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Taidomaajoukkue Logotuotteen tukemana kohti elokuun EM-kilpailuja Ranskassa  
 
Maajoukkueen valmennusleiri kokosi viikonloppuna 12 urheilijaa eri puolilta Suomea 
hiomaan suorituksiaan Ranskan Angersissa 7.8. järjestettäviin taidon 
euroopanmestaruuskilpailuihin. Maajoukkueen tukena on lahtelainen Logotuote, 
jonka kanssa Suomen Taidoliitto ry solmi alkuvuonna merkittävän monivuotisen 
yhteistyösopimuksen. 
 
 
- Valmistautuminen on jo hyvällä mallilla, pientä hiomista joutuu tietysti vielä tekemään. 
Odotan että leiri sujuu samalla sykkeellä kuin aiemminkin. Tämä on tosi motivoitunut 
porukka treenaamaan ja fiilis on hyvä, totesi miesten valmentaja Henri Kosonen ennen 
leiriä torstaina. 
 
Leirin jälkeen eilen illalla päävalmentaja Mikko Mönkkönen totesi tyytyväisenä, että 
valmentautuminen on sujunut hyvin. Harjoituspäiväkirjojen mukaan suunnitelmallisesti on 
edetty ja ne, jotka eivät aiemmin ole harjoitellet näin paljon, ovat nostaneet tasoaan. Ikävää 
on yhden joukkueen jäsenen loukkaantuminen kesän aikana niin, ettei voi osallistua 
kilpailuihin. Muu joukkue on kuitenkin pystynyt keskittymään harjoitteluun. 
 
- Nyt pitää  malttaa palautua että päästään huippukuntoon, toteaa Mönkkönen . - Viimeiselle 
leirille parin viikon päästä on helppo lähteä, näytti niin hyvältä jo nyt. Kilpailu- ja 
tuomarivaliokunta tulee sinne tukemaan valmennusvaliokuntaa ja urheilijat saavat oikeita 
tuomittuja kisasuorituksia alle ennen Angersia. 
 
Joukkueen kapteenin, kuopiolaisen Jere Anttalaisen mukaan joukkueessa on hyvä 
yhteishenki ja innostava ilmapiiri. - Leirit ovat tietysti rankkoja, mutta kaikki treenaavat 
tosissaan ja fiilis on vahva. Nyt alkoi kisasuoritusten tekeminen; leirillä oli rento, hyvä 
tekemisen meininki ja asennetta löytyy, kertoi Anttalainen leirin jälkeen.  
 
Suomen Taidoliiton ja Logotuotteen yhteistyösopimus jatkuu taidon MM-kotikilpailuihin asti 
2013 ja sen myötä taidoliiton varainhankintatuotteiden hankinta helpottui: Logotuote pystyy 
tarjoamaan erittäin kattavan tuotevalikoiman laadukkaista urheilutekstiileistä kisapassien 
kaulanauhoihin asti. Logotuote vaatettaa arvokisavuosina 2011 ja 2013 Suomen 
taidomaajoukkueen saaden näin liiketoiminnalleen näkyvyyttä. Yhteistyö käsittää myös 
mukanaoloa erilaisissa tapahtumissa kuten messuilla, asiakaspäivillä ja 
lajiesittelytilaisuuksissa. Lisäksi kummiurheilija, Laura Pellikka Helsingistä tuo Logotuotteelle 
uudenlaisen mielenkiinnon koko lajin ja hänen oman menestyksensä seuraamiseen. 
 
- Logotuote-yhteistyö on ennennäkemättömän hieno tuki maajoukkueelle ja 
valmennusvaliokunnalle, josta suurkiitos kuuluu sen neuvotelleille taidoliiton MM2013-
ryhmän Markku Ahokkaalle ja lajipäällikkö Sera Kaukolalle, hehkuttaa Mönkkönen. - Näin 
hyvällä sponsorilla on todella suuri psykologinen merkitys joukkueelle ja saamme lisäksi 
paljon hyviä tuotteita urheilijoiden käyttöön. 
 
Päävalmentajan mukaan viimenen kuukausi ennen kisoja on herkistelyä, muutama pieni 
vamma pitää saada parantumaan ja palautumisen pitää olla riittävää. Suomi on ennen 
Ruotsia Euroopan menestynein taidomaa, ja joukkueen tavoitteena on EM-kultaa lähes 
kaikista yksilö- ja joukkuelajeista.  
- Nuoret maajoukkueurheilijamme panostavat kisoihin tosissaan, pitää nostaa hattua kun 
jotkut pystyvät tekemään työn ohessa ammattimaisen huippu-urheilijan harjoitusmääriä. 
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Kuitenkaan kukaan ei ota liian vakavasti ja  kaikki muistavat että tätä tehdään 
vapaaehtoisesti ja iloisin mielin kuten taidoa muutenkin, myhäilee Mönkkönen. - Sama 
asenne pitäisi pystyä säilyttämään kahden vuoden päästä Suomessa järjestettäviin MM-
kilpaiuihin saakka. 
 
Seuraavat urheilijat edustavat Suomea taidon euroopanmestaruuskilpailuissa Ranskan 
Angersissa 7.8.2011. Valinnat perustuvat kauden kilpailujen rankattuihin kokonaispisteisiin.  
 
Miehet: 
Antti Korhonen, Kuopio 
Jere Anttalainen, Kuopio 
Aki Peltola, Helsinki 
Antti Peltonen, Järvenpää 
Ilkka Kirjavainen, Tampere 
Jere Tuulkari, Tampere 
Jukka Solehmainen, Helsinki 
 
Naiset: 
Laura Pellikka, Helsinki 
Minna Karjalainen, Oulu 
Essi Pelttari, Kerava 
Henrika Ylirisku, Kerava 
Päivi Nevalainen, Helsinki 
 
Joukkueen valmentajina toimivat Mikko Mönkkönen 3. dan (päävalmentaja, naisten 
valmentaja) ja Henri Kosonen 5. dan (miesten valmentaja).  
 
Taido on kaikenikäisille sopiva näyttävä, kolmiulotteisesti liikkuva japanilainen kamppailulaji, 
joka antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen itsensä kehittämiseen aina huippu-urheilutasolle 
asti. Suomi on Japanin jälkeen menestynein maa kansainvälisissä arvokilpailuissa. Taidoa 
harrastetaan Japanin lisäksi läntisessä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. 
 
 
Lisätiedot: 
Mikko Mönkkönen, päävalmentaja, s-posti m.monkkonen@gmail.com  
Lotta Ruokanen, tiedotusvaliokunnan pj, puh. 040-726 3222, s-posti 
lotta.ruokanen@welho.com  

 

mailto:m.monkkonen@gmail.com
mailto:lotta.ruokanen@welho.com

