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HARJOITUSMAKSUT 1.1.2019 ALKAEN 
 

 

Budokwai Taekwondon johtokunta on päättänyt korottaa harjoitusmaksuja 1.1.2019 alkaen. 

Harjoitusmaksujen korotus johtuu välttämättömien kulujen kattamisesta. Harjoitustilat muuttuivat 

merkittävästi paremmiksi vuonna 2017 ja niiden ylläpitämiseen menevät kulut luonnollisesti 

nousivat. Muuton yhteydessä ei tehty mitään muutoksia maksuihin. Olemme lisäksi saaneet 

Opetus- ja Kulttuuriministeriön palkkausapua päätoimisen valmennuspäällikön (Roosa Närhi) 

palkkaukseen 15 000€ vuosille 2017-2018. Palkkatuki päättyy vuonna 2019, jonka vuoksi haluamme 

varmistaa seuran omavaraisuuden työsuhteen jatkamiseksi ja siten toimintamme laadun 

ylläpitämiseksi. 

Harjoitusmaksujen korottaminen kohdistuu kuukausimaksuihin sekä viiden ja kymmenen kerran 

kortteihin. Koulujen harjoittelumaksut pysyvät toistaiseksi ennallaan ja kouluryhmien 

harjoittelumaksujen muutostarvetta käsitellään kevään 2019 aikana.  

Seuran harjoitusmaksuja on korotettu viimeksi vuonna 2013. Harjoitusmaksuja korotetaan 

ainoastaan välttämättömän tarpeen vuoksi. Seuralle on kunnia-asia tarjota laadukasta toimintaa 

mahdollisimman edullisin harrastuskustannuksin ja tästä periaatteesta pidetään myös jatkossa kiinni. 

Harjoitusmaksujen korotuksen yhteydessä muutamme myös nuorten kilparyhmän maksukäytäntöä. 

Tammikuusta 2019 alkaen erillinen kilparyhmän harjoitusmaksu poistuu seuran kuukausimaksua 

maksavilta harrastajilta. Kilparyhmän harjoitukset sisältyvät siis kuukausimaksun hintaan. 

Kilparyhmän harjoituksissa voi käyttää myös 5- tai 10-kerran korttia. Muutos koskee myös muita 

seuroja edustavia urheilijoita. 

 

Hinnasto 1.1.2019 alkaen: 

Harrastaja Kuukausimaksu Huomioitavaa 

Aikuiset 45€ Yli 18-vuotiaat, rajaton 

harjoitteluoikeus. 

Juniori + opiskelijat 35€ Alle 18-vuotiaat ja opiskelijat, 

rajaton harjoitteluoikeus. 

4-6-vuotiaat + perhetaekwondo 25€ Perhetaekwondoon voi osallistua 2 

aikuista ilmaiseksi lapsen kanssa. 

Harjoitukseen osallistuvat lapset 

maksavat kuukausimaksun. 

 

Muu tuote Hinta Huomioitavaa 

Kouluryhmä Turun koulut 69€/syys- tai kevätkausi 6-12-v. harjoitusvuoro 1x/vko 

Kouluryhmä Rusko 79€/ syys- tai kevätkausi 6-12-v. harjoitusvuoro 1x/vko 

10-kerran kortti 80€ Kaikki ikäryhmät, kaikki harjoitukset 

5-kerran kortti 45€ Kaikki ikäryhmät, kaikki harjoitukset 

 

 



 

 

 

UUTUUS! PERHETAEKWONDO! 
 

 

 

Paljon kysytty perhetaekwondo käynnistyy seuran harjoituskalenterissa uutuutena 11.1.2019 

alkaen. Perhetaekwondo on suunnattu 3-6-vuotiaiden lasten perheille. 

Harjoitukseen ovat tervetulleita lasten kanssa 1-2 aikuista huoltajaa. Harjoitukset sisältävät 

taekwondon lajitekniikkaa, perusliikuntataitoja sekä leikkejä ja monipuolista kuntoilua. 

 

Harjoitus on mainio tapa viettää lapsen kanssa laatuaikaa. Ryhmä on suunnattu kaikille 3-6-vuotiaille 

sekä heidän vanhemmilleen. Ryhmään voi siis tulla mukaan sekä ensikertalaiset, että jo aikaisemmin 

taekwondoa harrastaneet perheet. 

 

Harjoitusmaksu on 25€/kk/osallistuva lapsi. Hintaan sisältyy perhetaekwondon lisäksi maanantain 

taekwondokerho 4-6-vuotiaille. Huoltajat pääsevät harjoittelemaan ilmaiseksi lasten kanssa. 

Jokaisen osallistujan tulee kuitenkin liittyä seuran jäseneksi. Budokwai Taekwondon jäsenmaksu on 

10€/hlö/kalenterivuosi. 

 

Ryhmän pääohjaajana toimii Markus Rantala 1.dan. Markus on aloittanut taekwondon 

perhetaekwondossa kymmenen vuotta sitten, jonka kautta kipinä omaan harjoitteluun syttyi. 

Lajitaustaa hänellä on taekwondon lisäksi Hanmoodoosta sekä karatesta. Ammatiltaan Markus on 

yliopiston lehtori. 

 

Markuksen apuna ja sijaistajana toimii lasten taekwondokerhosta tuttu Niko Ringvall 5.kup. Niko 

aloitti taekwondon harrastamisen neljä vuotta sitten oman pojan innoittamana. Päämäräänä on 

edetä vyöarvoissa hitaasti, mutta varmasti! Nikolla on kymmenen vuoden kokemus päiväkodin 

hoitajana, jossa hän vastasi mm. lasten liikuntatoiminnasta. Niko on myöskin juuri valmistunut 1-

tason junioriohjaajakoulutettu! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Syksyllä suoritetut uudet vyöarvot 
 

Harjoittelu on tuottanut tulosta, sillä syksyn aikana uuden vyöarvon suorittivat peräti 94 

harrastajaa! Lisäksi 1. dan mustanvyön saavutti Otso Saarinen.  

Uuden vyöarvon suorittivat:

1. kup 

Mattsson Elmer 

3. kup 

Björkman Roni 

Hashim Marza Fatima 

Hashim Marza Marko 

Aarni Kärki 

Vilias Soisalo 

Vivianna Soisalo 

Khaleghdad Anwari 

4. kup 

Heimo Paavo 

Martta Hakamies 

Tanja Kiviruusu 

Lauri Kiviruusu 

Ali Al-Mulla 

 

5. kup 

Jussila Nita 

Udd Jemina 

Fatam Amelie 

Anttila Ilona 

Julius Karma 

Emil Karma 

Kasimir Karma 

Viola Török 

Eimi Turta 

Paula Hällfors 

Hanna Hurme 

Aura Länsisalmi 

Julia Fischer 

Sara Aalto 

Iina Laesvaara 

Alaa Fatam 

Mikko Heimo 

Anu Mattsson 

6. kup 

Hällfors Paula 

Ficsher Julia 

Autiosuo Oskari 

Mattsson Anu 

Fatam Alaa Eddie 

Toiviainen Linnea 

Heimo Mikko 

Martha Koivisto 

Arttu Hemiö 

Kaisa Lähteenmäki 

Aava Wahlroos 

Gunhu Kim 

7. kup 

Karma Julius 

Karma Emil 

Karma Kasimir 

Kim Gunhu 

Etelämäki Matias 

Lehtimäki Julius 

Kaya Bahat 

Elomäki Sara 

Määttä Peppi 

Pitkänen Nooa 

Kuokka Niilo 

Viivi Karhi 

Adam Wiljanen 

Saaga Lankinen 

Olli Ståhlstedt 

8. kup 

Baltic Adelena 

Frilund Rauha 

Jepisova Marleen 

Hämäläinen Melinda 

Ruuti Väinö 

Stålhstedt Olli 

Pukko Roni 

Pukko Timo 

Klymova Anna 

Terho Eemeli 

Merivirta Liam  

Alex Karlsson 

Akseli Karlsson 

Eero Vihervirta 

Annas Abdi Ibrahim 

Nuuradin Abdi Ibrahim 

Armi Joelsson 

Abderrahmane El Aissaoui 

Aleksi Lipponen 

Joas Ringvall 

Akseli Piipponen 

Ilari Udd 

Jade Helala 

Meri Tammila 

Arshan Amirkhani 

Onni Saarinen 

Fanny Korhonen 

Marko Ståhlstedt 

Tuomas Grönlund 

Eero Laine 

Milla Metsäpalo 

 

 

 

Lisäksi 4-6-vuotiaat taekwondokerholaiset suorittivat keltaisia natsoja: 

2. keltainen natsa: Akseli Terho, Sulo Mustonen 1. keltainen natsa: Toivo Frilund, Jonatan Mäkinen, Josia Ringvall, 

Urho Koota, Jade Jokela 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Seuran sisäinen 1-tason 

junioriohjaajakoulutus 
 

 

Olemme Budokwai Taekwondossa toteuttaneet seuran sisäisen valtakunnallisesti hyväksytyn 1-

tason junioriohjaajakoulutuksen kolmena vuotena. Viime vuonna koulutusta uudistettiin hieman 

koulutusrakenteen osalta, jossa merkittävimpänä muutoksena oli kokeneiden ohjaajien 

hyödyntäminen koulutettavien mentoreina. Koulutus sisälsi viisi lähikoulutustilaisuutta sekä 

lähijaksojen välissä toteuttavat käytännön ohjaustehtävät sekä mentorointitehtävät. 

Koulutuksen rakentajana toimi seuramme valmennuspäällikkö Roosa Närhi sekä toisena 

kouluttajana pääopettaja Jarkko Mäkinen. Koulutettavien henkilökohtaisina mentoreina toimivat 

Kimmo Thai, Olli Siltanen, Arto Lehtokari, David Clerk ja Roosa Närhi. 

Seuramme toiminnassa haluamme panostaa laadukkaaseen valmennukseen ja ohjaukseen ja tarjota 

harrastajillemme korkeatasoista ja monipuolista taekwondovalmennusta. Tämän lisäksi haluamme 

mahdollistaa seuratoiminnan myös muutoin, kuin oman harrastamisen kautta. Ohjaajana 

toimiminen ja siihen kouluttautuminen on merkittävä toiminnan muoto, jossa ohjaaja paitsi tarjoaa 

muille osaamistaan, myös oppii itse. Ohjaajaksi kasvaminen on myös merkittävä tapa sitouttaa 

nuoria harrastajia seuratoimintaan ja siten ehkäistä nuorten urheiluharrastuksen drop out -ilmiötä. 

Koulutuksen suorittivat: 

Otso Saarinen 

Nicolas Rubiano-Reyes 

Maia Kaps 

Nea-Anna Kurkela 

Rufus Mattsson 

Elmer Mattsson 

Niko Ringvall 

Oona Idrizi 

Nella Ilola 

Seuran sisäisen koulutuksen lisäksi Triin Saviauk suoritti kamppailulajien yhteisten VOK 3-tason 

valmentajakoulutuksen sekä Ida Tammila VOK 2-tason valmentajakoulutuksen. Budokwai 

Taekwondo tukee ohjaajien ja valmentajien koulutuspolkua paitsi järjestämällä koulutuksia itse, 

myös kustantamalla ulkopuolisten tahojen järjestämiä koulutuksia valmentajilleen. 

 

 



 

 

 

Suomen Taekwondoliiton lisenssit 

vuodelle 2019  
 

 

 

 

 

Lisenssit vuodelle 2019 ovat myynnissä! 

Vuoden 2019 lisenssit ovat myynnissä Suomisportissa (www.suomisport.fi). Lisensseissä on 

siirrytty yhden lisenssituotteen malliin; lajilisenssi kalenterivuodeksi 35€/hlö riippumatta harrastajan 

iästä. Lajilisenssiin on mahdollista liittää OP Vakuutuksen Sporttiturva-vakuutus. Sporttiturvan 

tuoteseloste löytyy: www.suomentaekwondoliitto.fi/lisenssi  

Lajilisenssillä saat osallistumisoikeuden liiton tapahtumiin, jäsenlehden neljä kertaa vuodessa sekä 

vuosittain vahvistettavat lisenssiedut (seuraa ilmoittelua 2019 etujen osalta).  

Muistathan, että Suomen Taekwondoliiton lisenssi vaaditaan jokaiselta vihreän natsan tai sitä 

korkeampaa vyöarvoa tavoittelevan vyökokeeseen osallistumiseen. 

 

 

 

 

http://www.suomisport.fi/
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/lisenssi


 

 

 

Kauden 2018 päätöstilaisuudessa palkitut 
 

 

Vuoden juniori Olli Ståhlstedt 

Olli on paitsi toiminut esimerkillisenä ja sitoutuneena harjoittelijana, 

myös osoittanut aitoa taekwondohenkeä muiden harrastajien 

tsemppaamisella ja auttamisella. 

 

 

 

 

Vuoden tsemppari 

Anwari Khalegdad 

Ystävien kesken ”Kale” käy Loimaalta 

saakka junalla harjoituksissa päivittäin. 

Asenteeltaan hän on aina positiivinen 

sekä periksiantamaton. Vuoden 2018 

aikana Kale saavutti SM-hopeaa miesten 

-63kg sarjassa. 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden luotto-ohjaaja 

 Ida Tammila 

Iitu on vuoden aikana ohjannut useamman viikkotreenin sekä ollut 

aina innokkaana tuuraajana tarvittaessa. Lisäksi Iitu on ollut 

kilpailuissa nuorten harrastajien valmentajana. 

 

 

 



 

 

 

 

Vuoden perhe Kiviruusut 

Aktiiviset harrastajat sekä aina apuna 

tarvittaessa mm. salin infopisteen päivystys sekä 

salin nikkarointitalkoot! 

 

 

 

 

 

Vuoden David 

David Clerk on ollut pyyteettömänä apuna niin 

tapahtumissa, kuin viikko-ohjaajanakin. David on  

kantanut kortensa kekooon mm. kesän 

Gymnaestradassa, dan-kokeissa sekä tuurauksissa. Lisäksi 

Davidin treenit ovat olleet todella suosittuja ja 

laadukkaita! 

 

Vuoden jojo Maika Tammila 

Maika on ollut jälleen kerran niin kotimaan kuin 

ulkomaankin kisojen luotto ”mami”. Maikalla pysyy 

ottelulistat käsissä sekä tulostiedotus tapahtuu käden 

käänteessä! 

 

 

Vuoden hauskin taekwondoteko 

”FOC CALENDAR” 

Fransin, Ollin ja Christianin vitsikäs 

taekwondoaiheinen joulukalenteri. Videot löytyvät 

Frans Salmen facebook -sivulta. Käy 

kurkkaamassa! 

 

 

Vuoden suosituin treeni: Tiistai yleistreeni +12-v  

Jarkon saaminen vakituisesti ohjaajakaartiin on ollut selkeästi toivottu ratkaisu! Treenit ovat 

yhdistäneet koko seuran nuoret ja vanhemmat harrastajat aloittelijoista mustavöisiin saakka. 



 

 

 

Haastattelussa Oona 

Idrizi 
 

Faktaa: 

Oona Idrizi  

Ikä: 16-vuotta 

Vyöarvo 2.dan 

Ammatti: lukiolainen 

Budokwai taekwondon jäsen sekä ohjaaja 

 

 

Aloitit taekwondon jo nuorena. Mikä 

houkutti lajin pariin ja mikä sai 

jatkamaan                                   

harrastusta? 

Aloitin taekwondon jo vuonna 2008 

ollessani 6 vuotias. Kaverini oli käynyt kerran taekwondo treeneissä ja pyysi minua mukaansa 

seuraaviin treeneihin. Heti ensimmäisten treenien jälkeen olin kuulemma todella innoissani ja 

halusin jatkaa lajin parissa. Luulen heti alkaneen innostuksen johtuvan hyvästä ilmapiiristä ja siitä 

että treeneissä oli hauskaa muiden saman ikäisten aloittelijoiden kanssa. Harrastusta sai jatkamaan 

salilla olevat hyvät ystävät, kiinnostus lajiin, aina mukavat treenit ja hyvät ohjaajat. 

 

 

Pidit muutaman vuoden tauon harrastuksesta, jonka jälkeen suoritit mustan vyön. 

Miltä tuntui palata takaisin lajiin pariin? 

Olin edennyt värivöissä erittäin nopeaa vauhtia ja 11 vuotiaana minulla oli musta natsa. Treeneissä 

alkoi olla nuorempia ja matalampia vyöarvoja omaavia lapsia, enkä löytänyt itselleni sopivia treenejä, 

joten lopetin taekwondon ja aloitin jalkapallon. Jalkapalloa pelasin noin 2 vuotta, jonka jälkeen tulin 

takaisin taekwondoon. Takaisin salille tuleminen tuntui oikealta. Huomasin unohtaneeni paljon, 

mutta jotkin asiat silti tulivat ns. selkärangasta. Pari vuotta kovan harjoittelun jälkeen suoritin 

mustan vyön ystäväni kanssa, jonka kanssa aloitin taekwondon. 

 

 

 

Olet vasta kouluttautunut 1-tason junioriohjaaja. Miten ohjaaminen on vaikuttanut 

omaan kehittymiseesi taekwondossa? 

Ohjaaminen on kehittänyt osaamistani taekwondossa. Minun pitää oikeasti miettiä, miten joku 

tekniikka menee, ennen kuin opetan sitä kenellekään. Opettaessani tekniikkaa opin samalla itse. 



 

 

 

Olen myös oppinut löytämään tekniikoista paremmin virheitä, jopa itseltäni. Ohjaaminen on tuonut 

mukanaan myös paljon itseluottamusa, joka heijastui mm. 2.dan kokeessa. 

 

Mikä on mieleenpainuvin tapahtuma taekwondon parissa? 

Mieleenpainuvin tapahtuma taekwondossa oli se päivä, kun sain mustan vyön. Lajin aloittamisesta 

oli kulunut yli 9 vuotta ja olin treenannut todella paljon saadakseni uuden vyöarvon. Oli kesä, ja 

seuramme tilat olivat juuri muuttaneet 

postikeskukseen, eikä ilmastointi vielä 

kunnolla toiminut. Vyökoe siis suoritettiin 

erittäin hikisissä tunnelmissa, mutta uuden 

vyöarvon saamisen jälkeen olo oli mahtava. 

 

 

Mitkä ovat seuraavat tavoitteesi 

taekwondoon liittyen? 

Olen asettanut itselleni paljon tavoitteita 

lajiin liittyen. Haluaisin suorittaa 3 dan 

vyöarvon muutaman vuoden sisällä. 

Tavoittelen myös ohjaajana kehittymistä, 

mikä vaatii säännöllistä treenaamista sekä 

lajin osaamista. Tullessani muutama vuosi 

sitten takaisin lajin pariin, en enää saanut 

kiinni kisaamisesta, niin kuin ennen. 

Tavoitteisiini kuuluu siis myös jatkossa 

mahdollinen kisaaminen.  

 

 

Mitä haluaisit sanoa niille nuorille, 

jotka miettivät lajin jatkamista tai 

aloittamista?  

Lajin aloittamista harkinneille haluan sanoa, 

että laji on erittäin monipuolinen ja siitä on 

paljon hyötyä myös muissakin lajeissa. 

Treeneissä on aina hauskaa, ryhmähenki on 

hyvä ja kavereita löytyy helposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OONA ALOITTI TAEKWONDON JO VUONNA 2008 



 

 

 

Uudet seuravaatteet tilattavissa 
 

 

Budokwai Taekwondo uusii seuravaatemalliston ja tavan miten vaatteita voi tilata. Emme ole enää 

yhteistyössä vanhan vaatetoimittajamme Stadiumin kanssa. Salilta voi edelleen ostaa t-paitoja, mutta 

muut vaatteet tilataan neljän kuukauden välein yhteistilauksena. Tilaus maksetaan aina etukäteen ja 

vaatteet toimitetaan noin kahden viikon kuluessa tilauksen lähettämisestä toimittajalle. 

Ensimmäisen tilauserän viimeinen tilauspäivä on 14.1 joten tule pikaisesti kokeilemaan 

sovitusvaatteita sekä tekemään tilauksesi. 

Kaikkia vaatteita löytyy lasten, naisten ja unisex mallisina. 

Musta takki 57 € 

• Vasemmassa rinnassa pyöreä sininen Budokwain logo ja selässä valkoisella teksti Budokwai 

Taekwondo 

Kirkkaan sininen huppari 30 € 

• Vasemmassa rinnassa pyöreä sininen Budokwain logo ja selässä valkoisella teksti Budokwai 

Taekwondo 

Kirkkaan sininen t-paita 17 € 

• Vasemmassa rinnassa pyöreä sininen Budokwain logo ja selässä valkoisella teksti Budokwai 

Taekwondo 

Mustat housut 25 € 

• Vasemmassa lahkeessa valkoisella pystysuunnassa teksti Budokwai Taekwondo. Teksti on 

koko lahkeen mittainen ja lasten koossa teksti on osittain limittäin tai vierekkäin. 

 


