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Suomen Taekwondoliitto ry



Aikataulu ja tapaamisen aiheet

◦ Klo 17 – 17.15 Tervetuloa!

◦ Klo 17.15 - 18 Ohjaajien jaksamisen tukeminen seurassa (Katri Lilja, Mieli ry)

◦ Klo 18 – 18.25 Iisalmen Taekwondon seuraesittely (Simo Jokinen)

◦ Klo 18.25 – 18.30 Ajankohtaiset asiat 



Paralympiakomitean apurahat
◦ AHOS –apuraha

◦ apuraha on tarkoitettu uusien ideoiden hakemiseen ja vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien kehittämiseen. 
Ahos-apurahaa voidaan myöntää vammaisurheilun ja -liikunnan parissa toimivalle tai aloittelevalle ohjaajalle, 
valmentajalle, kouluttajalle tai urheilijalle kotimaisiin tai ulkomaisiin opintoihin. Opintojen tai koulutustilaisuuden tulee
liittyä vammaisurheiluun tai -liikuntaan. Jos hakijalle on myönnetty aiemmin Ahos-apurahaa, tulee opinnoista, joihin 
apuraha myönnettiin, olla kulunut vähintään kaksi vuotta ennen kuin uutta apurahaa voidaan myöntää. Ahos-apurahaa ei 
myönnetä samalle hakijalle toistuvasti samankaltaisiin käyttökohteisiin (esim. vuosittain toistuvat kansainväliset 
seminaarit). Apurahaa ei myöskään myönnetä urheilijan omaan valmentautumiseen eikä valmennustoimintaan.

◦ AHOS –kehittämistuki

◦ kehittämistukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten oppilaitos, urheiluseura, yhdistys tai kunta vammaisurheiluun 
tai soveltavaan liikuntaan liittyvissä koulutus- ja kehittämishankkeissa. Tuki on tarkoitettu hankkeille, joissa opintomatkan 
kustannuksia kattava opintoapuraha ei riitä, ja joissa koulutuksen avulla halutaan synnyttää pysyvää liikuntatoimintaa 
vammaisille tai eri tavoin liikkumis- ja toimintaesteisille henkilöille.

◦ Tukia voi hakea kaksi kertaa vuodessa: helmikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä

◦ Lisätiedot: https://www.paralympia.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha



Ajankohtaiset - koulutus
◦ Olympiakomitean Vastuullinen Valmentaja –verkkokoulutus maksuton myös 

jatkossa: https://www.olympiakomitea.fi/2022/01/11/vastuullisen-valmentajan-
verkkokurssi-tarjotaan-myos-jatkossa-maksuttomana/

◦ 1-tason koulutus:
◦ Lähijakso 12.-13.3.2022 

◦ Seurakoulutus Zoomissa 11.-13.4.2022 (ilmoittautuminen 4.4. mennessä)

◦ Seurakoulutuksia voidaan järjestää myös paikkakuntakohtaisesti, näistä yhteys Tiiuun

◦ 2-tasoja ei vuonna 2022
◦ yhteisiä verkkokoulutus-materiaaleja mietitään yhteistyössä kamppailulajien ja 

urheiluopistojen kanssa

◦ Tavoitteena säästää sekä kustannuksia että aikaa



Ajankohtaiset - muut
◦ Ottelun aikuisten ja nuorten mj-leiri 26.2. Turku

◦ Liikesarjojen Lohja Open 26.3.

◦ Liikesarjaleiri Lohja 27.3.

◦ Sääntömääräinen kevätkokous 27.3. Lohja + etä

◦ Harrastamisen Suomen malli – infoilta kamppailuseuroille 28.2.2022 klo 18 – 19 
(https://www.suomentaekwondoliitto.fi/uutiset/harrastamisen-suomen-malli-infoilta/)

◦ Seurawebinaari 1: Seuran toimintalinja 30.3. 
(https://www.suomentaekwondoliitto.fi/uutiset/kevaan-2022-seurawebinaarit-toimint/)

◦ Loviisa Open 9.4.

◦ Seurawebinaari 2: Urheilijan ja harrastajan polut 12.4.

◦ Ikaalinen Open (ottelu) 23.4.

◦ Seuraava Seurafoorumi 26.4.2022 (huom! Tiistai) klo 17 – 18.30.
◦ Seuraesittelyssä Budokwai Taekwondo



Kiitos 
osallistumisesta!


