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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 
 
Yleistä 
 
Tampereen Taekwon-Do seura ry on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on ITF           
Taekwon-Don harrastamisen mahdollistaminen eri ikäisille ihmisille. Seuran kotisivut löytyvät         
osoitteesta http://tamtkd.net 
 
Seuran päättävänä elimenä toimii hallitus, jonka jäsenet (5-9 jäsentä) valitaan vuosittain           
pidettävässä syyskokouksessa (pl. Puheenjohtaja, joka valitaan kaksivuotiskaudelle). Hallituksen        
tehtävänä on toimia oikeudenmukaisesti seuran ja harrastajien hyväksi sekä kehittää ja laajentaa            
seuran toimintaa. Tämän toimintasuunnitelman tarkoituksena on toimia runkona vuoden 2020          
toiminnalle. 
 
Seura pyrkii toimintansa puitteissa tarjoamaan harrastajille mahdollisuuksia kokea liikunnan ja          
onnistumisen iloa iästä ja osaamistasosta riippumatta. Tampereen Taekwon-Do seura ry on           
Suomen ITF Taekwon-Do ry:n (myöhemmin SITF, http://www.taekwon-do.fi/) jäsenseura ja sitä          
kautta seura kuuluu myös Euroopan kattojärjestön All Europe Taekwon-do Federationin          
(myöhemmin AETF, http://itfeurope.org/) sekä maailman liiton International Taekwon-Do        
Federationin (myöhemmin ITF, http://www.taekwondoitf.org/) alaisuuteen. Tampereen      
Taekwon-Do seura on myös sekä Hämeen Liikunnan ja Urheilun (HLU, https://www.hlu.fi/) että            
Suomen Työväen Urheiluliiton (TUL, https://tul.fi/) jäsenseura. Tampereen Taekwon-Do seura         
kuuluu myös Suomen Potkunyrkkeilyliittoon. 
 
 
Valmennus ja harjoittelu 
 
Seuran mestarina toimii Marko Lieke, 7.dan, ja päävalmentajana Jori Aaltonen, 6. Dan.            
Harjoituspaikkanamme toimii Nääshallin budo 7. 
 
 
Alkeiskurssit 
 
Seura pyörittää alkeiskursseja keväällä ja syksyllä (https://www.tamtkd.net/alkeiskurssi/).  
2020 alkeiskurssit on suunniteltu seuraavasti: 

● 3-4-vuotiaiden NAPEROKAMPPAILU 
○ Harjoitukset kerran viikossa 
○ Erillinen kurssi keväällä ja syksyllä 

● 5-6-vuotiaiden MUKSUALKEISKURSSI & 
● 7-8-vuotiaiden LASTEN ALKEISKURSSI & 
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● 9-12-vuotiaiden NUORTEN ALKEISKURSSI 

○ Harjoitukset kerran viikossa 
○ Kurssi alkaa syksyllä ja kestää myös kevätkauden 

● Yli 13-vuotiaiden NUORTEN JA AIKUISTEN ALKEISKURSSI 
○ Harjoitukset kolmesti viikossa (1 oma harjoitus, 2 harjoitusta yhdessä jatkavien          

harrastajien kanssa) 
○ Erillinen kurssi keväällä ja syksyllä 

 
Vyökokeet 
 
Värivöille järjestetään vyökoe noin 4 kertaa vuodessa. Myös kunkin alkeiskurssin päätteeksi           
järjestetään vyökoe. Vyökokeet pidetään erikseen junioreille ja aikuisille erilaisen sisällön,          
vaatimusten ja kokeen sujuvuuden vuoksi. Lisäksi yli 13-vuotiaiden alkeiskurssille pidetään oma           
vyökoe. Mustan vyön kokeita järjestetään tarpeen mukaan. Vyökokeiden arvostelijoina toimivat          
seuran omat opettajat ja mestari. 
 
 
Kilpailutoiminta 
 
Seura järjestää Tampere Cup kilpailun keväällä ja Nääshalli Cup kilpailun syksyllä.  
 
Tampereen Taekwon-Do seuran jäseniä kannustetaan osallistumaan sekä kansallisiin joukkue- ja          
yksilökilpailuihin että erilaisiin kansainvälisiin kilpailuihin. Maajoukkueessa on aina ollut paljon          
Tampereen seuran edustusta sekä urheilijoissa että valmentajissa, ja tämä on suunnitelma           
jatkossakin. Maajoukkueeseen voi päästä vasta mustan vyön saavutettuaan, joten kilpailuissa on           
kansainväliselläkin tasolla selkeä värivyöt-mustat vyöt- ja juniorit-aikuiset -jaottelu. 
 
Vuoden 2020 EM-kilpailut pidetään huhtikuussa Bratislavassa, Slovakiassa. MM-kilpailut        
järjestetään vain parittomina vuosina, joten parillisina vuosina on luvassa myös värivöille avoin            
World Cup -kilpailu, joka vuoden 2020 syksyllä järjestetään Koperissa, Sloveniassa. Muita           
kansainvälisiä kilpailuja, joihin Tampereen seura yhteisesti koordinoidusti osallistuu ovat         
Alankomaissa järjestettävät Open Dutch (tammikuu) ja Holland Cup (toukokuu) sekä Italiassa           
järjestettävä Nikko Roma Open (helmikuu). Värivöille suosittelemme erityisesti Holland Cupia ja           
World Cupia.  
 
 
Leirit 
 
Seura kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti kansallisille ja kansainvälisille leireille.         
Käytännössä kansainvälisiin tapahtumiin osallistuvat yleensä vain mustat vyöt. Tampereen seura          
pyrkii järjestämään 3-4 leiriä vuodessa. Leirien teemat vaihtelevat.  
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Seuran junioriharrastajille on tarjolla Varalan Urheiluopistolla järjestettävä Suuri Budoleiri         
(https://budoleiri.sporttisaitti.com/). Kilpailusta ja maajoukkueesta kiinnostuneille A-junioreille on       
SITF:n puolesta tarjolla oma maajoukkueryhmän leiri. Lisäksi syyskaudella järjestetään toinen          
A-junioreille suunnattu harrastusleiri.  
 
 
Junioritoiminta 
 
Seuran junioritoiminta on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja saavuttanut          
merkittävän aseman seuran toiminnassa. Seurassa toimii vuonna 2020 kymmenen eri          
junioriryhmää, joista osa on jo edellä esiteltyjä alkeiskursseja ja loput eri ikäluokkien jatkoryhmiä. 
 
Seura saavutti Tähtiseurastatuksen vuonna 2014 (vuoteen 2017 saakka nimellä Sinettiseura)  
(https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/). 
Tähtiseurastatus ohjaa vahvasti seuran juniorityötä.  
 
Seura osallistuu eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikorttikampanja aina kun se Tampereella          
järjestetään. Tieto tästä tulee vuoden vaihteessa.  
 
Seura järjestää aktiivisesti lapsille ja nuorille lajiesittelytilaisuuksia kouluilla ja tapahtumissa. 
 
Koulutus  
 
Tampereen Taekwon-Do seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua erilaisiin koulutuksiin.         
Tällaisia ovat esimerkiksi 

● SITF:n järjestämät Taekwon-Do -ohjaajakoulutus (TOK) tasot 0-III  
● Valtakunnallisesti järjestettävät valmentaja- ja ohjaajakoulutukset (VOK) tasoilla I-III 
● Valtakunnallisesti järjestettävä valmentajan ammattitutkinto (VAT). 
● Valtakunnallisesti järjestettävät kamppailulajien yhteinen junioriohjaaja- ja      

aikuisohjaajakoulutuksen tasoilla I-II 
● SITF:n tuomarikoulutukset tasot B, C, ja D) 
● HLU:n ja Varalan yleiset liikuntajärjestökurssit (järjestötoiminta, liikuntaohjaus, henkinen        

valmennus, ensiapu, jne.) 
● ITF:n tarjoamat kansainväliset koulutukset (International instructor course, International        

coaches course, Harmony course, jne.) 
 
Seuran tavoitteena on tukea harjoitusten ohjaajia ja seuratoimijoita koulutus- ja kurssimaksuissa.  
 
Rahoitus 
 
Seuran toiminnan rahoitus hoidetaan harjoitus- ja jäsenmaksutuotoilla. Seura anoo vuosittain          
Tampereen kaupungin toiminta-asvustusta sekä erillistä projektiavustusta kilpailutoimintaan.       
Tavoite on, että seuran operatiiviset kulut katetaan harjoitus- ja jäsenmaksutuotoilla, ja kaupungin            
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toiminta-avustus käytetään nimettyihin toiminnan kehittämisen kohteisiin. Tällä hetkellä        
ajankohtaisia kehityskohteita ovat junioritoiminnan kehittäminen ja Budo 6 salin viimeisteleminen. 
 
Yhdistystoiminta ei tuota voittoa, eikä kukaan yksityinen henkilö tai organisaatio hyödy seuran            
toiminnasta taloudellisesti. Harjoitusten ohjaamisesta tai hallitusjäsenyydestä ei makseta rahallista         
palkkiota. Aktiiviset seuratoimijat voivat anoa hallitukselta rahallista tukea mm. kilpailuihin,          
leireille, kursseille ja koulutuksiin osallistumiseen. 
 
Satelliittiseurat 
 
Seura jatkaa satelliittiseuramahdollisuuksien kartoittamista lähialueilta. Ensimmäinen      
satelliittiseura, Tampereen Yliopiston Taekwon-Do, on pyörittänyt toimintaansa Unipoli Sportin         
kautta vuodesta 2014. Satelliittiseuran harrastajat voivat Unipolisportin loma-aikoina harjoitella         
erillisellä kesäkauden maksulla Tampereen Taekwon-Do seurassa. 
 
 
Kokoukset 
 
Seuran harrastajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksissa. Syyskokouksessa          
valitaan vuosittain seuran hallitus yksivuotiskaudelle. Seuran puheenjohtaja valitaan aina         
kaksivuotiskaudelle. Seuran hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai aina tarvittaessa.          
Harjoitusten ohjaajat kokoontuvat kevät ja syyskauden alussa tai tarpeen mukaan. 
 
 
Yhteiset tapahtumat 
 
Seura tarjoaa harrastajilleen yhteisiä leiripäiviä, joissa mukana ovat juniorit ja seniorit kaikilta            
vyöarvoilta. Leiripäivän tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja tutustuttaa harrastajat muihinkin          
kuin oman treeniryhmän harrastajiin. Seura järjestää harrastajille yhteisten leiripäivien lisäksi          
myös yhteisiä illanviettoja. Saunailtoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa kesällä ja jouluna,           
aikuisille ja juniori-ikäisille erikseen. Kesällä 2010 aloitettua seuran kesäolympialaisperinnettä         
jatketaan mahdollisuuksien mukaan kesäisin. Tavoitteena leikkimielisissä olympialaisissa on        
urheilla läpi naisten 7-ottelu. Kesällä pyöritetään myös erilaisia ulkoliikunta-aktiviteetteja, kuten          
loikka-, lenkki- ja liikkuvuusharjoituksia Pyynikin kentällä. 
 
 
Tapahtumakalenteri  
 
Seuran ajantasainen kalenteri löytyy seuran verkkosivuilta 
https://www.tamtkd.net/etusivu-2/kalenteri/ 
 
Kansalliset tapahtumat löytyvät lisäksi SIFT:in verkkosivuilta 
http://www.taekwon-do.fi/tapahtumakalenteri/ 
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Euroopan liiton tapahtumat löytyvät AETF:n verkkosivuilta 
https://itfeurope.org/calendar 
 
Maailmanliiton tapahtumat löytyvät ITF:n verkkosivuilta 
https://www.taekwondoitf.org/events/ 
 
 
 

Tampereen Taekwon-Do seura ry:n puolesta 
 
 
 
 

 
Joni Ohtonen Jari Hietaniemi 
puheenjohtaja sihteeri 
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