
Suomen Taidoliitto tiedottaa 2.7.2013

Suomen taidomaajoukkue Lahdessa leirillä – MM-kilpailuihin kuukausi 

Viime viikonloppuna 29.–30.6. taidomaajoukkue katsasti osaamistasoaan leirityksellä  
Lahdessa. Kyseessä oli kenraaliharjoitus eli kilpailupäivää simuloitiin tuomaroiduilla  
suorituksilla oikeassa kilpailujärjestyksessä, mutta paineenalaisesti ja nopeutettuna. Jäljellä  
on vielä viimeistelyleiri liikuntakeskus Pajulahdessa parin viikon päästä ennen  
maailmanmestaruuuskilpailuja, jotka järjestetään Helsingissä 3.8.2013. 

22-henkisessä joukkueessa on arvokisakonkareita yli vuosikymmenen takaa, mutta myös 
ensikertalaisia. Kaksi ensimmäistä maajoukkuekesäänsä viettävää taidokaa kertoi 
kuulumisiaan leiriltä. Nhu Thuy Aaltonen Helsingistä osallistuu dantai hokein eli 
joukkueliikesarjan ykkösjoukkueeseen sekä tenkaihin, joka on ennalta suunniteltu 
näytösmäinen kamppailu, jossa puolustaja voittaa viisi hyökkääjää. Nhu Thuy toimii myös 
varahenkilönä ottelussa eli jissenissä sekä henkilökohtaisessa että joukkuelajissa. 

- Leirin kokonaisuus oli hyvä ja mielenkiintoinen ekakertaiselle, jolla ei ole aiempaa 
kokemusta, toteaa Aaltonen. - Suoritukset olivat osittain omien tavoitteiden mukaiset. 
Henkilökohtaiset suoritukset olisivat voineet mennä vieläkin paremmin. Fiilikset ovat hyvät ja 
leirin jälkeen lähdetään vielä hiomaan loppullisiakin kehitettäviä kohtia kohti kotikisoja!

Lahtelaisen Lotta Mönkkösen lajit ovat dantai hokein kakkosjoukkue sekä 
henkilökohtainen hokei. Mönkkösen leiri oli onnistunut: 
- Leiri meni oikein hyvin ja kivaa oli jälleen! Joukkueen henki on joka leirillä mahtava. 
Suoritusten suhteen ollaan aika hyvällä mallilla. Pieni hiominen ja kunnon latautuminen 
takaa varmasti huippusuoritukset kisoissa. Toisena leiripäivänä rasitus kyllä tuntui ja näkyi 
tekemisessä. Tavoitteeni on tehdä kisoissa oma paras suoritus ottamatta liikaa paineita. 
Kunnon harjoittelu ja joukkueen tsemppi takana tuovat itsevarmuutta ja sillä mennään!

Joukkueen päävalmentaja Mikko Mönkkösen mukaan viikonlopun leirillä luotiin 
edellytyksiä ja katsastettiin valmiit joukkuelajisuoritukset, hokeit ja ottelukyvyt. 
- Maajoukkueessa on nyt paljon urheilijoita, jotka eivät ole olleet valmennusryhmässä, 
kertoo Mönkkönen. - Aikaa mm. huoltavan harjoittelun merkityksen korostamiseen 
käytännön esimerkeillä ei ole ollut. Näillä uusilla ihmisillä voimakas harjoittelumäärän lisäys 
on näkynyt harjoittelua haittaavien vaivojen lisääntymisenä. Heillä peruskuntokausi olisikin 
pitänyt olla pidempi. Ajan puute on kuitenkin luonnollista, koska kukaan ei ole 
ammattiurheilija. Uskon menestykseen: Harjoittelun määrä vähenee kisoja kohti ja uskon 
palautumisen tuovan pintaan joukkueen lopullisen suorituskyvyn ja kapasiteetin. Loppuliuku 
on täynnä hiomista, yksityiskohtien tarkastelua, hengen luontia, palautumista ja huoltoa. 
Vielä pari kovaa tehollista harjoitusta niin joukkue on valmis. 

MM-kilpailuviikosta 31.7.–4.8.2013 avoimine ystävyyskisoineen ja seminaareineen on 
tulossa vuosikymmenen taidotapahtuma. Taido on kaikenikäisille sopiva näyttävä ja 
kolmiulotteisesti liikkuva japanilainen kamppailulaji, joka tarjoaa laadukkaat 
harjoittelumahdollisuudet ja kannustavan yhteisön ympäri Suomen. Suomi on Japanin 
jälkeen menestynein maa kansainvälisissä arvokilpailuissa. Taidoa harrastetaan Japanin 
lisäksi läntisessä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.
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