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Budokwai ry. Taekwondo 
 

 

Toimintalinjan työstö 
Toimintalinja pohjautuu kauden 2014-2017 toimintalinjaan, jolloin projektia työsti Krista Mäkinen yhdessä 

johtoryhmän jäsenien, seuran harrastajien, ohjaajien, valmentajien ja muiden toimijoiden kanssa. 

Toimintalinja 2014-2017 vastaa edelleen pääpiirteittäin seuramme toimintaa. Uudessa toimintalinjassa 

keskityimme päivittämään mm. jo saavutettua tavoitteita. Toimintalinjan työstössä on huomioitu sekä 

lasten ja nuorten sekä aikuisharrastajien tyytyväisyyskyselyt ja niihin pohjautuvat keskustelut, että 

ohjaajien muiden toimijoiden kanssa käydyt seuran kehittämistä koskevat tapaamiset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eettiset linjaukset 
 

Seuramme etiikka perustuu tasa-arvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. Tasa-arvoisuus tarkoittaa sitä, että 

kaikille tarjotaan mahdollisuus harrastaa ja jokaisen mielipidettä kuunnellaan; mahdolliseen kritiikkiin 

pyritään myös reagoimaan. Toiminta tapahtuu reilun pelin hengessä eikä lajiin liittyvää hierarkkisuutta 

(vyöjärjestelmä) korosteta väärällä tavalla. Suvaitsevaisena seurana suhtaudumme harrastajiimme 

avoimesti. Jokainen voi edetä omaa tahtiaan ja virheet ovat sallittuja. Tavoitteena on kannustava ilmapiiri, 

jossa osataan iloita myös toisen menestyksestä. 

Seuramme toiminta on päihteetöntä ja urheilullisia elämäntapoja edistävää.  

 

 

VISIO 2022 

Budokwai ry Taekwondo yli 500 jäsenen taekwondoseura, joka tarjoaa laadukasta valmennusta ja ohjausta 

harrastajan ja kilpaurheilijan polulla. Seura jakaa tietotaitoa harrastajien ja ohjaajien kesken sekä tekee 

tiivistä yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa terveyden sekä kilpaurheilun edistämiseksi. Seura on 

edelläkävijä tapahtumien järjestämisessä sekä uusiin mahdollisuuksiin tarttumisessa. 



Seuratoiminnan tavoitteet 
 

Seuran tavoite on tulla visionsa mukaiseksi. 

 

Kasvatukselliset tavoitteet 

 
Haluamme tarjota lapsille ja aikuisille harrastuksen, jonka kautta voi kehittyä myös ihmisenä. Tämä tavoite 

voi täyttyä viihtymisen kautta: jos harrastaja viihtyy pidemmän aikaa lajin parissa, hänellä on mahdollisuus 

omaksua lajiin ja lajiyhteisöön sekä seurayhteisöön liittyviä arvoja. Kannustavassa ja ohjaavassa ilmapiirissä 

tapahtuvan harjoittelun lisäksi järjestämme paljon tapahtumia, joissa talkoolaisina työskentelevät niin 

lapset kuin aikuisetkin oman mielenkiinnon mukaan. Näissä tapahtumissa ja niiden suunnittelussa luodaan 

yhteishenkeä, ja rinnakkain toimimalla opitaan toinen toisiltamme. Erityistä huomiota kohdistetaan 

jokaisen vastuuseen saliympäristöstä huolehtimiseen. 

Seuran lasten ja nuorten tilaisuudet ovat päihteettömiä. 

Urheilulliset tavoitteet 
 

Pyrimme tarjoamaan jokaiselle halukkaalle mahdollisuuden kehittyä omalle huipputasolleen. Tavoitteena 

on edelleen tuottaa kansainvälisen huipputason urheilijoita. Helpoimmin tämä tapahtuu yhteistyössä 

Suomen Taekwondoliiton valmennuskeskuksen kanssa. 

 

Urheilullisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet 
 

Haluamme jakaa tieto-taitoa ympärillemme. Seurassamme on liikunnan-alan ammattilaisia,  jotka voivat eri 

yhteyksissä, esimerkiksi ohjatessaan, jakaa tietoa ja taitoja. Lisäksi monet seuramme ohjaajista ovat itse 

myös aktiivisia tai entisiä huippu-urheilijoita, jotka pystyvät esimerkillään näyttämään lapsille ja nuorille 

urheilulista elämäntapaa. 

 

Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet 

Viihtyminen harrastuksen parissa on olennaista harrastuksen jatkumisen kannalta. Pyrimme harjoituksissa 

pitämään yllä kannustavaa ilmapiiriä ja käyttämään yhteistoiminnallisia harjoitustapoja. Jokainen saa 

harjoitella omalla tasollaan ja virheet ovat sallittuja. Muita kannustetaan ja toisten onnistumisesta osataan 

iloita. Harrastajien mielipiteet otetaan huomioon ja uudet näkökulmat ovat tervetulleita. Lisäksi 



toimikunnat ja vapaaehtoiset järjestävät toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Uskomme näiden asioiden 

lisäävän harrastajien viihtyvyyttä. 

Taloudelliset tavoitteet 

Seuran tavoitteena on vakiinnuttaa harrastajamäärä noin 500 maksavaan harrastajaan. Tämä ei tapahdu 

itsestään, vaan toiminnan laatuun ja harrastajan viihtymiseen on kiinnitettävä jatkuvasti huomioita, sillä 

laadukkaan toiminnan ja viihtymisen kautta harrastusaika pitenee. Lisäksi tavoitteenamme on kiinnittää 

huomioita myös muihin varainkeruun muotoihin sekä yhteistyöhön muiden lajien seurojen ja urheilijoiden 

kanssa, jotka eivät välttämättä olisikaan seuramme varsinaisia jäseniä. 

 

Käytännön toimintatavat 
 

Ryhmien toiminta 

 
Ryhmät muodostetaan iän, kokemuksen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Harrastajiksi ovat 

tervetulleita kaikki ihmiset kaikenlaisilla taustoilla. Edellytämme luonnollisesti seuran sääntöihin 

sitoutumista ja hyvän harjoituskulttuurin noudattamista. Harjoittelu on täysin vapaaehtoista. Kaikkein 

pienimmät harjoittelevat kerran viikossa ja alakouluisillä on harjoitustarjontaa lähes jokaiselle päivälle 

viikossa. Yläkouluikäisille on tarjolla oman ikäryhmän alkeis- ja jatkoryhmät joiden lisäksi yli 14-vuotiaat 

voivat osallistua myös kaikkiin aikuisille suunnattuihin harjoituksiin, joita on tarjolla lähes jokaiselle 

viikonpäivälle. Enimmillään lapsi tai nuori voi harjoitella noin 4-6 kertaa viikossa. Harjoittelu tapahtuu 

omalla salilla sekä useissa lähiöissä koulujen tiloissa. 

Kilpaharjoittelu ja kilpailuihin osallistuminen on vapaaehtoista. Järjestämme ottelun kilparyhmätoimintaa, 

joka on suunnattu n. 11-18-vuotiaille nuorille. Kilparyhmään tulee erikseen hakea. Pääsyvaatimuksena on 

taekwondon perustaitojen hallitseminen (keltainen vyö) sekä oma motivaatio osallistua ottelukilpailuihin ja 

harjoitella niihin tavoitteellisesti. Kilparyhmän toiminta ei kuitenkaan ole vakavaa, vaan kaikenlaiset 

tavoitteet salikisoista kansainväliselle tasolle saakka ovat sallittuja ja arvokkaita. Kilparyhmän tärkeimpänä 

tehtävänä on kasvattaa nuoria urheilulliseen elämäntapaa sekä antaa mahdollisuus kehittyä haluamalleen 

tasolleen saakka. Yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat ottelijat, jotka ovat vähintään SM-mitalitasolla ja 

tavoittelevat kansainvälistä menestystä, ohjataan halutessaan hakeutumaan Suomen Taekwondoliiton 

Valmennuskeskukseen. 

Tavoitteenamme on perustaa myös liikesarjojen kilparyhmä. 

 



Viestintä 
 

Virallinen tiedotus tapahtuu sähköpostitse tkd-harrastajat listalla sekä seuran kotisivuilla. Kotisivujen 

ensisijainen kohderyhmä on uusien harrastajien tavoittaminen ja seuran keskeisimmistä toiminnoista 

kertominen. Sosiaalisessa mediassa tiedotamme aktiivisesti pienemmällä uutiskynnyksellä. Lisäksi eri 

ryhmille on omia WhatsUpp ja Facebook-ryhmiä sisäistä tiedotusta varten.  

Vuorovaikutteinen tiedotus tapahtuu erityisesti harjoituksissa ja omalla salilla infon päivystäjien sekä 

ohjaajien toimesta. Lisäksi otamme vuonna 2018 käyttöön MyClub- palvelun, jonka kautta tiedotus ja muu 

vuorovaikutus helpottuu ja nopeutuu. 

Palkitseminen & kannustaminen 
 

Seuramme perusjuhla on ’pikkujoulut’. Samalla se on vuoden päätöstilaisuus, jolloin luodaan katsaus 

menneeseen. Tässä juhlassa palkitaan ja kiitetään kuluneella kaudella menestyneet urheilijat, kaikki 

ohjaajat, esimerkilliset juniorit, dan-arvoissa edenneet mustat vyöt, ansioituneet ja ahkerat toimijat sekä 

kaikki muut jollain esimerkillisellä tavalla seuraa auttaneet henkilöt tai tahot. Emme siis pidä 

vakiopalkintoja vaan muistamme tilanteen mukaan. Haluamme, että palkitseminen tapahtuu yhteisten 

juhlien tai tilaisuuksien aikana, jolloin mahdollisimman moni on paikalla ja näin näkevät mistä palkitaan ja 

millä tavalla. Erikseen juhlistetaan esimerkiksi arvokisamenestystä. Silloin paikalle kutsutaan lehdistöä ja 

yhteistyökumppaneita, kuten Turun kaupunki, Turun seudun urheiluakatemia, Liiku ry, jne. 

Organisointi 
 

Periaatteena on, että ketään ei kielletä tekemästä seuran hyväksi asioita. Uusia seuratoimijoita 

rekrytoidaan sekä halukkuuden että osaamisen perusteella. Muita toimijoita kuin ohjaajia rekrytoidaan 

varsinkin tapahtumien yhteydessä talkootöiden kautta. Seuralla on kaksi toimivaa jaostoa, jotka toimivat 

samassa tilassa itsenäisinä vuokralaisina. Taekwondojaostolla on erilaisia toimikuntia, jotka toimivat 

johtoryhmän alaisuudessa. Aikuisharrastajien toimintaa koordinoi Aikuistoimikunta ja lapsia varten on 

Vanhempaintoimikunta. Myös Nuorisotoimikunta on olemassa. Teemme aktiivista yhteistyötä 

sidosryhmiemme eli Turun kaupungin, Turun seudun urheiluakatemian, Liiku ry:n ja CampusSportin kanssa. 

 

Talous 
 

Talous pyritään pitämään vakaana. Harjoitusmaksut ja osallistumismaksut näkyvät nettisivuillamme ja niistä 

päättää johtoryhmä. Harjoitusmaksut pyritään pitämään sellaisella tasolla, että taekwondon harrastaminen 



on mahdollista mahdollisimman monelle. Talkootöihin osallistuminen on vapaaehtoista, lisäksi osallistujalla 

on valinnanmahdollisuus erilaisten töiden välillä. 

 

Seuran organisaatio 
 

Pääseura on Budokwai ry, joka on perustettu vuonna 1962, ja jossa toimii tällä hetkellä kaksi jaostoa, 

taekwondo ja karate. Kuulumme Suomen Taekwondoliittoon ja edustamme WT-tyylisuuntaa 

(olympiataekwondo). Toimintamme ydin ovat harrastajat, joita ohjaavat koulutetut ja taitavat ohjaajat. 

Toimintaa koordinoi johtoryhmä, sekä sen alaisuudessa toimiva valmennuspäällikkö ja toimikunnat. 

 

Hallinnolliset tehtävät (johtoryhmä)  

Johtoryhmä vastaa tavoitteiden toteutumisesta. Toimenkuvat ovat joustavia. Johtoryhmässä on seuraavat 

tehtävät: puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, johtoryhmän jäsenet. Koko seuraa koskevien 

tapahtumien markkinoinnista sekä yleisestä tiedotuksesta vastaa puheenjohtaja. Toimikunnat markkinoivat 

ja tiedottavat oman kohderyhmänsä asioista. Ohjaajat tiedottavat omissa ryhmissään. 

Toimikunnat 
jojo-ryhmä: perustetaan kisakohtaisesti  

Vanhempaintoimikunta: Huolehtii junioriharrastajien viihtyvyydestä, hankkii varoja lasten harrastuksen 

tarpeisiin sekä järjestää heille suunnattuja tapahtumia. 

Aikuistoimikunta: Huolehtii aikuisharrastajien viihtyvyydestä ja järjestää heille suunnattuja tapahtumia  

Päivystäjät: Huolehtivat kaikin tavoin harrastajan opastamisesta salilla 

 

Ohjaustoiminta 
 

Valmentajat, ohjaajat: Huolehtivat päivittäisestä ohjaustyöstä ja harrastajien viihtyvyydestä. 

Valmennuspäällikkö: Tiedottaa ohjaajia koskevista asioista, vastaa harjoitusaikataulun tekemisestä, 

ohjaajien rekrytoinnista, lasten ja vanhempien Pelisääntökeskustelujen järjestämisestä ja ohjeistamisesta, 

auttaa ohjaukseen liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisemisessa sekä selvittää koulutusmahdollisuuksia ja 

järjestää niitä. Opettajat: Huolehtivat seuran yleisestä lajiosaamisesta ja vyökokeiden järjestämisestä. 

Seurassa on vuonna 2018 kymmenen opettajaa: Jarkko Mäkinen (6.dan, pääopettaja), Krista Mäkinen (5. 



dan), David Clerk (5.dan), Mika Pihlava (4. dan), Roosa Närhi (4.dan), Olli Siltanen (4.dan), Frans Salmi 

(4.dan), Marcus Rautsala (4.dan), Jari Johansson (4.dan), Tanja Pasanen (4.dan) 

Harrastajat: Toiminnan ydin 
 

Lisäksi organisaatioon kuuluvat tapahtumakohtaiset toimijat eli talkooporukka. Se kutsutaan koolle hyvissä 

ajoin suunnittelun alkaessa. Työtehtävät saa valita oman mielenkiinnon mukaan. Ryhmä huolehtii 

tapahtumien onnistumisesta. Seuramme järjestämiä tapahtumia ovat esimerkiksi Taekwondo Festival, The 

TAL, Finnish Open tai vastaavat kilpailut sekä pienemmät leirit, kisat, vyökokeet jne. 

 

Koulutussuunnitelma 
 

Ohjaajia kartoitetaan hyvissä ajoin ennen syyskauden alkua, yleensä vuodeksi kerrallaan. Ohjaajaksi voi 

hakea kuka tahansa riittävät taidot, soveltuvan asenteen, nuhteettoman käytöksen ja koulutushalukkuuden 

omaava henkilö. Myös alaikäisiä otetaan ohjaajiksi; silloin varmistetaan että aikuinen/aikuisia on treenin 

ajan paikalla. Nuorten kannustaminen ohjaustoimintaan onkin seuramme yksi merkittävimmistä tavoista 

ehkäistä nuorten putoamista harrastuksen parista sekä antaa heille ensimmäisiä eväitä kohti työelämää. 

Ohjaajat tapaavat noin kaksi kertaa kaudessa ohjaajapalaverissa, jonka järjestämisestä ja sisällöstä 

vastaavat seuran opettajat. Ohjaajapalaverissa sovitaan yhteisistä toimintatavoista ja kauden sisällöistä. 

Myös tekniikoita voidaan harjoitella. Käytännön asioita, kuten harjoitusaikataulujen laadintaa ja muuta 

koordinointia, hoitaa johtoryhmän ohjeistamana henkilö, joka yleensä on joku opettajista. Myös ohjaajien 

saamista hyvityksistä sovitaan johtoryhmän kanssa.  

Uuden ohjaajan kanssa käydään seuran toimintaperiaatteet läpi sekä ohjataan mahdollisimman pian 

koulutukseen, mikäli hän ei sellaista ole käynyt. Kouluttautumisen voi aloittaa esimerkiksi Lounais-Suomen 

Liikunta ja Urheilun eli Liikun järjestämistä kolmen tunnin iltakoulutuksista tai Suomen Taekwondoliiton 

järjestämistä koulutuksista, riippuen hieman sekä ohjaajan toiveista että ajankohtien sopivuudesta. 

Tarvittaessa järjestämme myös itse koulutuksia omassa toimintaympäristössämme, sillä seurassa on useita 

liiton kouluttajia. Ohjaaminen on oma polkunsa, jossa voi kehittyä. Siksi myös kokeneempia kannustetaan 

jatkuvasti kouluttautumaan lisää. Heille tarjotaan erityisesti liiton 2- tai 3-tason koulutuksia sekä 

erikoiskoulutuksia tietystä aihepiiristä. Tarjolla myös runsaasti spesifiä koulutusta saliympäristössä: olemme 

tarjonneet lisäoppia mm. Suomen Valmentajien kautta (Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -osiot) sekä 

Terve Urheilija - teemailtoina. Myös ulkomaille tehtäviin harjoitusmatkoihin kannustetaan. 

 



Toimintamuodot 
 

Harjoitustarjonta jakautuu lasten harjoituksiin, aikuisten harjoituksiin, kilpailuun tähtääviin harjoituksiin ja 

ns. yleisliikunnallisiin tunteihin. Lasten harjoitukset jaetaan ikäryhmittäin sekä vyöarvon mukaan. Ryhmät 

muodostetaan kauden alussa tarpeen mukaan, mutta yleensä tarjolla on 4-6-vuotiaiden Liikuntaleikkikoulu-

pohjainen harjoitus, 6-10- vuotiaiden harjoitukset alemmille ja ylemmille, 11-14-vuotiaiden harjoitukset 

alemmille ja ylemmille sekä sekä ikäryhmien yhteisiä harjoituksia kouluryhmissä ja teemaharjoituksissa.  

Aloittelijat harjoittelevat yhdessä keltavöisten kanssa, jolloin sulautuminen ryhmään jatkossakin on 

helpompaa. Aloittaa voi milloin tahansa. Myös erityislapset ovat tervetulleita. Lasten ryhmissä käydään 

Pelisääntökeskustelut syksyisin ja ne kerrataan kevätkaudella. Pelisääntöjen tarkoitus on turvata kaikkien 

viihtyminen harjoituksissa. Lasten ohjaajat ovat koulutettuja.  

Aikuisten harjoitusten jaottelu ja aikataulutus saattaa vaihdella toiveiden mukaan. Pääsääntöisesti aina on 

tarjolla ylempien ja alempien vöiden tekniikkatreeni sekä aloittelijoiden treeni. Lisäksi voi olla otteluun, 

kamppailuun tai paritekniikoihin keskittyvä treeni, tai pelkästään potkutekniikoihin tai liikesarjoihin 

keskittyvä treeni. Aikuisten ohjaajat ovat koulutettuja oman aiheensa erityisosaajia. Aikuisten 

kilpaharjoittelussa hyödynnämme yhteistyötä Suomen Taekwondoliiton valmennuskeskuksen kanssa.  

Teemme yhteistyötä Turun kaupungin Liikunnan kanssa mm. Mihi-toiminnan (13-20-v) sekä Lapset 

liikkeelle toiminnan muodossa (6-12-v.) Lisäksi toimimme yhteistyössä Campus Sportin kanssa.  

Vanhempaintoimikunta järjestää usein junioriharrastajilleen tapahtumia, kuten kirppis tai Halloween-juhla, 

joihin on vapaa pääsy tai minimaalinen osallistumismaksu. Varat käytetään junioritoiminnan hyväksi. Niin 

ikään Aikuistoimikunta järjestää aikuisharrastajille toimintaa, kun leirejä ja elokuvailtoja. Lisäksi 

järjestämme useita isoja ja pieniä leirejä sekä seuratasolla että valtakunnallisesti. 

Eteneminen lajissa tapahtuu harjoittelun kautta. Kannustamme etenemään vyöarvoissa, kun taidot ovat 

riittävät. Arviota tähän voi kysyä ohjaajalta. Yksittäisiä tekniikoita harjoitellaan monipuolisesti, ei tiettyyn 

vyöarvoon sidottuna. Vyökoevaatimukset löytyvät nettisivuilta ja niiden sisällön voi aina varmistaa 

ohjaajalta. Lasten vyökokeita järjestetään kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä sekä kerran kaudessa 

kouluryhmissä. Aikuisten vyökokeita järjestetään vähintään kaksi kertaa kaudessa. Vyökokeita pitävät 

opettaja-arvoiset ohjaajat. Dan-kokeet järjestetään yleensä kesällä ja joulukuussa. Niiden järjestämisestä 

huolehtii seuran pääopettaja Jarkko Mäkinen 


