaajoukkueelle on nimetty oma fysioterapeutti, joka osallistuu maajoukkueryhmien
leireille ja kilpailumatkoille. Antidopingasioista tiedotetaan maajoukkueryhmiä liiton
antidopingohjelman mukaisesti.
Ravinto
o Ravintokoulutuksia järjestetään kaikille ikäluokille. Maajoukkueen käytössä on ravintoterapeutti,
joka konsultoi tarvittaessa.
Talous
o Liiton ja Olympiakomitean sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilijoiden tukipolitiikasta
tiedotetaan avoimesti. Maajoukkueryhmille tarjotaan koulutusta yhteistyökumppaneiden
hankintaan.
Kansallinen kilpailujärjestelmä
Kansallisen kilpailujärjestelmän kehittämisestä vastaa erillinen kilpailukoordinaattori yhteistyössä
maajoukkueen päävalmentajan sekä liikesarjatuomarivastaavan kanssa. Kotimainen kilpailujärjestelmä
tarjoaa kaikille harrastajille mielekkäät sarjat huomioiden iän, sukupuolen ja vyöarvon. Kilpailujärjestelmä
kannustaa kilpailemiseen ja kasvattaa kilpailijoiden määrää.
Kilpailujärjestelmä ohjaa kohti kansainvälisiä kilpailuita. Ranking-sarjojen säännöt mukailevat
mahdollisimman tarkkaan kansainvälisiä kilpailusääntöjä. Yhtenäiset säännöt kansallisten kilpailuiden ja
kansainvälisten kilpailuiden välillä vähentävät kynnystä siirtyä kilpailemaan myös ulkomaille.
Maajoukkueen valintakriteerit
Maajoukkueeseen valitaan kotimaiset huiput. Kriteerit ohjaavat urheilijoita terveellisiin elämäntapoihin ja
suunnitelmalliseen harjoitteluun. Kriteerit huomioivat kilpailumenestyksen lisäksi harjoittelun

ammattimaisuuden ja asianmukaisen asenteen huippu-urheilua kohtaan – huomioiden eri ikäryhmien
vaatimukset.
Maajoukkueen päävalmentaja luo kriteerit, jotka Suomen Taekwondoliiton hallitus vahvistaa.
Päävalmentaja myös esittää joukkueen kokoonpanon kriteeristön perusteella hallitukselle. Hallitus
vahvistaa joukkueen lopullisen kokoonpanon.

5.6 Liikesarjojen huippu-urheilustrategian arviointi
Toteutumisen arviointi
Arvioidaan vuosittain.
o
o
o
o
o
o

urheilijan polku on määritelty
liikesarjapainotteisia koulutuksia toteutetaan vuosittain
kansallinen valmennuskeskus/-keskukset tukevat liiton huippu-urheilutoimintaa
tukitoimet toteutuvat liittojohtoisessa toiminnassa vuosittain
kansallinen kilpailujärjestelmä ohjaa kansainväliseen menestykseen
valintakriteeristö ohjaa huippu-urheilun kansainväliseen tasoon

Laadulliset ja määrälliset mittarit
Arvioidaan 2018 lähtien vuosittain.
Urheilijan polku

Koulutus

Kansallinen kilpailujärjestelmä



Ranking-sarjoissa kilpailevien urheilijoiden määrän
vuosittainen kasvu



Säännöllisesti kansainvälisiä turnauksia kiertävien
urheilijoiden määrä



Liikesarjapainotteisten koulutusten lukumäärä



Liikesarjapainotteisten koulutusten
osallistujamäärä



Kansallisen valmennuskeskuksen/-keskusten
toiminnan arviointi



Urheilijoiden ja valmentajien tyytyväisyys liiton
huippu-urheilutoimintaan

6 Harrastetoiminnan strategia (juniorit ja harrastajat)
6.1 Harrastetoiminnan keskeiset valinnat
Liiton ja seurojen yhteisten tavoitteiden ja suunnan löytäminen
Harrastajamäärien kasvattaminen
Seurojen juniorivalmennuksen kehittäminen
Seurojen harrastetoiminnan kehittäminen
Yläkouluikäisten harrastetoiminnan kehittäminen

6.2 Harrastetoiminta – työkalut
Suomen Taekwondonliiton lasten, nuorten ja aikuisten harrastetoiminnasta vastaa yhteinen
harrastusvaliokunta. Strategiakauden harrastetoiminnan kehittämiseksi on määritelty seitsemän työkalua.
Harrastajan polku
Harrastajan polun määrittäminen on selkäranka harrastetoiminnan strategialle. Harrastajan polkuun
sisällytetään vaiheet lasten, nuorten aikuisten harrastamiselle sisältäen ohjauksen/valmennuksen-,
tuomaritoiminnan- sekä yhdistystoiminnan haarat. Harrastajan polku auttaa suunnittelemaan liiton
vuosittaista operatiivista toimintaa. Seurat osallistetaan mukaan harrastajan polkua määrittäessä.
Viestintä
o
o
o

viestin yhtenäistäminen
harrastetoiminnan yhteisten viestintä- ja markkinointisuunnitelman ja materiaalien
laatiminen, yhdenvertaisuuden näkökulma (liitto – seura – koulu – vanhemmat)
eri viestintäkanavien hyödyntäminen

Yläkouluikäisten harrastetoiminnan kehittäminen
o leiritoimintaa alueellisesti
o nuorisotoiminnan projektit
o lasten ja nuorten vyökoevaatimusten suositukset ja ikäsuositukset
Tapahtumat
o
o

liiton harrastetoiminnan tapahtumat tarjoavat jokaiselle jotakin
kilpailutoiminnan pääpainopiste aloittelijoissa/harrastajissa (suositellaan alueellisia kisoja
lähellä kotia, suositellaan kilpailunjärjestäjille ottamaan kilpailuihin taito- ja monikisoja
kynnyksen madaltamiseksi)

Soveltavataekwondo
o yhdenvertaisuussuunnitelman jalkauttaminen seurakentälle
o vammaistaekwondoryhmien lisääminen
o ohjaajien osaamisen kasvattaminen
o kilpailujärjestelmän luominen
Päiväkoti-/kouluyhteistyö
o seurojen tukeminen materiaalein
o kamppailulajien yhteisen Liikkuva koulu -hankkeen levittäminen
o Liikunnallisten iltapäiväkerhojen kokemusten kerääminen ja jakaminen

6.3 Harrastetoiminnan strategian arviointi
Harrastajalähtöisyys

Kadettitoiminta








Määrät
o juniori- ja harrastajakilpailijat
o harrastajat
harrastajien tyytyväisyys
Järjestettyjen leirien lukumäärä/vuosi
Leireille osallistujien määrä/vuosi
Kadettikilpailijoiden lukumäärä/vuosi
Valmentajien koulutustaso






Harrastustoiminta

Näkyvyys

Leirien määrä/vuosi
Leireille osallistujien määrä/vuosi
Leiriohjaajien koulutustaso
artikkelien lukumäärä suurimmissa
sanomalehdissä

7 Koulutustoiminnan strategia
7.1 Koulutustoiminnan keskeiset valinnat
Ohjaajien/valmentajien osaamisen kehittäminen
Koulutusrakenteen selkeyttäminen
Koulutettujen ohjaajien/valmentajien määrän lisääminen

7.2 Koulutustoiminta – työkalut
Suomen Taekwondoliiton koulutustoiminnasta vastaa koulutusvaliokunta. Koulutusten kehittämisessä ja
järjestämisessä tehdään yhteistyötä muiden kamppailulajien kanssa.
Ohjaajan/valmentajan polku
Luodaan selkeä koulutusrakenne, joka ohjaa ohjaajia/valmentajia eteenpäin koulutuspolulla. Koulutuksen
perustuvat VOK-perusteisiin, jolloin polulla etenevät saavat yhdenmukaiset tiedot jatkaa seuraavalle
portaalle.
Ohjaajien osaamisen kehittäminen
o Tervetuloa Ohjaajaksi –koulutusten järjestäminen seuroissa säännöllisesti
o VOK-perusteisten koulutusten kehittäminen ja lajiosaamisen jakamisen konseptointi
 I-tason ohjaajakoulutukset, sekä oma että kamppailulajien yhteinen
(junioreiden osalta painopisteenä 7-12-vuotiaat lapset)
 II-tason ohjaaja/valmentajakoulutus, kamppailulajien yhteinen (junioreiden
osalta painopisteenä 12-15-vuotiaat lapset ja nuoret)
 III-tason valmentajakoulutus, kamppailulajien yhteinen
o Tenavataekwondon ohjaajakoulutuksen kehittäminen ja käynnistäminen (painopisteenä
alle kouluikäiset lapset)
o Junioriohjaajien seminaarit kerran vuodessa
o Liikunnan alueiden koulutustarjonnan tietoisuuden levittäminen
Kamppailulajien yhteisten koulutusten vuosirytmi
kevät
I-junnu

2016
syksy

2017
kevät
I-junnu

2018
syksy
I-junnu

kevät
I-junnu

II-junnu

syksy

kevät
I-junnu

2019
syksy
I-junnu

II-junnu

2020
syksy

2021
kevät
I-junnu

II-junnu

II-valmentaja
III-valmentaja

kevät
I-junnu

II-valmentaja
III-valmentaja

syksy
I-junnu

Koulutusjärjestelmän kehittämisen aikataulu
Vuosi 2017, pääkohdat:



Jo sovittujen liiton omien ja yhteistyöttä toteutettavien koulutusten järjestäminen
Koulutusjärjestelmän rakenteen luominen

Vuosi 2018, pääkohdat:




Uuden koulutusjärjestelmän julkaiseminen ja käyttöönotto yhdessä liiton kouluttajien
kanssa
Järjestelmän toteuttaminen
Koulutusten ja järjestelmän arviointi ja kehittäminen/muokkaus tarvittaessa

Vuosi 2019, pääkohdat:




Kouluttajien osaamisen kehittäminen
Tarvittaessa uusien kouluttajien rekrytoiminen
Järjestelmän arviointi ja kehittäminen

Vuosi 2020, pääkohdat:
Koulutusstrategian arviointi ja uuden strategian luominen seuraavalle kaudelle 2020–2024.

6.4 Koulutustoiminnan strategian arviointi
Ohjaajien/valmentajien koulutus



Koulutusten lukumäärä/vuosi



Koulutettavien lukumäärä/vuosi



Koulutettavien tyytyväisyys koulutuksiin



Onnistuminen urheilijapolun sisältöjen
opetuksessa

