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TAEKWONDO FESTIVAALI 24-26.8.2018 
 

 

Seuramme on järjestänyt Taekwondo Festivaalin Turussa vuodesta 2004 alkaen. Parhaimmillaan 

Festivaaliin on osallistunut yli 500 harrastajaa suomesta ja ulkomailta. Kyseessä on siis suomalaisen 

taekwondon päätapahtuma, joka kokoaa yhteen lapset ja aikuiset, aloittelijat ja edistyneet, 

harrastajat ja kilpailijat harjoittelemaan ja viettämään aikaa yhdessä. Muutaman vuoden tauon 

jälkeen Festivaali on rantautunut takaisin synnyinsijoilleen ja tänä vuonna Festivaali toteutetaan 

missäs muualla, kuin Turussa ja meidän omalla (ja naapurin) salilla!  

Festivaalin ohjaajina toimivat 

kansainväliset tähdet: 

Levent Tuncat on ottelun 

kolminkertainen euroopanmestari ja 

olympiaottelija. Hänen bravuureihinsa 

kuuluu näyttävät ja vauhdikkaat 

pyörähdyspotkut. Ohjaajana Levent on 

mukaansa tempaava ja yleisönsä 

huomioiva valmentaja, jonka treenissä 

viihtyy takuuvarmasti jokainen! 

Lisa ja Edina Lents ovat 

taekwondosisarukset Tanskasta. Naiset 

ovat voittaneet lukemattomia 

arvokilpailumitaleita liikesarjoissa ja 

valmentavat maajoukkueurheilijoita 

kansainväliset rajat ylittäen.  

Master Mun Dong Kung 8.dan on Andorrassa asuva Korealainen taekwondomestari. Hänen 

opissaan huomaat, kuinka yksinkertainen tekniikka toimii käytännössä! Tällä mestarilla on ollut 

taekwondon mestariarvon (7.dan) vyö jo 26-vuotta ja hän on alkuperäisen korealaisen 

taekwondokoulun oppilaita.  

 

Kenelle Taekwondo Festivaali on suunnattu? Lasten harjoitukset on suunnattu yli 7-vuotiaille 

lapsille ja yleistreeneihin voivat osallistua kaikki yli 10-vuotiaat ja sitä vanhemmat harrastajat, mikäli 

lapsen keskittyminen riittää aikuisten harjoituksiin osallistumiseen. 

Ilmoittautua voit suoraan tämän linkin kautta: 

https://www.suomisport.fi/events/7d99846e-b1bf-4567-99e4-43c56146c3c5  

Lisätietoja Festivaalista löydät täältä: 

https://www.suomentaekwondoliitto.fi/taekwondo-festival/  

https://www.suomisport.fi/events/7d99846e-b1bf-4567-99e4-43c56146c3c5
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/taekwondo-festival/


 

 

 

Kaikissa kysymyksissä voit olla yhteydessä: festival@budokwai.fi  

 

Tule mukaan unohtumattomaan treenileiriin, jossa tapaat uusia ystäviä, koet uusia elämyksiä ja 

pääset nauttimaan todellista taekwondohengestä! Lauantain Beach Partya unohtamatta 😉 

 

 

mailto:festival@budokwai.fi


 

 

 

 

   Katso harjoituskuvaukset tästä linkistä: HARJOITUSKUVAUKSET 

 

http://www.budokwai.fi/taekwondo/harjoitusajat/harjoitusten-kuvaukset/
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MUISTOJA 

LASTEN 

KESÄLEIRILTÄ 

2018 
 

Perinteinen lasten kesäleiri, joka on kantanut 

vuosien varrella erilaisia nimiä (TS-

kamppailukoulu, TS-taekwondokoulu, lasten kesäleiri) järjestettiin taas kuluneena kesänä 25-

28.6.2018. Leiri keräsi hienon määrän osallistujia, kun 23 lasta ja nuorta asteli salin ovista sisään 

neljänä kesäisenä aamuna!  

Tänä vuonna ohjelma oli hieman erilainen aikaisempiin vuosiin verrattuna jolloin osallistujat 

pystyivät osallistumaan valitsemiinsa leiripäiviin koko leirin sijasta. Kuvio vaikutti sen verran 

toimivalta, että eiköhän jatketa samaan malliin myös ensi vuonna! 

Maanantaina ohjelmassa oli käsitekniikoiden harjoittelua Roosan johdolla. Osallistujat pääsivät 

keskittymään vartalon käyttöön ja huomattiinkin, kuinka saman tapainen liike esim. pallon heitto on 

taekwondolyönnin kanssa! Mieleenpainuvinta taisi kuitenkin olla yllätysohjelma, jossa rauhoituttiin 

katsomaan Kung Fu Pandaa. Taino.. rauhoituttiin ja rauhoituttiin, kyllä siinä taisi kädet viuhua 

elokuvan tahdissa muutamaankin otteeseen! 😊 

Tiistaina treenit olivat astetta vauhdikkaampia, 

kun hyppypotkut lensivät aamusta iltaan. 

Erityisesti keskityttiin hyppysivupotkuun, mitä 

onkin super hauskaa tehdä esteiden yli ja testailla 

kuinka pitkälle pystyy potkun siivittämänä 

hyppäämään! Potkujen välissä metsästettiin 

aarteita ympäri salia – osa vinkeistä olikin 

yllättävän kinkkisiä… vai keksitkö itse mistä etsiä, 

jos vihjeenä on ”kissa Karvisen lempikaappi”? 😉  

Keskiviikkona saatiin vaihtelua samaan vanhaan 

(Roosan) naamaan, kun tähtiohjaajaksi saapui 

seuramme oma euroopanmestari Frans Salmi! 



 

 

 

Fransin ohjeistuksella saimmekin aikamoisia 

onnistumisen elämyksiä, kun 

liikesarjat+akrobatia teemalla opittiin 

tekemään mm. perhonen! Kyllä meillä on 

taitavia junnuja! Näiden taitojen opettelua 

täytyy jatkaa taas syksyllä esim. Kimmon 

keskiviikon treeneissä. Kiitos Frans loistavasta 

päivästä! 

Torstai oli leirin surullisin päivä, sillä se oli 

viimeinen! Tekemistä kyllä keksittiin 

haikeudesta huolimatta, sillä ohjelmassa oli 

ottelua! ”Jes vihdoinkin! Tätä mä olen 

odottanu koko viikon” - hihkaisi eräskin osallistuja. Kuten yleensä ottelutreeneissä, haastavin osuus 

on suojien pukeminen, mutta kun vauhtiin päästiin, niin kyllä vauhtia riittikin! Erityismaininta täytyy 

antaa leirille osallistuneille lajin ensikertalaisille jotka urheasti vetivät panssarit päälle ja lähtivät 

potkimaan kokeneiden konkareiden kanssa. Hyvältä näytti! Leirin viimeisessä yllätysohjelmassa 

päästiin koristelemaan IHAN OIKEAT puulaudat ja vielä murskaamaan ne! Jokainen sai laudan rikki 

ja sai siitä hienon muiston leiristä kotiin vietäväksi leiridiplomin lisäksi. 

Kiitos vielä kaikille leirille osallistuneille! Ohjaajille jäi mahtavia muistoja ja intoa järjestää leiri taas 

ensi vuonna. Erityiskiitos ahkeralle Nella Ilolalle, joka toimi koko leirin ajan apuohjaajana ja oli siten 

äärettömän suurena apuna ja ilona meille kaikille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SYKSYN TREENIAIKATAULUN TÄRPIT 
 

Lasten harjoitusaikataulua luodessamme kiinnitimme huomiota erityisesti yhteisöllisyyden 

lisäämiseen ja monipuolisten liikuntataitojen kehittymiseen. 

Näiden ajatusten pohjalta teimme tiistaista todellisen supertiistain – vai pitäisikö sanoa junnujen 

tiistaimaraton! Päivä alkaa klo: 15.00 jolloin kaikki 6-n.14-vuotiaat ovat tervetulleita harjoittelemaan 

ja pelailemaan salille omatoimisesti. Salilla on paikalla aina aikuinen valvoja, mutta ohjattua 

harjoitusta ei ole vapaasalin aikana klo: 15.00-16.45 välillä. Tarkoituksena on mahdollistaa 

omatoiminen liikkuminen hyvissä olosuhteissa ja näin maksimoida liikkumisen mahdollisuuksia. 

Koko aikaa ei kuitenkaan tarvitse treenata, vaan aikaa ja tilaa voi käyttää hyödykseen myös läksyjen 

tekoon ja oman välipalan syömiseen. Vapaasaliin voi myös saapua missä vaiheessa tahansa sen 

aukioloaikana, ei siis tarvitse olla paikalla heti alussa klo: 15.00. 

 

Tiistaimaraton jatkuu klo: 17.00, kun kaikkien junioreiden yhteinen monipuolisuusharjoitus 

alkaa. Harjoituksen ideana on tuoda yhteen kaikki seuramme juniorit aloittelijoista edistyneisiin, 

lapsista teineihin ja harjoitella 1h 15min kestävän harjoituksen aikana 30-45min yhdessä 

monipuolisiin liikuntataitoihin keskittyen. Harjoituksessa keskitytään siis jokaisella kerralla 

pidemmän kaavan mukaan kaikkeen muuhun, kuin taekwondon lajitaitoihin. Ohjelmassa voi olla 

erilaisia kehonhallintaharjoitteita, pallon käsittelyä, akrobatiaa tai jotain ihan muita lajejakin! 

Tavoitteena on, että saamme paikalle n. 1x/kk vierailevia ohjaajia myös täysin eri lajeista, jotka 

omalla osaamisellaan tuovat vaihtelua ja monipuolisuutta junioreillemme. Monipuolisuus osion 

jälkeen jakaudutaan ikäryhmiin harjoittelemaan taekwondoa normaaliin tapaan. 

PS: jos tunnet jonkun tai mahdollisesti itse haluaisit tulla ohjaamaan omaa lajiasi tai jakamaan 

liikunnallista osaamistasi monipuolisuusharjoitukseen, niin ota yhteyttä Roosaan: 

roosa.narhi@budokwai.fi/ 044-2004733 tai nykäise salilla hihasta! 

 

Sunnuntai on viime kauden tapaan yksi parhaimmista treenipäivistämme! Haarlan koululla 

pääsevät harjoittelemaan sekä aloittelijat, että edistyneet omissa treeneissään iltapäivän aikana ja 

illan suussa koko perheellä on mahdollisuus siirtyä salille, kun verhon toisella puolella Iitu ja Otso 

ohjaa kaikille lapsille suunnatun otteluharjoituksen ja samaan aikaan toisella puolella vanhemmat 

pääsevät potkimaan Nikon tai Jasperin johdolla KickHIIT -kuntotreenissä, joka sopii kaikille 

aikuisille lajitaustaan katsomatta!  

 

Kuluneen vuoden aikana seuraamme on liittynyt ennätysmäärä nuoria 11-17-vuotiaita harrastajia! 

Toivomme, että nämä harrastajat jaksavat jatkaa harrastustaan ja kalenterista löytyy jokaiselle 

sopivia harjoituksia.  

Nuorille meillä on tarjolla paitsi alkeiden ja edistyneiden yleistreenit 11-n.14-vuotiaille ja yli 15-

vuotiaille, myös paljon erityisharjoituksia! Maanantaisin Triin ohjaa aloittelevien 

liikesarjakilpailijoiden (yli 12-vuotiaat) treeniä, jossa liikesarjoja harjoitellaan kilpailuun 

tähtäävästä näkökulmasta. Treeniin osallistuminen ei vaadi kilpailuihin osallistumista, mutta 

harjoitukset sisältävät paljon liikesarjataitojen hiomista kilpailuihin valmistautumisen näkökulmasta. 



 

 

 

Maanantaina on myös varattu aika ShowTeam -

harjoitukselle, johon kaikki halukkaat hieman 

edistyneemmät nuoret voivat halutessaan hakea mukaan. 

ShowTeam harjoittelee järjestelmällisesti eri näytöksiä 

varten (esim. VS-Urheilugaala, Turun Messut, 

Kauppakeskusten seurapäivät yms.). Mikäli haluaisit olla 

mukana ryhmässä, ota yhteyttä Kimmo Thaihin tai Olli 

Siltaseen.  

 

Ottelun kilparyhmä harjoittelee kolme kertaa viikossa 

yleisten seuratreenien lisäksi. Ottelun kilparyhmä on 

tarkoitettu 11-17-vuotiaille harrastajille, joita kiinnostaa 

kilpailla ja kehittyä ottelussa. Kilparyhmään 

pääsyvaatimuksena on halu kehittyä ja harjoitella 

säännöllisesti, mutta kilpailusaavutuksia tai kokemusta 

ottelusta ei tarvitse olla seuraharjoituksia enempää. 

Ryhmässä on tälläl hetkellä mukana aloittelevia ja 

kokeneita ottelijoita 11-vuotiaista 16-vuotiaisiin saakka. 

Mikäli haluat mukaan, ota yhteyttä Roosaan. 
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Haastattelussa seuramme 

pääopettaja 

Jarkko Mäkinen 
 

Faktaa: 

Ikä: 44-vuotta  

Vyöarvo: 6-dan. 

Titteli: Budokwai Taekwondon pääopettaja, Taekwondon Nuorten 

Olympiavalmentaja 

Koulutus: kasvatustieteiden tohtori, valmentajan erikoisammattitutkinto 

 

Olet pitkän linjan taekwondoharrastaja ja valmentaja. Mikä on aikoinaan saanut sinut 

taekwondon pariin? 

Kilpailin aktiivisesti yleisurheilussa ja monessa muussakin lajissa pienestä asti. Yläasteen aikana 

kilpailusuuntautunut harjoittelu alkoi kyllästyttää ja kamppailulajit kiinnostivat. Kokeilin monia eri lajeja, 

joista taekwondosta tuli ehdoton suosikkini. Siinä viehätti erityisesti potkiminen ja vauhdikas 

täyskontaktiottelu.  

 

 Mitä taekwondo on mielestäsi parhaimmillaan? 

Elämänkestoinen tie, jonka maisemat vaihtuvat luontevasti ikävaiheiden mukaan. Se on tapa elää, kehittyä ja 

viihtyä. Taekwondon tulisi olla yksilölaji, johon kuitenkin kuuluu vahva yhteisöllisyys. Jokaisen harrastajan 

tulisi oivaltaa, mikä merkitys on opettajilla ja harjoituskavereilla. Välillä on uhrauduttava toisen potkumaaliksi 

tai välineenpitäjäksi, välillä on taas oma vuoro treenata toisen avustaessa. Paras tapa osoittaa kiitollisuutta 

omille ohjaajille on jatkaa ohjausperinnettä, kun tulee sen aika. Kun antaminen ja saaminen ovat 

tasapainossa, niin taekwondon harrastamisen jatkumiselle pitkään on hyvät edellytykset.  

 

Olet urasi aikana toiminut Suomen Taekwondomaajoukkueen päävalmentajana 

liikesarjoissa, nykyään valmennat työksesi Nuorten Olympiavalmentajana ottelussa. 

Valmentajan uran lisäksi olet myös itse kilpaillut huipputasolla. Mitä nämä verrattain 

vastakkaiset roolit ovat antaneet sinulle ja kuinka uskot niiden vaikuttaneen 

tehtävääsi Budokwai Taekwondon pääopettajana? 

Kilpailin ottelussa yhdeksän vuotta ja liikesarjoissa 11 vuotta, molemmissa kansainvälisellä tasolla. 

Parinkymmenen vuoden perspektiivi näihin hommiin on tietenkin korvaamaton apu valmennustyössä, vaikka 

melko erilaisista rooleista onkin kyse. Keskeisin ero on siinä, että urheilija keskittyy ensisijaisesti itseensä ja 



 

 

 

valmentaja muiden auttamiseen. Ellei ole kutsumusta auttaa muita ja kykyä nauttia myös muiden 

aikaansaamasta kehityksestä, saattaa olla vaikea toimia valmentajana.  

Seuran pääopettajan tehtävä on ohjata seuran toimintaa kokonaisuutena, jolloin kilpatoiminta on vain yksi 

osa-alue. Varmasti vahva kilpailutausta näkyy opetuksessani, mutta samalla pyrin aina pitämään mielessä, mitä 

kaikkea muuta taekwondo on. Usein kilpailuvaihe on suhteellisen lyhyt ajanjakso lapsuuden kokeiluvaiheen ja 

aikuismaisen kuntoliikunnan välissä. Sitä ei kannata kenenkään unohtaa.  

 

Kerro jokin mieleenpainuva muisto taekwondon parissa. 

Aika vaikea valita…Vyökokeista parhaiten ovat jääneet mieleen 1. ja 5. Danin kokeet. Ykkösessä vuonna 

1994 pää ajettiin kaljuksi ja valmistauduttiin kestämään kaikki mahdolliset koettelemukset nuoren soturin 

asenteella. Vyö tuli, enkä muistaakseni edes oksentanut toisin kuin monet muut siinä 6 h tauotta 

kestäneessä  kokeessa. Vitosen koe oli vuonna 2009 Andorrassa mestari Munin luona. Hän seurasi 

tekemistäni useita päiviä ja kertoi auliisti, miten paljon havaitsi virheitä kaikessa, mitä tein. En ole varmaan 

koskaan tuntenut osaamistani niin huonoksi. Tuntui kuin vuosien työ olisi valunut hetkessä 

maanrakoon.  Lähtöpäivänä kysyin nöyrän varovaisesti, milloin olisin hänen mielestään valmis suorittamaan 

kokeen uudelleen. Hän sanoi hymyillen, että tottakai olet nyt 5. Dan ja että hän on ylpeä saadessaan 

myöntää vyöarvon minulle. Hän oli vain 

halunnut testata, miten suhtaudun ankaraan 

kritiikkiin ja henkiseen paineeseen. Ne olivat 

hänen mukaansa opettajan tärkeimpiä 

ominaisuuksia.  

Kilpailuista on hienoja muistoja roppakaupalla, 

niin urheilijana kuin koutsina. Nostaisin silti 

saavutuksia tärkeämmiksi muistot hienoista 

kaksinkamppailuista, joissa vastustajan kanssa 

on vallinnut voimakas kunnioitus kummankin 

yrittäessä samalla kaikin keinoin voittaa. Nämä 

kaksi asiaa eivät ole ristiriidassa. Itseasiassa 

uskon tämän asian oivaltamisen johtavan 

uudelle tasolle omassa taekwondossa, oli sitten 

kilpaurheilija tai ei.  

 

Olet kertonut oman opettajasi olevan mestari MUN Dong Kun. Mitä olet häneltä 

oppinut ja mitä mielestäsi tarkoittaa opettaja - oppilas suhde taekwondossa? Mitä se 

on parhaimmillaan ja miten toivoisit voivasi tuoda sitä esiin omassa roolissasi 

opettajana? 

Tutustuin mestari MUNiin 20 vuotta sitten. Olin silloin 2. dan ja aktiivinen kilpaottelija. Omasta mielestäni 

osasin kaiken tosi hyvin ja olin myös kovassa fyysisessä kunnossa. Lyhyen vierailun aikana käsitykseni 

taekwondosta mullistui ja ymmärsin olevani oppipoika tämän mestarin rinnalla. Seuraavana vuonna kutsuin 

hänet vierailulle Suomeen ja siitä asti on opettaja-oppilas-suhde jatkunut.  

Olen oppinut häneltä erityisesti, miltä tuntuu elää ja hengittää taekwondoa. Se on kovasti eri asia kuin 

harrastaa lajia ja käydä treeneissä tiistaisin ja torstaisin. Kyse on oman arvomaailman muodostamisesta 

opettajan opastaessa pidemmän kokemuksen suomalla arvovallalla. Oman kehon kunnossapito ja teknisen 

osaamisen kehittäminen ovat taekwondon ydintä, mutta yhtälailla siihen kuuluu muiden kunnioitus ja 

kärsivällinen asenne. Kaikkein tärkeintä taekwondon hengen oivaltamisessa on säännöllisyys. Jokainen päivä 



 

 

 

on valintoja täynnä ja harjoitus on siellä, missä oppimishaluinen mieli sen haluaa olevan. Kun harjoituksesta 

tulee osa sinua, olet sillä tiellä, mihin itämaisten lajien nimissä olevalla do-sanalla viitataan. Kuvaavaa on 

esimerkiksi mestari MUNin näkemys vyökokeista: "If you live real Taekwondo life, then a belt test is just 

one day of your life. No More, no less." Miten voisit valmistautua johonkin, jota teet jatkuvasti?  

Opettaja-oppilas-suhde syntyy tekemisestä. Kun opettajan pyyteetön halu auttaa oppimista yhdistyy oppilaan 

voimakkaaseen kunnioitukseen ja haluun oppia, tämä käsite alkaa elää. Toistuessaan säännöllisesti siitä tulee 

taekwondon tradition mukainen opettaja-oppilas-suhde. Asetelma ei poistu koskaan, vaikka ajan myötä 

oppilaalla voi olla omiakin oppilaita. Suhteessa omaan opettajaan harrastaja on aina oppilas - seikka, joka 

osaltaan mahdollistaa jatkuvan kehityksen.  

 

Seuraamme liittyy seuraavien kuukausien aikana paljon uusia lapsia. Minkä antaisit 

heille ohjenuoraksi taekwondon alkutaipaleille? 

Tehkää jokaisessa harjoituksessa parhaanne. Jos joku asia tuntuu vaikealta, yrittäkää enemmän. 

Ikinä ei pidä luovuttaa siksi, ettei heti onnistu.  Mitä kovemman ponnistelun jälkeen jonkun asian 

oppii, sen paremmalta se tuntuu. Ja mitä useampien vaikeuksien läpi jaksatte mennä, sen 

vahvempia  teistä tulee. Harjoitelkaa täysiä ja niin usein kuin mahdollista - aina tarkkaan ohjaajan 

ohjeet kuunnellen!  

 

Entä mitä haluaisit sanoa 

taekwondon aloittaville aikuisille? 

Aikuisena harjoittelussa laatu korvaa 

hieman määrää, ja omaa kehoa tulee 

kuunnella tarkkaan, ettei harrastus pääty 

turhaan loukkaantumiseen. Oppimisen 

mahdollisuudet ovat lähes rajattomat myös 

aikuisena, joten unelmoikaa rohkeasti ja 

olkaa valmiita tekemään töitä unelmien 

eteen. Taekwondo voi parhaimmillaan 

viedä sellaiseen osaamiseen ja 

suorituskykyyn vielä aikuisiässäkin, josta et 

ehkä osannut edes unelmoida.  

 

Seurassamme on runsaasti erittäin kokeneita pitkän linjan harrastajia. Minkä uskot 

olevan suurin syy siihen, että he ovat pysyneet taekwondon parissa kaikki nämä 

vuodet? 

Jokaisella on varmaan omat syynsä, mutta ainakin yksi yhdistävä tekijä tulee mieleen. He kaikki ovat 

ymmärtäneet, mitä hyviä asioita laji on heidän elämäänsä tuonut. He ovat siitä kiitollisia ja mielellään jakavat 

vuorostaan osaamistaan muille. Heidän roolinsa seuran toiminnassa on aivan korvaamattoman tärkeä, sillä 

vahvaan omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa opetusta ei voita mikään. Ohjaajakoulutuksia on hyvä 

käydä säännöllisesti, mutta uskottavuus ohjaajana tulee lopulta siitä, että on kulkenut samaa polkua 

aikaisemmin ja sitä kautta on muodostunut oma näkemys. Kun ohjaus toteuttaa syvällistä näkemystä, ovat 

opetusmetodit sivuseikkoja.  

 



 

 

 

 

Syksyn treeniaikataulun tärpit 
 

Aikuisten kalenteri on tulevassa aikataulussa monipuolistunut huomattavasti. Uutuutena tarjoamme 

liikesarjaharjoituksia aloitteleville kilpailijoille maanantaisin klo:18.15-19.30, jossa ohjaajana 

toimii kesälläkin suosittu ohjaajamme Triin Saviauk 4.dan. Triin on paitsi kokenut ja menestynyt 

liikesarjakilpailija, myös kunnostautunut valmentajana, sillä hänellä on valmentajan 3-tason koulutus 

takataskussa. Tässä treenissä liikesarjoja harjoitellaan kilpailuun tähtäävän harjoittelun 

näkökulmasta, mutta kilpailupakkoa ei osallistujilla kuitenkaan ole. Käytännössä harjoitus sisältää siis 

paljon tekniikoiden ja tekniikkakombinaatioiden hiomista ja liikesarjan harjoittelua esiintymisen 

näkökulmasta fyysistä suorituskykyä unohtamatta. Harjoitukseen ei ole tasorajaa, joten kaikki 

vähintään keltaisen vyön suorittaneet ovat tervetulleita. 

Toisena uutuutena olemme huomioineet taukoa pitäneiden harrastajien tai muutoin fyysisesti 

hieman kevyempää lajitreeniä kaipaavat Diesel-treenillä keskiviikkoisin klo: 19.45-21.00. 

Harjoituksen ohjaa pitkän linjan taekwondo-opettaja Jari Johansson 4.dan. Harjoitus on suunnattu 

oikeasti aikuisille vähintään keltaisen vyön omaaville harrastajille. Harjoitusten sisältö on 

monipuolista taekwondoa sisältäen potkuharjoittelua, itsepuolustusta, perustekniikkaa ja erilaisia 

pariharjoitteita. Harjoitukseen osallistumisen kynnys on matala, joten jos epäröit pärjäätkö mukana 

nuorien kloppien kanssa, on tämä harjoitus ehdottomasti sinulle! 

Olemme saaneet kunnian herättää ShowTeam jälleen henkiin, tarjoamalla prime time 

harjoitusaikaa alan ehdottomasti kovimman osaajatiimin ohjeistuksessa, kun Kimmo Thai, Olli 

Siltanen, Christian Kamphuis ja Frans Salmi ottavat ryhmän hallintaansa maanantaisin klo: 19.30-

20.45. Harjoitus on suunnattu kokeneemmille taekwondoharrastajille, joita kiinnostaa harjoittelu 

tähdäten erilaisiin lajinäytöksiin (esim. Turun Messut, Urheilugaala, Kauppakeskukset yms.). 

Ryhmään osallistuminen ei vaadi huimia akrobatiataitoja, vaan hyvä osaaminen esim. 

perustekniikassa tai ottelupotkuissa riittää. Näytösryhmään tarvitaan monenlaisia osaajia 

liikesarjoista akrobatiaan ja itsepuolustuksesta ja otteluun. Tarjolla on tiivistä ryhmähenkeä, 

onnistumisen elämyksiä ja adrenaliinia nostattavaa esiintymistilaisuuksia! Jos osallistuminen 

kiinnostaa, niin kysy tarkempaa infoa Kimmolta tai Ollilta tai tupsahda paikalle katsomaan miltä 

toiminta näyttää! 

Sananin luotsaama potkutreeni on siirtynyt vakiopaikaltaan maanantaista keskiviikkoon, mikä 

mahdollistaa hyvän palautumisen sunnuntain KickHIIT-treenistä. Maanantainakin potkuhommia 

kuitenkin riittää, sillä seuramme Paimiolainen vahvistus Jasmin Manninen luotsaa aikuisten 

ottelutreeniä klo: 18.15-19.30. Vaikka seuramme on ansaitusti kovien kansainvälisten ottelijoiden 

maineessa, on maanantain ottelutreeni suunnattu nimenomaan tavallisille harrastajille. Minkäänlaista 

aikaisempaa kokemusta ottelusta ei siis vaadita ja suojatkin saat lainaan tarvittaessa seuralta. 

Harjoituksissa tehdään monipuolisia otteluun valmistavia harjoitteita sekä tietenkin itse ottelua. 

Harjoitusten tärkeimpänä tavoitteena on hauskuus ja turvallisuus, joten jokainen uskaltaa tulla 

harjoituksiin, eikä kukaan ole liian heikko pysyäkseen turvallisesti mukana. Tule siis sinäkin 

rohkeasti ottelemaan! 

 

 



 

 

 

 

Mukaan vapaaehtoistoimintaan? 
 

Oletko koskaan miettinyt miten meidän seura pyörii? Vaikka toiminta näyttää ulospäin varsin 

ammattimaiselta päivystäjien, ohjaajien ja tilojen puolesta, perustuu toimintamme kuitenkin 99% 

vapaaehtoistoimintaan. Seurassamme on ainoastaan yksi palkattu työntekijä valmennuspäällikkö 

Roosa Närhi, joka vastaa monipuolisesti valmennuksen suunnittelusta, ohjaajien kouluttamisesta ja 

muusta seuran pyörittämiseen ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Kaikki muut toimijat ovat 

vapaaehtoisia, ansaiten joitakin käytännön etuuksia 

tekemästään työstä.  

 

Ohjaajien lisäksi päivittäisen arjen toimivuudesta 

vastaavat päivystäjät. Päivystäjät ovat niitä infotiskin 

takana olevia pelastavia enkeleitä, jotka auttavat 

harjoitussopimuksien tekemisissä, merkkaavat kortit ja 

myyvät kahvia ja muita varusteita. Voisikin sanoa, että 

päivystäjät ovat seuramme sydän – linkki ohjaajien, 

johtoryhmän ja harrastajien välillä.  

 

Päivystäjäksi voivat tulla mukaan sellaiset henkilöt, jotka 

ovat olleet mukana seuramme toiminnassa lastensa tai 

oman harrastuksen kautta jo pidemmän aikaa ja ovat 

kiinnostuneita liittymään mukaan kehittämään seuramme toimintaa.  Lisätietoja päivystäjien 

työnkuvasta saa Maika Gröhn-Tammilalta: maika.gt@gmail.com tai nykäisemällä salilla hihasta. 

 

Ohjaajaksi seuraamme pääsee, mikäli omaa halua kehittyä 

ohjaajana ja on edennyt myös omalla taekwondo-urallaan 

hieman pidemmälle. Ohjaajaura alkaa usein apuohjaajana, josta 

taitojen ja kokemuksen karttuessa voi halutessaan edetä 

pääohjaajaksi. Apuohjaajille meillä ei ole varsinaista ikärajaa, 

vaan kannustamme kaikkia yli 12-vuotiaita ohjaajaurasta 

kiinnostuneita kokeilemaan toimintaa apuohjaajina sopivissa 

ryhmissä. Koulutamme kaikki vakituiset ohjaajamme vähintään 

1-tasolle ja tuemme rahallisesti myös korkeamman tason 

ohjaajakoulutuksiin osallistuvia ohjaajiamme. Mikäli olet 

kiinnostunut ohjaajana toimimisesta ota yhteys Roosa Närheen: 

roosa.narhi@budokwai.fi tai nykäise salilla hihasta. 

 

Seuran toimintaan liittyy myös arkiaskareiden lisäksi muuta 

työtä, joka vaatii vapaaehtoisvoimia. Esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa kaivataan vapaaehtoistyötä 

SALIN SISUSTAMINEN JA MUUTTO 

TOTEUTETTIIN 

VAAPAAEHTOISTYÖLLÄ 

PÄIVYSTÄJÄT OVAT TÄMÄN TISKIN KUNKKUJA JA 

KUNINGATTARIA! 
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mm. kahvilan pyörittämiseen, lounastoimintaan, siivoukseen, järjestyksen valvontaan yms. Mikäli 

sinua kiinnostaa olla mukana satunnaisissa tapahtumissa, ota yhteyttä Roosaan, niin painamme 

nimesi mieleen seuraavaa tapahtumaa varten!  

 

HUOM! Seurassamme saa myös vain harrastaa, eikä ketään pakoteta vapaaehtoistyöhön millään 

muotoa. Vapaaehtoistyön tavoitteena on olla hauskaa ja nimensä mukaisesti vapaaehtoista. Meillä 

saa siis myös nauttia täysin siemauksin vain ja ainoastaan siitä itsestään – eli taekwondosta! 

 

 

VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN SAUNAILTA AIRISTOLLA. KOVA TYÖ VAATII HAUSKAT HUVIT! 


