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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 

 
 
Yleistä 

 
Tampereen Taekwon-Do seura ry on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on ITF Taekwon-Don 
harrastamisen mahdollistaminen eri ikäisille ihmisille. Seuran päättävänä elimenä toimii hallitus, 
jonka jäsenet (5-9 jäsentä) valitaan vuosittain pidettävissä syyskokouksissa. Hallituksen tehtävänä 
on toimia oikeudenmukaisesti seuran ja harrastajien hyväksi sekä kehittää ja laajentaa seuran 
toimintaa. Tämän toimintasuunnitelman tarkoituksena on toimia runkona vuoden 2019 toiminnalle.  
 
Seura pyrkii toimintansa puitteissa tarjoamaan harrastajille mahdollisuuksia kokea liikunnan ja 
onnistumisen iloa iästä ja osaamistasosta riippumatta. Seuran toiminnalle luo perustan lajimme 
perusperiaatteet; kohteliaisuus, rehellisyys, uutteruus, itsehillintä ja lannistumaton henki. 
Tampereen Taekwon-Do seura ry on Suomen ITF Taekwon-Do ry:n (myöhemmin SITF) jäsenseura ja 
sitä kautta seura kuuluu myös Euroopan kattojärjestön All Europe Taekwon-do Federationin 

(myöhemmin AETF) sekä maailman liiton International Taekwon-Do Federationin (myöhemmin ITF) 
alaisuuteen. Tampereen Taekwon-Do seura on myös sekä Hämeen Liikunnan ja Urheilun (HLU) että 

Suomen Työväen Urheiluliiton (TUL) jäsenseura.  
 

 
Valmennus ja harjoittelu 

 
Seuran mestarina toimii Marko Lieke, 7.dan, ja päävalmentajana Jori Aaltonen, 6. Dan. 
Harjoituspaikkanamme toimii Nääshallin budo 7, joihin seura pääsi muuttamaan keväällä.  
 
 
Alkeiskurssit 

 
Alkeiskurssit aloitetaan yli 13-vuotiaille harrastajille vuonna 2019 sekä kevät- että syyskaudella. 
Myös junioreille on omat kurssinsa, syksyllä 2018 alkanut ryhmä jatkaa harjoituksiaan kevään 2019 
ajan. Syyskaudella tavoitteena on vuoden 2018 tapaan aloittaa kolme eri -ikäisille junioreille 
tarkoitettua alkeiskurssia (4–6-vuotiaat, 7–8-vuotiaat ja 9–12-vuotiaat). 
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Vyökokeet 

 
Värivöille järjestettäviä vyökokeita pidetään tarpeen mukaan 3–4 kertaa vuodessa. Myös kunkin 

alkeiskurssin päätteeksi järjestetään vyökoe. Vyökokeet pidetään yleensä erikseen juniori -ikäisille, 
eli D-junioreille (alle 8-vuotiaat), C-junioreille (8–10-vuotiaat), B-junioreille (10–13-vuotiaat) ja A-

junioreille (13–18-vuotiaat), kun taas aikuisille harrastajille on oma vyökoetilaisuutensa. 
Poikkeuksena on yli 13-vuotiaiden alkeiskurssi, jonka päätteeksi kaikki kurssilaiset osallistuvat 
samaan vyökokeeseen. Juniorialkeiskurssilla oleville järjestetään natsakokeita viisi kertaa kurssi 
aikana. Monesti kuitenkin A-juniori-ikäiset harrastajat harjoittelevat yhdessä aikuisten kanssa ja 
osallistuvat myös aikuisten vyökokeisiin. Myös mustan vyön kokeita järjestetään keväällä ja syksyllä 
tarpeen mukaan. Vyökokeiden arvostelijoina toimivat seuran omat opettajat ja mestari.  
 
 
Kilpailutoiminta 

 
Seura pyrkii edellisvuosien tapaan järjestämään perinteeksi muodostuneen Nääshalli Cup  

-salikilpailun syksyllä. Myös mustien vöiden ja juniorien sarjat sisältävä Tampere Cup järjestetään 
keväällä 2019. Vuoden suurin kotimainen kilpailutapahtuma on SM-kilpailut ja värivöiden Helmi 

Cup, jotka järjestetään tänä vuonna Tampereen Taekwon-Do seuran 40-vuotisjuhlakilpailuna.  
Muita kilpailuja tullaan järjestämään SITF:n pyynnöstä esimerkiksi yhteistyössä SITF:n kilpa - ja 

huippu-urheiluvaliokunnan kanssa. 
 

Tampereen Taekwon-Do seuran jäseniä kannustetaan osallistumaan tulevana vuonna Suomessa 
järjestettäviin joukkue- ja yksilökilpailuihin sekä erilaisiin kansainvälisiin kilpailuihin Suomessa ja 

ulkomailla. Maajoukkueessa on viime vuosien ajan edustanut useita tamperelaiskilpailijoita ja 
vuoden 2018 EM-kilpailuissa Tampereen Taekwon-Do seuraa edusti hienosti kuusi kilpailijaa ja yksi 

valmentaja, joten myös vuonna 2019 sekä konkareita että uusia kilpaurheilijoita kannustetaan 
hakemaan paikkaa maajoukkueesta.  

 
Vuosittain järjestetään myös SITF:n viralliset värivöiden ja joukkueiden kilpailut syksyllä. Isoja 
kansainvälisiä kilpailuja on kahdet; MM-kilpailut keväällä Inzelissä, Saksassa. Syksyn EM-kilpailuiden 

paikkaa ei ole vielä päätetty. Lisäksi keskisuuria kilpailuja on keväällä Euroopassa tarjolla ainakin 
Dutch Open tammikuussa Alankomaissa ja Roma Open helmikuussa Italiassa sekä Holland Cup 

toukokuussa Alankomaissa. Syyskauden kilpailukalenteri ei Euroopan osalta ole vielä tarkentunut. 
 

 
Leirit 

 
Seura kannustaa jäseniään osallistumaan kaikille Suomessa ja myös aikataulun puitteissa ulkomailla 

järjestettäville Taekwon-Do -leireille ja muihin mahdollisiin harrastustilaisuuksiin. Tampereella 
pyritään järjestämään 3–4 leiriä vuosittain, joten myös vuonna 2019 on tarkoitus toteuttaa eri 

teemoilla järjestettäviä leirejä, joiden ajankohta määräytyy muiden tapahtumien ja leirin ohjaajien 
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aikataulujen mukaan. Seuramme harrastajat ovat myös vahvasti mukana maajoukkueen ja 

maajoukkueryhmän leireillä.  
 

Seuran junioriharrastajille on tarjolla Varalan Urheiluopistol la järjestettävä Suuri Budoleiri. 
Pääjärjestäjänä toimii Suomen Taidoliitto ja mukana ovat SITF:n lisäksi myös Suomen Aikidoliitto, 

Suomen taekwondoliitto, sekä Suomen ITF Taekwon-doliitto. Kilpailusta ja maajoukkueesta 
kiinnostuneille A-junioreille tulee SITF:n puolesta olemaan vuonna 2019 tarjolla oma talent-leiri 
kilpaurheilusta kiinnostuneille nuorille. Lisäksi syyskaudella järjestetään toinen A-junioreille 
suunnattu harrastusleiri.  
 
 
Junioritoiminta 
 
Seuran junioritoiminta (7–9-vuotiaat C-juniorit, 10–12-vuotiaat B-juniorit ja 13–17-vuotiaat A-
juniorit) on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja saavuttanut merkittävän aseman 
seuran toiminnassa. Vuoden 2018 syyskaudella seurassa toimii kahdeksan eri junioriryhmää. Kolme 

niistä on lasten alkeisryhmiä ja viisi lasten jatkoryhmiä, jotka on jaettu iän ja vyöarvon perusteella. 
Seura saavutti Sinettiseurastatuksen vuonna 2014. Nimi muuttui Tähtiseuraksi vuoden 2018 alussa. 

Tähtiseurastatus tulee jatkossa ohjaamaan vahvasti seuran juniorityötä. Mikäli Tampereella 
järjestetään vuonna 2019 eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikorttikampanja, tulee seuramme 

osallistumaan siihen aiempien vuosien tapaan. Seura pyrkii myös vuoden 2019 aikana järjestämään 
lapsille ja nuorille aiempaa enemmän lajiesittelytilaisuuksia kouluilla ja tapahtumissa. Seura tul ee 

myös tukemaan nuorten harrastajien kilpailu- ja leirimatkoja mahdollisuuksien mukaan runsaasti. 
 

 
Koulutus                                                                                                                                                                          

 
Tampereen Taekwon-Do seura ry:n tarkoitus on tarjota jäsenilleen ja harjoitusten vetäjille 

mahdollisuuden osallistua erilaisiin koulutuksiin. Vuoden 2019 aikana on s euran jäsenten 
mahdollisuus osallistua SITF:n järjestämiin valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin sekä Taekwon-Do 
ohjaajakoulutuksiin. Jos SITF saa valmiiksi materiaalit Taekwon-Don perusteet koulutukseen, seura 

pyrkii järjestämään koulutuksen 1-2 kertaa vuoden 2019 aikana. SITF järjestää myös eritasoisia (B-, 
C-, ja D-) tuomarikursseja, joihin voivat osallistua yli 16-vuotiaat harrastajat vyöarvonsa mukaisesti. 

 
SITF on myös vuodesta 2009 asti ollut mukana järjestämässä I-tason junioriohjaajakoulutusta 

yhdessä Suomen Taidoliiton, Suomen Aikidoliiton ja Suomen Taekwondoliiton kanssa. Myös uudet 
apuohjaajat ohjataan kursseille aina kun niitä järjestetään. Vuonna 2019 tullaan järjestämään I -

tason junioriohjaajakoulutus.  
 

Myös Olympiakomitean ja sen aluejärjestön HLU:n järjestämiin erilaisiin valmentajille, 
seuratoimijoille, harrastajille ja kilpailijoille tarkoitettuihin koulutuksiin kannustetaan osallistumaan 

mahdollisuuksien mukaan. Seuran tavoitteena on tarjota koulutukset veloituksetta harjoitusten 
vetäjille ja seuratoimijoille. Erityisesti urheiluvammojen hoitoon ja ensiapuun keskittyvät 
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koulutukset ovat herättäneet kiinnostusta harjoitustenvetäjien keskuudessa ja seuran 

pyörittämiseen liittyviin koulutuksiin on osallistunut hallituksen jäseniä. 
 

Erityisesti seuran mustia vöitä ja harjoitustenvetäjiä kannustetaan myös osallistumaan AETF:n ja 
ITF:n järjestämille kansainvälisille seminaareille ja opettajakoulutuksille, joita järjestetään 

useamman kerran vuodessa ympäri maailmaa.  
 
 
Rahoitus 

 
Seuran toiminnan rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti harjoitus- ja jäsenmaksutuotoilla. Seura anoo 
vuosittain Tampereen kaupungin toiminta-avustusta, joka on tarkoitettu tamperelaisille 
urheiluseuroille. Seuratoiminnan ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, eikä kukaan yksityinen henkilö 
hyödy taloudellisesti. Harjoitusten vetäjät ja hallituksen jäsenet eivät myöskään saa rahallista 
palkkiota tekemästään työstä. Rahoituksen tarkoituksena on saada seura toimimaan 
täysipainoisesti ja tukea harrastajien kilpailu- ja leirimatkoja sekä koulutuksia. 

 
Tampereen kaupungilta tullaan vuodelle 2019 hakemaan myös kansainvälisten kilpailujen 

kilpailuavustusta.  
 

 
Satelliittiseurat 

 
Vuonna 2019 aiotaan jatkaa satelliittiseuramahdollisuuksien kartoittamista lähialueilta. 

Ensimmäinen satelliittiseura, Tampereen Yliopiston Taekwon-Do, on pyörittänyt toimintaansa 
Unipoli Sportin kautta jo 6 vuoden ajan ja vuonna 2014 se hyväksyttiin SITF:n jäsenseuraksi.  

 
 

Kokoukset 

 
Seuran harrastajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksissa. Syyskokouksessa 

valitaan vuosittain seuran hallitus yksivuotiskaudelle. Seuran puheenjohtaja valitaan aina 
kaksivuotiskaudelle. Seuran hallitus kokoontuu yleensä joka toinen kuukausi tai aina tarvittaessa. 

Harjoitustenvetäjät kokoontuvat yleensä harjoituskausien alussa vähintään kaksi kertaa vuodessa 
tai tarpeen mukaan. 

 
MM2021-projekti 
 

Tampereen Taekwon-Do seura ry yhdessä Suomen ITF Taekwon-Do ry:n, Black Eagle Taekwon-Do 
ry:n ja Tampereen kaupungin kanssa hakee vuoden 2021 MM-kilpailujen järjestelyoikeutta 
Tampereelle. Projektiin liittyvä ensimmäinen esitys pidettiin Australiassa lokakuussa 2018 World 
Cup -kilpailun yhdessä järjestetyssä maailmanliiton (ITF) konferenssissa. Varsinainen haku ja päätös 
kisaisännyydestä tehdään kevään 2019 MM-kilpailujen yhteydessä Saksassa, jonne lähtee projektia 
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edustamaan delegaatio, johon kuuluu sekä seurojen että Tampereen kaupungin edustajia. Tampere 

on ainoa MM-kilpailuja hakeva kaupunki, joten kilpailujen järjestäminen pääsee todella vauhtiin 
Saksan konferenssipäätöksen jälkeen. MM-kilpailut tullaan järjestämään Tampereen urheilu- ja 

messukeskuksessa 6.-12.9.2021. Tampereen seurasta projektiryhmään kuuluvat Heli Karjalainen 
(projektipäällikkö), mestari Mikko Allinniemi (rakentaminen), Lasse Kuusisto (IT) ja Laura Nikkola-

Kuusisto (majoitukset ja kuljetukset).  
 
 
Yhteiset tapahtumat 

 
Seura tarjoaa harrastajilleen kaikille yhteisiä leiripäiviä, joissa mukana ovat sekä juniorit että seniorit 
kaikilta vyöarvoilta. Leiripäivä on hyvä mahdollisuus tutustua muihinkin kuin oman treeniryhmän 
harrastajiin. Leiripäivän aikana järjestetään aina myös vyökoe. Seura järjestää harrastajille yhteisten 
leiripäivien lisäksi myös yhteisiä illanviettoja. Kaikille harrastajille tarkoitettuja saunailtoja 
järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kesäkauden loppupuolella ja pikkujouluaikaan, aikuisille ja 
juniori-ikäisille erikseen. Suunnitteilla on A-juniorien toimintapäivä, joka luo ryhmähenkeä ja tarjoaa 

mukavaa oheistoimintaa treenien lisäksi. Saunailtojen tarkoituksena on tutustuttaa harrastajia 
toisiinsa ja luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ryhmähenkeä. Kesällä 2010 aloitettua seuran 

kesäolympialaisperinnettä tullaan jatkamaan myös kesällä 2019. Tavoitteena leikkimielisissä 
olympialaisissa on urheilla läpi naisten 7-ottelu. 

 
 

40-vuotisjuhlavuosi 
 

Vuosi 2019 on seuramme juhlavuosi. Seura täyttää 40-vuotta ja tämän myötä seuramme juhlii koko 
seuran kanssa yhteisessä saunaillassa. Seura järjestää myös näytöksen, jossa tarkoituksena on 

murskata 40 puulautaa.  
 

 
Tapahtumakalenteri 2019 

 

AKATEMIA OPEN -KILPAILUT 

Pvm: 19.- 20.01.2019 

Paikka: Oulu 
 

A-JUNIOREIDEN TALENT-LEIRI 
Pvm: 26.- 27.01.2019 

Paikka: Varalan Urheiluopisto 
 

OPEN DUTCH 
Pvm: 26.01.2019 

Paikka: Helmond, Alankomaat 
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SM-KILPAILUT JA HELMI CUP 

Pvm: 02.02.2019 - 03.02.2019 
Paikka: Tesoman Palloiluhalli, Tampere 

 
MURSKAUSLEIRI 

Pvm: 09.- 10.02.2019 
Paikka: Jyväskylä 
 
ROMA OPEN 
Pvm:  22.-24.02.2019 
Paikka: Rooma, Italia 
 
BLACK EAGLE TAEKWON_DO OPEN 
Pvm: 09.03.2019 
Paikka: Tampere, Hervanta 
 

MAAJOUKKUELEIRI 
Pvm: 03.03.2019 - 04.03.2019 

Paikka: Varalan Urheiluopisto  
 

BLACK EAGLE TAEKWON-DO OPEN 
Pvm: 10.03.2019 

Paikka: Tampere  
 

LEGENDS SEMINAR 
Pvm: 23.03.2019 - 24.03.2019 

Paikka: Tampere  
 

TAMPERE CUP 

Pvm: 30.-31.3.2019 
Paikka: Tampere 

 
MM-KILPAILUT 

Pvm: 24.04.2019 - 28.04.2019 
Paikka: Inzell, Saksa 

 
ALUEELLINEN MAAJOUKKUERYHMÄNLEIRI (ETELÄ JA POHJOINEN) 

Pvm:  11.05.2019 
 

HOLLAND CUP 
Pvm: 25.-26.05.2019 

Paikka: Alankomaat 
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ALUEELLINEN MAAJOUKKUERYHMÄN LEIRI 

Pvm: 31.08.2019 
Paikka: Tampere 

 
MAAJOUKKUERYHMÄN SALIKISA 

Pvm: 01.09.2019 
 
MAAJOUKKUELEIRI 
Pvm: 21.09.2019 
Paikka: Tampere 
 
 
 

Tampereen Taekwon-Do seura ry:n puolesta 

 
 

 
 

 
           Joni Ohtonen   Sini Ohtonen 

 puheenjohtaja   sihteeri 
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