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1 ESIPUHE 
 
Suomen Taekwondoliitto toimii taekwondon kansallisena katto-organisaationa, joka vastaa myös lajin 
yhteyksistä erilaisiin sidosryhmiin. Keskeisimpiä sidosryhmiä ovat Olympiakomitea (OK), Suomen Liikunta ja 
Urheilu (SLU), Nuori Suomi (NS), Opetusministeriö (OPM), Maailman Taekwondoliitto (WTF), Euroopan 
Taekwondoliitto (ETU) ja Antidopingtoimikunta (ADT). Lisäksi Suomen Taekwondoliitto toimii yhteistyössä 
esimerkiksi urheiluopistojen, Puolustusvoimien ja Suomen Invalidiliiton kanssa. Suomen Taekwondoliiton tavoite 
on vakiinnuttaa asemansa SLU:n keskisuurten lajiliittojen joukossa ja nousta tasavertaiseksi toimijaksi muiden 
olympialaisten kamppailulajien, nyrkkeilyn, painin ja judon, rinnalle. 
 
Taekwondoliiton ensisijainen tehtävä on ylläpitää ja kehittää taekwondon nuoriso-, kilpaurheilu- ja 
koulutustoimintaa, joka on kaikilta osin SLU:n reilun pelin eettisten suositusten mukaista. Konkreettinen 
esimerkki tällaisesta toiminnasta on Taekwondoliiton juniorivaliokunnan toteuttama, vuonna 2006 päättynyt, 
eettisen kehitystyön hanke. Erinomaisesti onnistunut hanke saa jatkoa Nuoren Suomen tukeman ”Taekwondo – 
kivaa kilpailuissa” -hankkeen myötä. Nuoren Suomen lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositukset tulevat näin 
jatkossakin voimakkaasti ohjaamaan lasten ja nuorten kilpailutoimintaa taekwondossa. 
 
Suomen Taekwondoliitto käynnisti vuonna 2006 perusteellisen järjestötason kehitysprosessin, joka sai alkunsa 
jäsenseurojen määrän kasvamisesta 52 prosenttia yhdessä vuodessa. Jäsenseurojen määrän kasvu selittyy 
erityisesti aikaisemmin liiton toiminnan ulkopuolella olleiden seurojen liittymisestä Taekwondoliiton jäseniksi. 
Harrastajapohjan laajentuessa näin merkittävästi Taekwondoliiton toimintojen kehittämiselle avautuivat aivan 
uudenlaiset mahdollisuudet. Kehitysprosessin ensimmäinen vaihe oli liiton palkatun henkilöstön toimenkuvien 
tarkistaminen syksyllä 2006. Selvitystyön perusteella Taekwondoliiton hallitus päätyi pääsihteerin toimen 
perustamiseen. Pääsihteerin tehtävään valittiin Jarkko Mäkinen, joka on koulutukseltaan kasvatustieteiden 
tohtori ja työskennellyt aikaisemmin erikoistutkijana Suomen Akatemian tutkimushankkeessa. Seuraavaksi 
vuorossa on liiton muun organisaation ajantasaistaminen, erityisesti valiokuntarakenteen muokkaaminen. 
Kolmantena vaiheena kehitysprosessissa on valmennus- ja koulutusjärjestelmien uudistaminen. Näiden 
vaiheiden toteuttaminen käynnistyy vuonna 2007. 
 
Vuosi 2006 oli Taekwondoliiton maajoukkueryhmien kilpailumenestyksen kannalta melko keskinkertainen, mutta 
samalla se loi uskoa erinomaiseen menestykseen aivan lähivuosina. Yhtä juniorisarjan edustajaa lukuun 
ottamatta kaikki liikesarjamaajoukkueen kilpailijat ylsivät MM-kilpailuissa sijoille 10.-19. Näin tasaisen 
sijoittumisen perusteella uskaltaa odottaa hyvää menestystä jo seuraavista arvokilpailuista. Samoin ottelun EM-
kilpailuissa nähtiin useita lupaavia suorituksia, vaikka mitaleille ei tällä kertaa yllettykään. Parhaasta 
suomalaissijoituksesta vastasi Teemu Heino, joka oli viides. Vuoden 2006 aikana valmisteltiin aikuisten ja 
nuorten maajoukkueiden testaustoimintaa Liikuntakeskus Pajulahden kanssa. Toiminta käynnistetään 
täysimittaisesti vuonna 2007 uuden yhteistyösopimuksen myötä.  
 
Suomen Taekwondoliitto vahvisti asemiaan myös kansainvälisessä taekwondopolitiikassa. Liitto lähetti edustajat 
Maailman Taekwondoliiton (WTF) yleiskokoukseen Vietnamiin, Euroopan Taekwondoliiton (ETU) 
yleiskokoukseen Saksaan ja liikesarjojen MM-kilpailujen yhteydessä pidettyyn kokoukseen Koreaan. 
Vietnamissa Taekwondoliittoa edusti puheenjohtaja Markku Murto, Saksassa Murto ja varapuheenjohtaja Jarkko 
Mäkinen sekä Koreassa Mäkinen ja hallituksen jäsen Inkwon Hwang. Taekwondoliiton tavoitteena on saada 
lähivuosina suomalainen edustaja kansainväliseen taekwondopolitiikkaan jatkamaan Jarmo Soilan 
menestyksekästä uraa Euroopan ja Maailman Taekwondoliittojen hallituksissa. 
 
Myös kotimaassa edettiin asetetuissa tavoitteissa monella rintamalla. Esimerkiksi lasten ja nuorten toiminnassa 
päästiin nuorisovastaava Tiiu Tuomen uraauurtavan työpanoksen ansiosta aivan uudelle tasolle. 
Taekwondoliiton jäsenseurat huomioivat vuoden 2006 päättyessä lasten harjoittelun erityistarpeita huomattavasti 
aikaisempaa paremmin. Lapsiryhmien ohjaajia on alettu arvostaa enemmän myös niissä seuroissa, joissa ei ole 
ollut aktiivista junioritoimintaa, koska liitto on panostanut niin voimakkaasti junioritoimintaan. Liiton järjestämien 
yhteistilaisuuksien ansiosta jäsenseuroissa toimivat junioriohjaajat ovat saaneet tilaisuuksia keskustella muiden 
ohjaajien kanssa. Taekwondoliiton eettisen kehityshankkeen päätoimintona käynnistynyt junioriohjaajakoulutus 
on saanut suuren suosion ja sitä jatketaan ilman muuta kehityshankkeen loputtuakin. Taekwondoliiton 
tulevaisuus näyttää vuoden 2006 toimintakertomuksen valossa valoisalta. 
 
Helsingissä 28.2.2007 
 
 
Jarkko Mäkinen 
Pääsihteeri 
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2 JÄRJESTÖHALLINTO  
 

2.1 Yleistä 
 

Suomen Taekwondoliiton jäseniä ovat taekwondoa harjoittavat yhteisöt, jotka maksavat liiton jäsenmaksun 
ja jotka täyttävät liiton jäsenkriteerit. Jäsenyhteisöjä oli vuoden 2006 päättyessä 64. Taekwondoliiton 
toimintoja ohjasi vuonna 2006 liiton yleiskokouksen valitsema hallitus ja seuraavat neljä valiokuntaa: 
Juniorvaliokunta, Valmennusvaliokunta, Poomsevaliokunta ja Tuomarivaliokunta. Liitolla oli vuonna 2006 
kaksi palkattua työntekijää, toiminnanjohtaja Petri Nieminen ja nuorisovastaava Tiiu Tuomi. Liitto käytti 
aikaisempaa enemmän hyväkseen SLU:n tarjoamia palveluita, kuten kirjanpitoa ja koulutuspalveluita. Tämä 
valinta todettiin hyväksi. 
 

 
 

2.2 Hallitus 
 

Hallituksen toimintaa ohjasi kolme vuotta sitten tehty strategia (Suomen Taekwondoliiton strategia 2004-
2006). Hallitus valvoi strategian mukaisten linjausten noudattamista sekä valiokunnissa että jäsenseuroissa. 
Lisäksi hallitus valvoi liiton taloudellista tilannetta yhdessä liiton talousvastaava Henri Nordenswanin kanssa. 
Taekwondoliiton hallituksen kokoonpano vuonna 2006 oli seuraava: 

 
Markku Murto  Puheenjohtaja 

 Jarkko Mäkinen 1. Varapuheenjohtaja 
 Kalervo Valli  2. Varapuheenjohtaja 
 Inkwon Hwang Jäsen 
 Ulf Nyström  Jäsen 
 Mika Keränen  Jäsen 
 Kimmo Tirkkonen Jäsen 
 
 
 

2.3 Sääntömääräiset kokoukset 

Kevätkokous pidettiin 26.4.2006 SLU-talolla. 

Syyskokous pidettiin 25.10.2006 SLU-talolla. 
 
 
 

2.4 Toiminnanjohtaja 
 

Taekwondoliiton toiminnanjohtajana toimi vuonna 2006 Petri Nieminen. Toiminnanjohtajan esimiehenä toimi 
hallituksen puheenjohtaja Markku Murto. Toiminnanjohtaja irtisanoutui tehtävästään 31.11.2006. 
 
 

 
2.5 Nuorisovastaava 

 
Taekwondoliiton nuorisovastaavana toimi vuonna 2006 Tiiu Tuomi. Nuorisovastaavan esimiehenä toimi 
toiminnanjohtaja Petri Nieminen.  
 
2.5.1 Nuorisovasvaan tehtävät 
 

1)   Nuorisotoiminnan kehittäminen liiton jäsenseur oissa 
• seuravierailut ja seurojen neuvonta junioriasioissa 
• sinettiseuratoiminnnan laajentaminen 

 
2)   Yhteistyö Taekwondoliiton Juniorivaliokunnan k anssa 
• valiokunnan sihteerinä toimiminen 
• liiton junioritapahtuminen järjestämiseen osallistuminen 
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• junioriaiheisten juttujen toimittaminen jäsenlehteen 
 

3) Yhteistyö Nuoren Suomen kanssa 
•    kuukausipalaverit 
•    projektit, esim. eettinen kehityshanke, nuorten harrastehanke 
 
4) Liiton toimistotyöt 
• lajilisenssiin liittyvät palvelut 
• jäsenseurojen laskutus ja perintä 
• liitolle tulevien laskujen maksaminen ja tiliöinti 
• talousasioiden raportointi liiton hallitukselle 

 
 
 

2.6 Pääsihteeri 
 

Hallitus päätti vuoden 2006 lopulla perustaa liitolle pääsihteerin toimen. Hallitus laittoi paikan hakuun 
lokakuussa 2006. Yli kahdenkymmenen hakijan joukosta tehtävään valittiin turkulainen Jarkko Mäkinen, joka 
on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori ja työskennellyt aikaisemmin erikoistutkijana Suomen 
Akatemian tutkimushankkeessa. Hallituksen puheenjohtaja toimii pääsihteerin esimiehenä. 

 
2.6.1. Pääsihteerin tehtävät 
 

1)   Liiton toiminnan suunnittelu ja johtaminen yht eistyössä liiton hallituksen kanssa 
• liiton hallituksen kokousten valmistelu ja kokoussihteerinä toimiminen 
• liiton nykyisten käytänteiden jatkuva kehittäminen 
• uusien toimintojen käyttöönottaminen, esim. pääsihteerin aluevierailut  
• liiton toiminnasta tiedottaminen, esim. kotisivujen ylläpito 
• liiton muiden työntekijöiden esimiehenä toimiminen 

 
2)   Liiton jäsenpalvelujen kehittäminen 
• lisenssijärjestelmän kehittäminen saatavan palautteen perusteella 
• jäsenlehden kehittäminen saatavan palautteen perusteella 
• ohjaaja-, valmentaja- ja järjestökoulutusten kehittäminen 
• muiden jäsenpalveluiden, kuten leiritoiminta, kehittäminen yhdessä jäsenseurojen kanssa 

 
3)   Liiton varainhankinnan ja markkinoinnin kehitt äminen 
• sponsorointisopimusten rakentaminen 
• julkisten avustusmahdollisuuksien hyödyntäminen entistä paremmin 
• lajin julkisuuskuvan kehittäminen, esim. messut ja muu kohdennettu mainonta 

 
4)   Liiton suhdetoiminta ja sidosryhmäyhteistyö 
• OPM (valtion apurahan myöntäjä)  
• OK, SLU, Nuori-Suomi, muut lajiliitot (kokouksissa ja muissa tapaamisissa) 
• WTF ja ETU (yleiskokoukset kv-tapahtumien yhteydessä) 
• Kukkiwon (dan-sertifikaattien anominen liiton nimissä) 

 
 

2.7 Jäsenlehti 
 

Suomen Taekwondoliiton jäsenlehti, Kihap, ilmestyi vuoden 2006 aikana 4 kertaa. Lehden päätoimittajana 
toimi Toni Degerlund ja lehden ulkoasusta sekä taitosta vastasi Kim Sinisalo. Vakituisina kirjoittajina toimivat 
Jarkko Mäkinen, Tiiu Tuomi, Markku Murto, Petri Nieminen ja Matti Heikkinen. Lehden toimitussihteeriksi 
valittiin Heli Tirronen. Lehden suosion ansiosta se päätettiin painaa kokonaan nelivärisenä ja nostaa 
painosmäärä 2000 kappaleeseen. Lehden käyttöön hankittiin digitaalikamera ja haastattelunauhuri. Myös 
lehden nimi päätettiin uudistusten yhteydessä vaihtaa. Uusi nimi on ytimekkäästi ”Taekwondo”. Jäsen-
lehdessä kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja kiinnostavista henkilöistä. Mukana on aina myös 
asiapitoisia, lukijoiden lajituntemusta parantavia, juttuja. Sisältö suunnitellaan huomioiden eri-ikäiset lukijat. 
Vuonna 2006 jäsenlehti päätettiin liittää Taekwondoliiton lajilisenssiin siten, että jokainen lisenssin hankkiva 
saa lehden kotiin postitettuna. Jäsenpostituksen lisäksi lehti toimitettiin isoimpien kaupunkien pääkirjastoihin 
ja YLE:n urheilutoimitukseen. 
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3 JUNIORIVALIOKUNTA 
 

3.1 Toimintaympäristö 
  

Taekwondoliiton junioritoiminta sisältää monenlaista lapsille ja nuorille suunnattua harrastus- ja 
kilpailutoimintaa. Toiminta tapahtuu pääasiassa jäsenseuroissa liiton antamien ohjeistuksien ja 
suuntaviivojen mukaisesti. Tätä toimintaa suunnittelee, koordinoi ja kehittää Juniorivaliokunta. Vuonna 2006 
Juniorivaliokunnan toiminta oli ennätyksellisen aktiivista – siksi se ansaitsee muiden hyvin toimivien 
valiokuntien joukossa erityismaininnan. Pääpaino oli junioriohjaajien koulutusten ja juniorileirien 
järjestämisessä. Myös monipuoliseen lasten liikuntaan liittyvään tiedotukseen panostettiin voimakkaasti. 
Vuonna 2006 valiokunnan vastuualueisiin lisättiin uutena alueena sekä lasten (6–12-vuotiaat) että kadettien 
(12–14-vuotiaat) kilpailutoiminta. 
 
Juniorivaliokunnan intensiivisen tiedotustyön ansiosta liiton jäsenseurojen ohjaajat huomioivat vuonna 2006 
lasten harjoittelun erityiskysymyksiä selvästi aikaisempaa paremmin. Toinen keskeinen saavutus on se, että 
lasten ohjaajia arvostetaan seuroissa entistä enemmän. Seuroissa tiedostetaan, kuinka paljon työtä 
laadukkaan lapsitoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen vaatii. Tämä näkyy suoraan seurojen 
junioritoimintaan panostamissa resursseissa. 
 
Eettisen kehityshankkeen päätoimintona käynnistynyt junioriohjaajakoulutus saavutti vuonna 2006 suuren 
suosion ja sitä jatketaan kehityshankkeen loputtuakin. Varsinaisten koulutussisältöjen lisäksi seuroissa 
toimivat junioriohjaajat kertoivat saaneensa hyviä kokemuksia muiden ohjaajakoulutuksessa olleiden kanssa 
käydyistä keskusteluista  

 
 

3.1.1 Valiokunnan kokoonpano 
 

Valiokuntaan kuului kaudella 2006 puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi neljä varsinaista jäsentä ja kolme 
Sinettiseurojen edustajaa. Sinettiseurojen edustajilla on valiokunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Edustaja 
voi kauden aikana vaihtua, sillä edustus on seurakohtainen. 
 
Juniorivaliokunnan puheenjohtajana toimi Ulf Nyström, joka oli samalla myös Taekwondoliiton hallituksessa 
juniorivaliokunnan edustajana. Sihteerinä toimi Taekwondoliiton nuorisovastaava Tiiu Tuomi. Varsinaisina 
jäseninä valiokunnassa olivat Dennis Vainio, Reijo Vienonen, Reijo Leppänen ja Ari Holmi. Kauden aikana 
valiokuntatyöskentelystä jättäytyivät pois Reijo Vienonen ja Reijo Leppänen. Kauden loputtua valiokunnassa 
lopetti Dennis Vainio. Valiokunnan uusiksi jäseniksi otettiin kauden aikana Anu Salo (ensimmäinen kokous 
5/2006) ja Ramil Mansikka (ensimmäinen kokous 6/2006). Ramil Mansikan vastuualueeksi tuli valiokunnan 
uusin toiminta-alue eli kadettitoiminta. 

 
 

3.1.2 Juniorivaliokunnan kokoukset 
 

Juniorivaliokunta kokoontui kauden aikana kuusi kertaa. Taulukossa 1. on kuvattu valiokunnan jäsenten 
kokouksiin osallistumisaktiivisuus vuonna 2006. 

 
 

                  Taulukko 1. Valiokunnan jäsenten kokousaktiivisuus vuonna 2006 
Nimi Läsnä Poissa 

Ulf Nyström, pj 6 0 
Tiiu Tuomi, sihteeri 6 0 

Dennis Vainio 6 0 
Anu Salo 2 0 

Ramil Mansikka 1 0 
Holmi Ari 5 1 

Reijo Leppänen 4 1 
Reijo Vienonen 1 4 
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3.2 Lähtökohtana lapsen paras 
 

Taekwondoliiton junioristrategian tärkeimmät asiat ovat lasten ja nuorten ohjaajien kouluttaminen sekä 
tiedotuksen lisääminen kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville. Vuoden 2006 aikana seurojen käyttöön 
tuotettiin seuraavat kaksi opasta: ”Taitokilpailujen järjestäminen” ja ”Leikiten taitavaksi taekwondossa”. 
Leikkiaiheisen oppaan materiaalin keräsi Lauri Vainio osana liikunnanohjaajan opintojaan. Leikkejä kerättiin 
nettisivujen kautta ja nuorisovastaavien seminaareihin osallistuneilta ohjaajilta. Opas liitettiin osaksi 
junioriohjaajien koulutusta ja sitä on jaettu kaikkiin liiton jäsenseuroihin. 

 
3.2.1 Junioriohjaajakoulutus 

 
Junioriohjaajakoulutus järjestettiin yhteistyössä Aikido- ja Taidoliittojen kanssa kolme kertaa vuoden 2006 
aikana (taulukko 2). Koulutus järjestettiin eri puolilla Suomea, koska alueellisuus lyhentää osallistujien 
matkoja ja vähentää samalla myös majoituskuluja. Junioriohjaajakoulutus vastaa SLU:n I-tasoa ja se on 
laajuudeltaan 50 tuntia. 

 
 
            Taulukko 2. Junioriohjaajakoulutuksen osallistujat taekwondon osalta 

Ajankohta Paikka Koulutettavia 
4.-5.2. ja 18.-19.3. Tampere, Nääshalli 10 

13.-14.5. ja 27.-28.5. Kuopio, Kuopiohalli 3 
19.-20.8. ja 9.-10.9. Helsinki, Kaapelitehdas 15 

 Yhteensä 28 

 
 

Junioriohjaajakoulutukset jakautuivat yleisosioon ja lajiosioon. Yleisosioiden kouluttajina toimivat Kustaa 
Ylitalo, Aikidoliitto (Tampere ja Kuopio) ja Lauri Vainio, Taekwondoliitto (Helsinki). Lajiosion kouluttajina 
toimivat Tiiu Tuomi (Tampere) ja Ari Holmi (Kuopio). Koulutus sai todella positiivista palautetta ja sitä 
jatketaan myös vuonna 2007. 

 
3.2.2 Nuorisovastaavien seminaarit 

 
Seurojen nuorisovastaavien kevätseminaari järjestettiin 8.4. Tampereen Nääshallissa. Seminaariin osallistui 
yhteensä 16 henkilöä kymmenestä seurasta. Puhujina seminaarissa olivat Tita Töyrylä Nuoresta Suomesta 
ja Lauri Vainio Taekwondoliitosta. Seminaarissa julkaistiin Vainion tekemä Leikiten Taitavaksi 
Taekwondossa -opas. Seminaarin aikana ohjelmassa oli myös Laurin ohjaamat harjoitukset, joissa kokeiltiin 
oppaassa esiteltäviä leikkejä. 

 
Syysseminaari järjestettiin 8.10. Kouvolassa. Osallistujia oli 14 ja edustettuna oli kahdeksan seuraa. 
Kutsuttuna puhujina oli Olli Ilander, joka on elintarviketieteiden maisteri (ETM). Ilander kertoi liikkuvan lapsen 
ravitsemuksesta. Lisäksi keskusteltiin lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksista. Seminaarin jälkeen 
Ulf Nyström ohjasi harjoituksen, jossa tutustuttiin Juniorivaliokunnan laatimiin taitokilpailujen suosituksiin ja 
taitolajeihin. 

 
 
 

3.3 Laadukas seuratoiminta 
 

Nuoren Suomen tarjoamia palveluja hyödynnettiin aikaisempien vuosien tapaan ja niistä tiedotettiin 
jäsenseuroille aktiivisesti. Nuoren Suomen myöntämää paikallistukea on seuroille markkinoitu joka vuosi ja 
vuonna 2006 neljä seuraa lähetti hakemuksensa tuen saamiseksi. Vaikka tukea oli jaossa noin miljoona 
euroa enemmän kuin normaalisti, kaikki hakeneet seurat eivät saaneet tukea. Riihimäen Taekwondo ja 
Mikkelin Taekwondo olivat tuen saajien joukossa. 

 
 

3.3.1 Juniorivaliokunnan sidosryhmät 
 

Valiokunta on tehnyt kauden aikana yhteistyötä kaikkien Taekwondoliiton muiden valiokuntien kanssa, mm. 
lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositusten laadinnassa. Liiton hallitus on hyväksynyt valiokunnan 
pöytäkirjat ja vahvistanut tarvittavat päätökset. Nuorisovastaava on osallistunut Nuoren Suomen 



  
 - 8 - 

kuukausipalavereihin ja pitkään palaveriin. Pitkä palaveri pidettiin 13.-14.2.2006 Lohjalla. Lisäksi 
nuorisovastaava osallistui Nuoren Suomen Sinettiseuraristeilylle 23.-25.9.2006. 

 
 

3.3.2 Juniorileirit 
 

Vuoden 2006 ensimmäinen juniorileiri järjestettiin 6.5. Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen Taekwondo ry:n 
kanssa. Leirin ohjaajina toimivat Petri Nieminen 4. dan ja Lauri Vainio 3. dan. Leirin aiheena oli itsepuolustus 
ja harjoituksia oli erikseen sekä junioreille että aikuisille, ja lopuksi vielä yhteiset harjoitukset kaikille. Leirin 
ruokailu oli järjestetty Riihimäen Urheilutalon kahviossa. Osallistujamäärä jäi hieman odotettua 
pienemmäksi, oletettavasti tapahtuman myöhäisen ajankohdan vuoksi (taulukko 3). 

 
 
                      Taulukko 3. Riihimäen juniorileirin osallistujat seuroittain  

Seura Tyttöjä/naisia  Poikia/miehiä  Yhteensä 
Budokwai/TTT 1 2 3 
Espoo Hwa Rang Team 2 1 3 
Hausjärvi Hong 2 - 2 
Lahden Taekwondo Hwang - 5 5 
Riihimäki Taekwondo 5 18 23 
Vihdin Taekwondo 4 8 12 
Ohjaajat 1 2 3 

Yhteensä 15 36 51 

 
 

Vuoden 2006 toinen juniorileiri järjestettiin 28.10. Nummelassa yhteistyössä Vihdin Taekwondoseuran 
kanssa (taulukko 4). Leirin pääohjaajana toimi Kustaa Ylitalo Aikidosta. Lisäksi harjoituksia ohjasivat Lauri 
Vainio 3.dan ja Taekwondoliiton nuorisovastaava Tiiu Tuomi. Leirin ruokailu järjestettiin samassa koulussa 
kuin harjoituksetkin. Leirin osallistujamäärä oli niin suuri, että perinteistä yhteisharjoitusta ei voitu pitää, vaan 
leirin päätösharjoituskin ohjattiin kahdessa eri salissa. 

 
 
  Taulukko 4. Nummelan juniorieirin osallistujat seuroittain 

Seura Tyttöjä/naisia  Poikia/miehiä  Yhteensä 
Espoo Hwa Rang Team - 1 1 
HIPKO - 1 1 
Hwarang tkd Nurmijärvi 1 3 4 
Lahden Taekwondo Hwang - 2 2 
Lohjan Taekwondo 3 11 14 
Loviisan Taekwondo 5 6 11 
Mansen Taekwondoseura 1 3 4 
Porvoon Taekwondoseura 3 7 10 
Riihimäki Taekwondo 5 6 11 
Vihdin Taekwondo 6 11 17 
Ohjaajat 1 3 4 

Yhteensä 25 54 79 

 
 
Vuoden 2006 Suuri Budoleiri järjestettiin 16.-18.6. Tampereella Varalan Urheiluopistossa yhteistyössä 
Aikido-, Karate- ja Taidoliittojen kanssa (taulukko 5). Leirin suunnittelu ja toteutus tehtiin yhdessä muiden 
liittojen kanssa. Leirillä harjoiteltiin pääasiassa omaa lajia, mutta päästiin kokeilemaan myös muita lajeja. 
Leirin kohokohta, ainakin leiriläisten itsensä mielestä, oli käynti Särkänniemen huvipuistossa. Taekwondon 
pääohjaajina toimivat Lauri Vainio 3.dan ja Johanna Nukari 2.dan. Yhteensä leirille osallistui yli 200 
leiriläistä. Taekwondosta osallistujia oli 43 ja ohjaajia kuusi. Leiriläiset olivat 8-16-vuotiaita. Tämän 
toimintakertomuksen kannessa oleva kuva on otettu tältä leiriltä. 
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                      Taulukko 5. Suuri Budoleiri 2006 - osallistujat seuroittain 
Seura Tyttöjä/naisia  Poikia/miehiä  Yhteensä 
Hausjärvi Hong 2 4 6 
Helsingin Taekwondoseura - 1 1 
HIPKO - 1 1 
Hwarang Taekwondokoulu - 1 1 
Keravan Taekwondoseura 2 - 2 
Lahden Taekwondo Hwang 2 3 6 
Loviisan Taekwondo 5 2 7 
Mansen Taekwondoseura 2 3 5 
Pieksämäen Taekwondoseura 2 2 4 
Porvoon Taekwondoseura - 1 1 
Rauman Taekwondo - 3 3 
Riihimäki Taekwondo - 2 2 
Salon Taekwondoseura - 3 3 
Tampereen Kumgang Taekwondo - 1 1 
Vihdin Taekwondo - 1 1 
Ohjaajat 3 3 6 

Yhteensä 18 31 49 

 
 

 
3.3.3 Kilpailutoiminta 

 
Juniorivaliokunta työsti kauden aikana Nuoren Suomen laatimien lasten ja nuorten kilpailutoiminnan 
suositusten perusteella seurojen päättäjien ja ohjaajien avuksi Taekwondoliiton omat suositukset. 
Suositusten laatiminen aloitettiin yhteispalaverilla, johon osallistui juniorivaliokunnan jäsenien lisäksi 
edustajia kaikista muista Taekwondoliiton valiokunnista. Kilpailutoiminnan suositukset hyväksyttiin ensin 
kaikissa valiokunnissa ja lopulta ne hyväksyttiin Taekwondoliiton yleiskokouksessa 25.10.2006. 

 
Lasten kilpailutoiminta toimi aikaisemmin Valmennusvaliokunnan alla. Koska toiminta oli joiltakin osin 
voimakkaasti päällekkäistä juniorivaliokunnan toiminnan kanssa, lasten kilpailutoiminta siirrettiin syksyllä 
2006 kokonaan Juniorivaliokunnan alle. Samalla juniorivaliokuntaan liittyi uutena jäsenenä kadettien (12-14-
vuotiaiden) kilpailutoiminnasta vastaava Ramil Mansikka. 

 
 

3.3.4 Lasten kilpailutoiminnan kehityshanke 2006 - 2008 
 

Lasten kilpailutoiminnan kehityshanke käynnistettiin syksyllä 2006 täydellä teholla. Nuori Suomi tukee 
hanketta 5000 eurolla kauden 1.9.2006–31.8.2007 aikana. Hanke on kaksivuotinen ja sen hankevastaavana 
toimii nuorisovastaava Tiiu Tuomi. Hankkeen tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus osallistua kilpailuihin 
omalla tasollaan. Samalla pyritään monipuolisen oppimisen varmistamiseen kilpailutilanteissa sekä 
kilpailijoiden ja tuomarien määrän lisäämiseen tulevaisuudessa. Käytännössä hankkeen avulla järjestetään 
lapsille suunnattuja paikallisia monikisatapahtumia, joissa jokainen pääsee kokeilemaan kilpailemista 
turvallisessa ilmapiirissä ja lähellä kotiaan. Kilpailuissa on kolme lajia: poomse eli liikesarjat, taitokilpailu ja 
ottelu. Periaatteena on, että kaikki osallistuvat kaikkiin lajeihin. Kilpailujen tulokset pisteytetään ja laitetaan 
paremmuusjärjestykseen. Tuloksia ei kuitenkaan kokonaan julkaista ja kaikki osallistujat palkitaan.  

 
Ensimmäinen pilottikilpailu järjestettiin Riihimäellä ja siihen osallistui 26 lasta. Kilpailut käytiin 
poolijärjestelmällä. Poolijärjestelmä mahdollistaa sen, että lapset pääsevät menestyksestään riippumatta 
ottelemaan monta kertaa päivän aikana. Perinteisellä cup-järjestelmällä toimittaessa ottelut jäävät osalla 
vain yhteen päivässä, joten uusi järjestelmä koettiin paremmaksi. Poolisäännöt eivät ole vielä lopulliset, vaan 
niitä muokataan edelleen seuraavan kauden aikana. Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada lasten 
vanhempia enemmän mukaan toimintaan ja kouluttaa heitä ottelun pistetuomareiksi sekä taito- ja 
poomsekilpailun tuomareiksi. Tuomarikoulutuksen aikaansaamiseksi tehtiin aktiivista yhteistyötä 
tuomarivaliokunnan ja poomsevaliokunnan kanssa. 
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3.3.5 Sinettiseuratoiminta 
 

Taekwondoliitossa on kolme Sinettiseuraa: Budokwai/Taekwondo Team Turku, Loviisan Taekwondo ja 
Mansen Taekwondo. Sinettiseurojen määrä ei kasvanut vuonna 2006, vaikka useammankin seuran kanssa 
käytiin keskusteluja asian tiimoilta. Riihimäen seura sai Nuoren Suomen myöntämää paikallistukea seuran 
kehittämiseen Sinettiseuraksi. Tuen avulla on mm. koulutettu junioriohjaajia ja hankittu harjoitusvälineitä, 
joten seura saavuttanee Sinettiseuran arvon lähiaikoina. Myös Porvoon seura on kehittänyt 
junioritoimintaansa kohti Sinettiseuroilta vaadittavaa tasoa. Vuoden 2006 aikana liiton ohjeistuksia omille 
Sinettiseuroille päivitettiin vastaamaan paremmin tämän päivän vaatimuksia junioritoiminnan tasosta. 
 
Sinettiseuraristeily pidettiin 23.-25.9.2006. Risteilylle osallistui edustajia Mansen Taekwondosta ja Loviisan 
Taekwondosta. Lisäksi liiton nuorisovastaava oli paikalla. Nuoren Suomen ohjelman lisäksi järjestettiin 
Aikido- ja Taidoliittojen kanssa yhteinen palaveri, jossa keskusteltiin mm. liittojen yhteisen eettisen 
kehityshankkeen onnistumisesta ja Nuoren Suomen tarjoamista palveluista seuroille. 

 
 

3.3.6 Junioriasioista tiedottaminen 
 

Jäsenseuroja tiedotettiin ajankohtaisista asioista juniorivastaavien tiedotteella, joka lähetettiin kolme kertaa 
vuoden aikana. Seurojen juniorivastaavien yhteystiedot kerättiin seurailmoituslomakkeella tammikuussa ja 
niitä päivitettiin juniorivastaavien seminaarien yhteydessä. Nuorisovastaava ylläpiti liiton nettisivuilla juniori-
sivustoa, joille on päivitetty ajankohtaisia tapahtumia ja tiedotteita. Sivustolla on mm. Sinettiseurojen oma 
osio, Juniorivaliokunnan jäsenien yhteystiedot, liiton junioristrategia sekä lasten ja nuorten kilpailutoiminnan 
suositukset. Tärkeimmistä tapahtumista, kuten Budoleiristä, lähetettiin seurojen juniorivastaaville vielä 
erillinen tietopaketti ja materiaalit postitse. Lisäksi juniorivastaavien seminaareissa tiedotettiin kaikista liiton 
ajankohtaisista asioista, mm. lisenssimuutoksista ja niiden vaikutuksista seuroissa. 

 
 
 

3.4 Lajiliittojen välinen yhteistyö junioriasioissa  
 

3.4.1 Lasten liikunnan eettinen kehityshanke 2004 –  2006 
 

Aikido- ja Taidoliittojen kanssa yhteistyössä toteutettu eettinen kehityshanke päättyi 31.8.2006. Nuori Suomi 
tuki hanketta vuosien 2005–2006 aikana yhteensä 20 000 eurolla, josta taekwondon osuus oli 7482,99 
euroa. Kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin aikataulun mukaisesti. Hankkeen näkyvin tulos oli 
junioriohjaajakoulutus, joka on todettu kaikissa liitoissa tarpeelliseksi ja joka on siksi vakiinnuttanut 
paikkansa liittojen koulutuskalentereissa. Hankkeen puitteissa tehtiin kaikille liitoille myös lasten ja nuorten 
toiminnan strategiat. Strategioiden antamien suuntaviivojen mukaisesti liittojen toimintaa on kehitetty kohti 
kolmea tahtotilaa: lähtökohtana lapsen paras, laadukas seuratoiminta ja tiivis lajiliittojen välinen yhteistyö. 
Kehityshanke on nostanut kaikkien mukana olleiden liittojen toiminnan tasoa korkeammalle ja antanut 
varsinkin hankkeessa tiiviisti yhteistyössä olleille paljon uusia ajatuksia ja ideoita, jotka jäävät elämään 
hankkeen päätyttyä. 

 
 

3.4.2 Muu yhteistyö 
 

Edellä mainitun eettisen kehityshankkeen loppumisen jälkeen liitoissa mietittiin yhteistyötapoja, joilla jatkaa 
hyvin alkanutta kehitystä. Näitä löytyi varsin helposti. Esimerkiksi Taekwondoliiton Sinettiseura-
auditoinneissa on ollut edustajia Aikido- ja Taidoliitoista. Uutena toimintamuotona Taekwondo-, Aikido- ja 
Taidoliittojen juniorivaliokuntien ensimmäinen yhteinen valiokuntapäivä toteutuu keväällä 2007.Lisäksi 
näiden lajiliittojen tasojen 1- ja 2 koulutuksia koskevaa yhteistyössä pidetään yllä jatkossakin.  
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4 VALMENNUSVALIOKUNTA 
 

4.1 Toimintaympäristö 
 

Valmennusvaliokunnan tehtävänä on suunnitella, organisoida ja seurata liiton kilpa- ja huippu-urheilun 
toimintoja olympiataekwondon eli ottelukilpailemisen osalta. Valiokunnan tehtäväkenttään kuuluu sekä 
kansallisen että kansainvälisen kilpailutoiminnan kehittäminen. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on liiton 
valmennusjärjestelmän ylläpito, joka pitää sisällään valmennuskoulutuksen, urheilijoiden testaustoiminnan, 
nuorisovalmennuksen, sekä kotimaisen ja ulkomaisen leiritys- ja valmennusyhteistyön. Alle 14-vuotiaiden eli 
kadettien kilpailutoiminta siirrettiin vuonna 2006 kokonaisuudessaan juniorivaliokunnan alaisuuteen, joten 
tätä toimintaa ei raportoida Valmennusvaliokunnan toiminnan yhteydessä. 

 
Valmennusvaliokunnan tärkeimmät sidosryhmät vuonna 2006 olivat Vierumäen Urheiluopisto, 
Olympiakomitea, Puolustusvoimain Urheilukoulu, Antidopingtoimikunta ja SLU. Valmennusvaliokunta oli 
mukana myös harrastajatason ottelukilpailemiseen liittyvän koulutuksen ja muun toiminnan kehittämisessä. 
Samoin jatkettiin tiivistä yhteistyötä Taekwondoliiton tuomarivaliokunnan kanssa kaikissa sääntömuutoksiin 
ja sääntötulkintoihin liittyvissä asioissa. 

 

4.1.1 Valmennusvaliokunnan kokoonpano 

 
1.1.2006-6.2.2006 Vastuualue 
Kimmo Tirkkonen puheenjohtaja 
Mika Tarhanen  aikuisten maajoukkue 
Teemu Astala  nuorten maajoukkue (myös 2012-ryhmä) 
Ville Montonen  Nuori Suomen lasten kilpailusuositukset 
Teemu Heino  urheilijoiden edustaja 
Jari Seppälä  joukkueenjohto / sihteeri 
Ramil Mansikka  jäsen 
 
7.2.2006-25.10.2006 Vastuualue 
Kimmo Tirkkonen puheenjohtaja  
Kalervo Valli  jäsen  
Mika Tarhanen  aikuisten maajoukkue  
Kim Sinisalo  maajoukkue nuoret   
Ville Montonen  Nuori Suomen lasten kilpailusuositukset 
Teemu Heino  urheilijoiden edustaja  
Jari Seppälä  joukkueenjohto / sihteeri  
Ramil Mansikka  jäsen 
 
26.10.-31.12.2006 Vastuualue 
Ari Lindroos  puheenjohtaja  
Kalervo Valli  aikuisten maajoukkue   
Kim Sinisalo  nuorten maajoukkue   
Teemu Heino  urheilijoiden edustaja  
Ville Montonen  jäsen  
Jaakko Winberg  jäsen 

 
Sekä nuorten että aikuisten ottelumaajoukkueissa tapahtui vuoden 2006 aikana päävalmentajan vaihdos. 
Mika Tarhanen luopui aikuisten maajoukkueen valmennuksesta ja Kalervo Valli nimitettiin uudeksi 
päävalmentajaksi. Teemu Astala luopui nuorten maajoukkueen valmennuksesta ja Kim Sinisalo valittiin 
uudeksi nuorten valmentajaksi. Taekwondoliiton kannalta merkittävää oli myös Teemu Heinon valinta 
Euroopan ja Suomen Olympiakomiteoiden urheilijavaliokuntiin. 
 

4.1.2 Laaditut ohjeet ja raportit 
 

• Kilpailutoiminnan tapahtumakalenteri vuodelle 2006 
• Maajoukkuekriteerit ja –valinnat sekä valintojen raportointi hallitukselle 
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• Kilpailuraportit arvokisoista ja SM-kisoista hallitukselle 
• Ranking-kilpailujen ohjeistus pisteytyksien ja kilpailujen järjestelyiden osalta 
• Pöytäkirjat valiokunnan kokouksista hallitukselle 
• Valmennusvaliokunta teki koko vuoden 2006 ajan aktiivista yhteistyötä Suomen Taekwondoliiton 

jäsenlehden kanssa tuottaen kilpailuaiheisia juttuja lehden jokaiseen numeroon.  
 
 
 

4.2 Koulutustoiminta 
 

Vuonna 2006 järjestettiin 1-tason valmentajakoulutus Vierumäen Urheiluopistolla 24.-26.11. ja 08.-10.12. 
Kouluttajina toimivat Jari Karinkanta (Vierumäki) ja Kim Sinisalo (Taekwondoliitto). Koulutuksen suoritti 
hyväksytysti 18 valmentajaa. 
 
 
 
4.3 Antidopingohjelma 

 
Valmennusvaliokunta ja maajoukkueryhmät toimivat vuonna 2006 hallituksen hyväksymän Antidoping-
ohjelman mukaisesti. Ohjelma noudattaa voimassa olevia Suomen Antidopingtoimikunnan ja WADA:n 
sääntöjä. Taekwondoliiton valmennus- ja kilpailusopimuksiin on sisällytetty erilliset antidoping-pykälät.  
Antidoping-ohjelmasta tiedotettiin jäsenlehdessä ja liiton kotisivuilla. Lisäksi Taekwondoliitto jakoi vuoden 
aikana jäsenseuroille ja yksittäisille urheilijoille aktiivisesti antidopingmateriaalia ja järjesti valmennusryhmiin 
kuuluville urheilijoille antidoping-aiheisia tietoiskuja maajoukkueleirien yhteydessä.  

  
  

 
4.4 Nuorten ottelumaajoukkue 

4.4.1 Henkilöresurssit 
 
Vuoden 2006 alkupuolella nuorten ottelumaajoukkueen päävalmentaja Teemu Astala vetäytyi tehtävistään. 
Tehtävään valittiin Kim Sinisalo. Vaihdoksesta lähtien nuorten ottelumaajoukkueen johtamisesta vastasi 
päävalmentaja yhdessä joukkueenjohtajaksi valitun Sampo Pajulammen kanssa. Henkilövaihdoksista ja 
riittämättömistä taloudellisista resursseista johtuen vuoden 2006 toimintasuunnitelmaa ei noudatettu 
sellaisenaan, vaan kauden aikana keskityttiin uuden kaksivuotissykleihin perustuvan järjestelmän luomiseen. 
Syklit määräytyvät MM-kilpailuiden ajankohtien mukaan. Vuoden kuluessa ajettiin sisään myös uusi 
leiritysjärjestelmä sekä hahmoteltiin tiedonkeruu- ja tukijärjestelmää. Yhtenä painopistealueena oli 18–21-
vuotiaiden huippujen avustaminen heidän siirtyessään nuorten sarjoista aikuisten huippu-urheilutoimintaan. 
Nuorten ottelumaajoukkueen ydinryhmän muodostivat vuonna 2006 yhteensä 15 alle 18-vuotiasta ja kuusi 
18–21-vuotiasta urheilijaa. 
 
Taekwondoliiton urheilijat olivat myös vuonna 2006 mukana Suomen Olympiakomitean nuorten huippu-
urheiluohjelmassa. Alle 21-vuotiaista ohjelmaan valittiin uutena Susanna Rossi ja tukea jatkettiin Mari 
Lapinsalon osalta. Valinnat ovat kaksivuotisia. Valinnat tehtiin koulutus- ja valintaleirin aikana tehtyjen 
haastattelujen ja testien pohjalta. Yksilötuen määrä on 2 500 euroa, josta 40 prosenttia on osoitettava 
valmentajan kustannuksiin. Nuorten ja naisten huippu-urheiluohjelmaan valitut urheilijat käyttävät 
valmennustukensa valmentautumisesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen yhdessä lajiliiton, 
Olympiakomitean ja henkilökohtaisen valmentajan kanssa tehdyn suunnitelman pohjalta. Jatkossa tuen 
piiriin pyritään saamaan kaksi tai kolme uutta urheilijaa edellä mainittujen sekä aikuisten tukea saavan Juho 
Kostiaisen lisäksi. 

 

4.4.2 Leirit 
 

Nuorten ottelumaajoukkueen leiritykset järjestettiin vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Helsingissä ja 
jälkimmäisellä puoliskolla Turussa (taulukko 6). Heinäkuussa pidettiin yksi leiri Porissa. 18-21-vuotiaat 
osallistuivat sekä nuorten että aikuisten maajoukkueiden leirityksiin. 
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     Taulukko 6. Nuorten ottelumaajoukkueen leirit 
Ajankohta  Tapahtuma  Paikka Kohderyhmä 
4.3.06 Otteluleiri Helsinki Nuorten maajoukkue 
15.4.06 Otteluleiri Helsinki Nuorten maajoukkue 
6.5.06 Otteluleiri Helsinki Nuorten maajoukkue 
1.-2.7.06 Otteluleiri Pori Nuorten maajoukkue 
26.8.06 Otteluleiri Turku Nuorten maajoukkue 
16.9.06 Otteluleiri Turku Nuorten maajoukkue 
21.10.06 Otteluleiri Turku Nuorten maajoukkue 
2.-3.12.06 Otteluleiri Turku Nuorten maajoukkue 

 

4.4.3 Kilpailutoiminta  

Nuorten ottelumaajoukkueen vuoden 2006 päätavoite oli nuorten MM-kilpailut, jotka käytiin heinäkuussa 
Vietnamin Ho Chi Minh Cityssä. Suomen joukkueeseen valittiin Tiina Eskuri, 
Tommi Ojanen ja Taneli Mansokoski. Valinta tehtiin hyvissä ajoin vuoden 2005 puolella. Näin  
haluttiin turvata urheilijoille perusteellinen kisoihin valmistautuminen ja heidän taustajoukoilleen 
riittävästi aikaa kerätä sponsoreita. Kilpailijoista kukaan ei yltänyt mitali- tai pistesijoille.  

Nuorten ottelumaajoukkue osallistui Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin, jotka käytiin 21.–22.1. Tanskan 
Århusissa. Susanna Rossi ja Tommi Ojanen ylsivät PM-kilpailuissa sarjavoittoihin. Arvokilpailujen lisäksi 
nuorten ottelumaajoukkue osallistui liittojohtoisesti Hollannin avoimiin (17.–19.3.), Saksan avoimiin (22.–
23.4.) sekä Ruotsissa käytäviin Lomma-cupiin (13.–14.5.) ja Tukhoman avoimiin (25.11.). 

 
Kotimaassa nuorten sarjoja käytiin kuudessa virallisessa kilpailussa. Nämä olivat Loviisan avoimet (11.3.), 
Lahti-cup (1.4.), Turussa pidetty Taekwondo-festivaali (28.–30.7.), Nummelan Hiisi Challenge (23.9.), 
Espoon Hwarang-cup (9.12.) ja SM-kilpailut, jotka käytiin 11.11. Nurmijärvellä. 

Virallisten kilpailujen lisäksi ”salikisakonsepti” vakiintui vuoden 2006 aikana osaksi nuorten 
ottelumaajoukkueen toimintaa. Salikisojen ideana on, että ottelijat sopivat keskenään otteluparit ja 
käytettävän kontaktin kovuuden. Salikilpailutapahtumat tarjosivat nuorille ottelijoille turvallisen tavan hankkia 
rutiinia ottelemiseen ja ottelupäivän kulkuun. Aktiivisimmat kaupungit salikisojen järjestäjinä olivat Espoo, 
Lahti ja Helsinki. 

 

4.4.4 Testaustoiminta 

Nuorten ottelumaajoukkueen fyysisten osa-alueiden testaus suoritettiin erillisten testileirien aikana. Leirit 
toteutettiin kaksi kertaa vuoden 2006 aikana. Leirit pidettiin Helsingissä.  

 
 
 

4.5 Aikuisten ottelumaajoukkue 

4.5.1 Kilpailutoiminta 
 

Aikuisten ottelumaajoukkueen vuoden 2006 päätapahtuma oli EM-kilpailut, jotka käytiin 26.-28.5.2006 
Bonnissa, Saksassa. Suomen maajoukkueen kokoonpano oli seuraava: 

 
Miehet    
- 67 kg Juho Kostiainen  
- 78 kg Mikko Korhonen  
- 84 kg Jani Ståhl  
+ 84 kg  Teemu Heino  
   
Naiset   
-47 kg Mari Lapinsalo  
- 51 kg Susanna Rossi  
- 55 kg Miia Stenvall  
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- 59 kg Kia Hellsberg  
- 63 kg Saina Savage  
- 72 kg Essi Aronen  
+ 72 kg  Raina Leetberg  

 
Muu joukkue 
Joukkueenjohtaja (miehet) Jari Seppälä   
Joukkueenjohtaja (naiset) Kalervo Valli   
Valmentaja (miehet) Mika Tarhanen  
Valmentaja (naiset) Kim Sinisalo   
Huoltaja (miehet) Sauli Glad   
Huoltaja (naiset) Ari Lindroos   
Huoltaja (naiset) Kaisa Varjus   
Tiedottaja  Sampo Pajulampi  
Lehdistön edustaja Toni Degerlund 

 
Joukkueen parhaaseen saavutukseen ylsi Teemu Heino, jonka sijoitus oli viides. Susanna Rossi, Essi 
Aronen, Raina Leetberg ja Jani Ståhl sijoittuivat sijoille 9.-16. Muiden sijoitus oli 17.-32. 
 
Suomi lähetti kolme kilpailijaa opiskelijoiden MM-kilpailuihin, jotka käytiin 16.-20.5. Espanjan Valenciassa. 
Juho Kostiainen ja Kia Hellsberg hävisivät ensimmäiset ottelunsa. Jaakko Pitkänen selviytyi toiselle 
kierrokselle, jossa hävisi sarjan finalistille. Joukkueen valmentajana toimi Mika Pihlava. 
 
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut käytiin 21.-22.1.2006 Århusissa, Tanskassa. Juho Kostiainen ylsi ainoana 
suomalaisena sarjavoittoon aikuisten sarjoissa. Hopeamitaleita tuli kaksi ja pronssimitaleita kymmenen. 
 
Ottelun Suomenmestaruudet ratkottiin Nurmijärvellä 11.11.2006. Alla on lueteltu suomenmestarien nimet 
sarjoittain: 

 
Miehet 
-58 kg Arto Lehtola, Hwarang Taekwondo Nurmijärvi 
-62 kg Jaakko Pitkänen, Iittalan Taekwondo 
-67 kg Juho Kostiainen, Yongshin Taekwondo Lohja 
-72 kg Juho Kostiainen, Yongshin Taekwondo Lohja 
-78 kg Michel Chauhan, Hwarang Taekwondo Nurmijärvi 
- 84 kg Joona Rosenberg, Forssan Taekwondoseura  
+84 kg Joonas Soila, Helsingin Taekwondoseura 
 
Naiset 
-47 kg Mari Lapinsalo, Kanta-Espoon Taekwondo 
-51 kg Susanna Rossi, Kanta-Espoon Taekwondo 
-55 kg Miia Stenvall, Porin Taekwondoseura 
-59 kg Kia Hellsberg, Budokwai/Taekwondo Team Turku 
-63 kg Saina Savage, Forssan Taekwondoseura 

 

4.5.2 Testaustoiminta 
 

Aikuisten ottelumaajoukkueen testaustoiminta toteutettiin vuonna 2006 totuttuun tapaan 
maajoukkueleiritysten yhteydessä. Lisäksi käynnistettiin neuvottelut Pajulahden liikuntakeskuksen kanssa 
uuden testausjärjestelmän käynnistämisestä.  

 

4.5.3 Leirit 
 
Aikuisten maajoukkueleirit järjestettiin valtakunnallisissa valmennuskeskuksissa (taulukko 7). Kevätkaudella 
maajoukkueleirit järjestettiin Helsingissä Mika Tarhasen johdolla. Vierailevina valmentajina leireillä toimivat 
Kim Sinisalo ja Kalervo Valli. Syksyn maajoukkueleirit järjestettiin Voimakadun taekwondo-keskuksessa 
Turussa Kalervo Vallin johdolla. Vierailevina valmentajina toimivat Kim Sinisalo, Janne Puputti ja Ari 
Lindroos.  
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      Taulukko 7. Aikuisten ottelumaajoukkueen leirit 
Ajankohta  Tapahtuma  Paikka Kohderyhmä 
7.-8.1.06 Otteluleiri Helsinki Aikuisten maajoukkue 
25.-26.2.06 Otteluleiri Helsinki Aikuisten maajoukkue 
25.-26.3.06 Otteluleiri Helsinki Aikuisten maajoukkue 
6.-7.5.06 Otteluleiri Helsinki Aikuisten maajoukkue 
2.-3.9.06 Otteluleiri Turku Aikuisten maajoukkue 
28.10.06 Otteluleiri Turku Aikuisten maajoukkue 
3.12.06 Otteluleiri Turku Aikuisten maajoukkue 

 
 
 

4.6 Ottelupotkuhanke 
 

Vuonna 2006 suunniteltiin Taekwondoliiton ottelukilpatoiminnan kehittämiseksi hanke nimeltä ”Ottelupotku”. 
Hankkeen suunnitteluryhmän johtajina toimivat Sampo Pajulampi ja Kim Sinisalo. Idea hankkeesta esiteltiin 
Valmennusvaliokunnalle heinäkuussa, hankesuunnitelma saatiin valmiiksi vuoden 2006 loppupuolella ja 
hanke käynnistetään vuonna 2007. Hankkeen tarkoituksena on innostaa erityisesti niitä seuroja, joissa 
kilpaottelun perinteet ovat nuoria tai hiipuneita, oman otteluvalmennustoimintansa kehittämiseen. Lisäksi 
seurojen otteluvalmennuksesta vastaavia henkilöitä kannustetaan osallistumaan liiton 
valmentajakoulutuksiin. Hankkeeseen valitaan seuroja, jotka ovat kooltaan vähintään keskisuuria, mutta 
joilla on viime vuosina ollut vähäinen edustus ottelun ranking-sarjoissa.  

 
 
 
 
 
 
 

 
         Kuva: Mikko Aura 
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5 POOMSEVALIOKUNTA 
 

5.1 Toimintaympäristö 

5.1.1 Valiokunnan toiminta-ajatus ja päämäärä 
 

Poomsevaliokunnan tehtävänä on suunnitella, organisoida ja seurata Taekwondoliiton kilpa- ja 
harrastustoimintaa poomsen eli liikesarjojen osalta. Valiokunnan tehtäväkenttään kuuluu myös kotimaisen 
poomsekilpailutoiminnan kehittäminen. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on poomsen valmennusjärjestelmän 
ylläpito, mikä pitää sisällään valmennuskoulutuksen, urheilijoiden testaustoiminnan sekä kotimaisen ja 
ulkomaisen leiritys- ja valmennusyhteistyön. Alle 14-vuotiainen eli kadettien kilpailutoiminta siirrettiin vuonna 
2006 kokonaisuudessaan juniorivaliokunnan alaisuuteen, joten tätä toimintaa ei raportoida 
Poomsevaliokunnan toiminnan yhteydessä. 

 

5.1.2 Poomsevaliokunnan kokoonpano 

 
1.1.2006-31.12.2006 Vastuualue 
Inkwon Hwang  puheenjohtaja 
Jarkko Mäkinen  jäsen 
Petteri Kauppinen  jäsen 
 
Poomsemaajoukkue (nuoret ja aikuiset) 
Jarkko Mäkinen, päävalmentaja 
Mika Pihlman, fyysinen valmentaja 

 
Poomsen Talent Team (tulevaisuuden lupaukset) 
Inkwon Hwang, päävalmentaja 
Petteri Kauppinen, valmentaja 

 

5.1.3 Laaditut ohjeet ja raportit 
 

- poomsen tapahtumakalenteri vuodelle 2006 
- poomsemaajoukkueen valintaohjeet ja valintojen raportointi hallitukselle 
- kilpailuraportit arvokisoista ja SM-kisoista hallitukselle 
- ranking-kilpailujen ohjeistus pisteytysten ja kilpailujen järjestelyiden osalta 
- pöytäkirjat valiokunnan kokouksista hallitukselle 

 
Lisäksi Poomsevaliokunta teki koko vuoden 2006 ajan aktiivista yhteistyötä Suomen Taekwondoliiton 
jäsenlehden kanssa tuottaen poomsekilpailuaiheisia juttuja lehden jokaiseen numeroon. Poomsen kotimaiset 
kilpailusäännöt päivitettiin Korean MM-kisoissa tehtyjen linjausten perusteella. Lisäksi Poomsevaliokunta 
koosti yhteistyössä Juniorivaliokunnan kanssa lasten liikesarjakilpailuihin tarkoitetun arviointikortin 
käyttöohjeineen. 

 
 
 

5.2 Koulutustoiminta 
 

Vuonna 2006 järjestettiin yksi kansallinen poomsetuomarikoulutus. Koulutus toteutettiin 29.10. Salossa. 
Kouluttajana toimi Suomen ainoa kansainvälisen tuomarilisenssin omaava tuomari, Inkwon Hwang. 
Koulutukseen osallistui 25 henkilöä. 
 
 
 
5.3 Antidopingohjelma 

 
Poomsevaliokunta ja poomsemaajoukkue toimivat vuonna 2006 hallituksen hyväksymän Antidoping-
ohjelman mukaisesti. Ohjelma noudattaa voimassa olevia Suomen Antidopingtoimikunnan ja WADA:n 
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sääntöjä. Poomseurheilijoiden valmennus- ja kilpailusopimuksiin on sisällytetty erilliset antidoping-pykälät.  
Antidoping-ohjelmasta tiedotettiin vuoden 2006 aikana jäsenlehdessä ja liiton kotisivuilla. Lisäksi 
Taekwondoliitto jakoi vuoden aikana jäsenseuroille ja yksittäisille urheilijoille aktiivisesti antidopingmateriaalia 
sekä järjesti valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille antidoping-aiheisia tietoiskuja maajoukkueleirien 
yhteydessä.  

  
 
 

5.4 Poomsemaajoukkue 

5.4.1 Kilpailutoiminta 
 

Poomsemaajoukkueen vuoden 2006 päätapahtuma oli MM-kilpailut, jotka käytiin 4.-6.9. Seoulissa, Etelä-
Koreassa. Kilpailuihin osallistui 59 maata. Suomen maajoukkueen kokoonpano oli seuraava (suluissa 
sijoitus): 

 
Miehet    
Juniorit Retu Repo (32.)  
Senior 1 Petteri Kauppinen (19.) 
Senior 2 Jarkko Mäkinen (16.) 
   
Naiset   
Junior Roosa Närhi (11.) 
Senior 1 Johanna Nukari (15.) 
Senior 2  Krista Mäkinen (12.) 
 
Ryhmät 
Parit Roosa Närhi & Jarkko Mäkinen (15.) 
Naiset Roosa Närhi, Johanna Nukari, Triin Saviauk (10.) 
Miehet Retu Repo, Petteri Kauppinen, Jarkko Mäkinen (13.) 
 
Muu joukkue 
Joukkueenjohtaja  Inkwon Hwang   
Päävalmentaja  Jarkko Mäkinen   
Fyysinen valmentaja  Mika Pihlman 
Huoltaja  Ira Norro 
 

 
MM-kilpailujen lisäksi poomsemaajoukkue osallistui liittojohtoisesti Danish Openiin ja Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuihin. Danish Open oli 20.5. Tanskan Koldingissa. Pohjoismaiden mestaruuskilpailut käytiin 
21.-22.1.2006 Århusissa, Tanskassa. Suomi saavutti liikesarjojen PM-kilpailuista kolme sarjavoittoa, yhden 
hopean ja kahdeksan pronssia. 

 
Liikesarjojen suomenmestaruudet ratkottiin 29.4. Salossa. Alla on lueteltu suomenmestarien nimet 
sarjoittain: 

 
Miehet 
Junior  Niko Hakkarainen, Manse 
Senior 1  Petteri Kauppinen, Kerava 
Senior 2  Jarkko Mäkinen, Budokwai/TTT 
Master  Esko Haapaniemi, Salo 
 
Naiset 
Junior  Roosa Närhi, Budokwai/TTT 
Senior 1  Johanna Nukari, EHT 
Senior 2  Krista Mäkinen, Budokwai/TTT 
Master  Jaana Silvennoinen, Hausjärvi 
 
Parit  Roosa Närhi & Jarkko Mäkinen 
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Vuoden 2006 aikana järjestettiin neljä virallista kotimaista liikesarjakilpailua. Yksi kilpailuista (Finnish Open) 
oli kansainvälinen. Kilpailujen osallistujamäärät on raportoitu taulukossa 8. 
 

 
            Taulukko 8. Kotimaisten liikesarjojen osallistujamäärät 

Kilpailut kaikki kilp. ranking kilp. < 14 v 
määrä (hlö) 

< 18 v 
ranking 

määrä (hlö) 

> 18 v 
ranking 

määrä (hlö) 
Lahti-cup  
1.4. Lahti 

54 yksilöä + 
5 paria  + 
3 ryhmää 

28 10 12 32 

SM-kilpailut  
29.4. Salo 

118 yksilöä + 
20paria + 
3 ryhmää 

43 15 14 86 

Finnish Open  
29.7. Turku 

35 yksilöä + 
5 paria + 
3 ryhmää 

35 0 6 29 

Rauman avoimet 
8.10. Rauma 

56 yksilöä 24 11 11 34 

 
 

5.4.1 Testaustoiminta 
 

Poomsemaajoukkueen testaustoiminta toteutettiin vuonna 2006 maajoukkueleiritysten yhteydessä 
Turussa. Lisäksi käynnistettiin neuvottelut Pajulahden liikuntakeskuksen kanssa uuden 
testausjärjestelmän käynnistämisestä.  
 

5.4.2 Leirit 
 
Poomsemaajoukkueen leiritykset järjestettiin pääsääntöisesti Voimakadun taekwondokeskuksessa 
Turussa ja Talent Teamin leirit pidettiin Helsingissä ja Lahdessa (taulukko 9). 
 
 
     Taulukko 9. Liikesarjaleirit vuonna 2006 

Ajankohta  Tapahtuma  Paikka Kohderyhmä 
14.1.06 Poomseleiri Turku Maajoukkue 
12.2.06 Poomseleiri Turku Maajoukkue 
19.2.06 Poomseleiri Helsinki Talent Team 
9.4.06 Poomseleiri Helsinki Talent Team 
16.4.06 Poomseleiri Turku Maajoukkue 
13.5.06 Poomseleiri Turku Maajoukkue 
18.6.06 Poomseleiri Turku Maajoukkue 
14.7.06 Poomseleiri Tampere Maajoukkue 
19.-20.8.06 Poomseleiri Turku Maajoukkue 
27.8.06 Poomseleiri Lahti Talent Team 
24.9.06 Poomseleiri Turku Maajoukkue 
14.10.06 Poomseleiri Turku Maajoukkue 
18.11.06 Poomseleiri Turku Maajoukkue 
10.12.06 Poomseleiri Turku Maajoukkue 
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6 TUOMARIVALIOKUNTA 
 

6.1 Toimintaympäristö 
 

Tuomarivaliokunnan tehtävänä on kouluttaa taekwondon ottelutuomareita, ylläpitää ja valvoa suomalaista 
tuomaritoimintaa, antaa ottelun kilpailusääntöihin ja kilpailuun liittyviä määräyksiä ja ohjeita sekä antaa 
asiantuntijalausuntoja. Lisäksi Tuomarivaliokunta toimii yhteistyössä Valmennusvaliokunnan ja 
Poomsevaliokunnan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on helpottaa kilpailujen järjestämistä ja kilpailutoiminnan 
kehittämistä. 
 
Tuomarivaliokunnan kokoonpano ajalla 1.1.2006 – 25.9.2006 oli seuraava: 

 
Henri Nordenswan  puheenjohtaja 
Juha Reijasto   tuomarivalvojien koordinointi 
Janne Maunonen  ulkomaan tuomaritoiminta 

 
Tuomarivaliokunnan kokoonpanoa muutettiin 25.9.2006 pidetyssä kokouksessa. Tuomarivaliokunnan 
kokoonpano ajalla 26.9.2006 – 31.12.2006 oli seuraava: 

 
Juha Reijasto   puheenjohtaja 
Janne Maunonen tuomarivalvojien koordinointi 
Tatu Iivanainen   ulkomaan tuomaritoiminta 

 
 

Ottelukilpailujen järjestämisen kannalta välttämätön Pistis-laitteisto on sääntömuutosten johdosta 
vanhentunut, joten sitä on päivitettävä. Päivityksen suunnittelu käynnistyi vuonna 2006, mutta uuden 
ohjelmiston tai laitteiston hankkiminen ajoittuu vuodelle 2007. 
 
 

 
6.2 Kotimainen tuomaritoiminta 
 
Taekwondoliiton Tuomarivaliokunta valvoo kansallista ranking-sarjaa, liiton järjestämiä kansainvälisiä 
kilpailuja sekä niitä yksittäisiä kilpailutapahtumia, joihin on erikseen pyydetty liiton valvojaa. Käytännön 
tasolla kilpailujen tuomaritoiminnasta vastaa kutakin kilpailutapahtumaa varten nimetty liiton tuomarivalvoja. 
 
Ranking-kilpailuja oli vuoden aikana viisi (suluissa tuomarivalvoja):  
 

11.3. Loviisan avoimet (Juha Reijasto) 
1.4. Lahti Cup (Henri Nordenswan) 
23.9. Hiisi Challenge Vihdissä (Sami Reijasto) 
11.11. SM-kilpailut Nurmijärvellä (Kari Sirviö) 
9.12. Hwarang Cup Espoossa (Ilkka Vikström). 

 
Ranking-kilpailujen lisäksi liiton tuomarit tuomitsivat Taekwondo-festivaalin yhteydessä käydyt kansainväliset 
haasteottelut 29.7. Turussa. 
 
 
 
6.3 Kansainvälinen tuomaritoiminta  

 
Taekwondoliiton kansainväliset tuomarit osallistuvat arvokilpailuihin (MM- ja EM-kilpailut) erikseen 
kutsuttaessa. Vuonna 2006 yksikään suomalainen ei tullut kutsutuksi.  
 
Suomalaiset tuomarit osallistuivat vuoden aikana kahteen ulkomaiseen kisaan. Tanskan Århusissa 21.–
22.1.2006 järjestetyissä PM-kisoissa suomalaista tuomariosaamista edustivat Toni Degerlund, Janne 
Maunonen, Juha Reijasto ja Ilkka Vikström. Hollannissa 17.–19.3.2006 järjestetyssä Dutch Openissa olivat 
mukana Kari Sirviö ja Ilkka Vikström. 
 

 



  
 - 20 - 

 
6.4 Koulutus 

 
Vuoden 2006 alusta voimaan astuneiden sääntömuutosten takia kaikille ottelun A- ja B-tuomareille 
järjestettiin kertauskoulutus Lahdessa 4.2.2006. Samassa yhteydessä pidettiin vanhoille C-tuomareille ja 
uusille tuomareille kaksipäiväinen keskustuomarikoulutus, joka päättyi salikisoihin 5.2.2006. Niiden 
tuomarien, jotka eivät osallistuneet tälle kurssille, tuomarioikeudet menivät vanhaksi vuoden 2006 lopussa.  
 
Vuoden lopussa tuomareita oli yhteensä 28, joista A-tuomareita 8, B-tuomareita 11 ja C-tuomareita 9. 
Tuomarilistoilta poistettiin kertauskurssin väliin jättäneet tuomarit. 
 
IR-kursseille ei lähetetty vuonna 2006 ketään Taekwondoliiton kustannuksella, koska riittävän korkean dan-
arvon omaavia tuomareita ei Suomessa ole.  
 


