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Taidon MM-kilpailut kahden viikon kuluttua, mitaliodotukset korkealla

Taidon maailmanmestaruuskilpailut järjestetään Helsingissä Pasilan urheiluhallilla  
lauantaina 3.8.2013. Suomen maajoukkueessa on peräti kolme hallitsevaa  
euroopanmestaria sekä MM-hopean haltija, ja mitaleja odotetaan myös näistä kotikisoista.  
Suomen mitalitavoite on kolme henkilökohtaista MM-mitalia, yksi henkilökohtainen MM-kulta  
sekä mitali jokaisesta joukkuelajista.

- Tavoitteeni on voittaa maailmanmestaruus henkilökohtaisessa ottelussa sekä tuoda 
mitaleita kotiin tottakai myös joukkuelajeista, määrittelee kuopiolainen Antti Korhonen, joka 
voitti viime arvokilpailuissa, Ranskan Angersin EM:ssä 2011 miesten henkilökohtaisen 
ottelun. Korhonen osallistuu tulevissa MM-kilpailuissa lisäksi joukkueotteluun, 
joukkueliikesarjaan sekä tenkaihin, joka on näytösmäinen ennalta suunniteltu joukkueottelu. 
Kesän harjoittelu on hänen mukaansa mennyt vaihtelevasti: - Selkärevähdyksen takia 
harjoittelu on vähän kärsinyt, mutta onneksi vaiva alkaa olla selätetty, hän toteaa 
rauhallisesti. - Viime viikonlopun maajoukkueleirityksessä pystyin tekemään täydellä teholla, 
joten olen tyytyväinen. Nyt sitten pari viimeistä viikkoa hiotaan kuntohuippua niin eiköhän 
sitä kisoissa olla iskussa! 

Hiroshiman MM-kilpailuissa 2009 järvenpääläinen Jani Pylväinen jäi harmittavasti 
liikesarjafinaalissa kakkoseksi. Hänen tavoitteensa kotikisoihin onkin selvä: - Tavoitteeni on 
tietysti kirkastaa henkilökohtainen hopea kultaiseksi! 
Hän osallistuu kilpailuissa kaikkiin henkilökohtisiin ja joukkuelajeihin. - Tällä hetkellä fiilis on 
luottavainen ja rento, valmistautuminen on mennyt hyvin, hän jatkaa. - Uskon vakaasti, että 
pystyn tykittämään parastani kisapäivänä. 
Pylväinen on maajoukkueen todellinen konkari, hänen ensimmäiset  arvokilpailunsa olivat jo 
MM-kilpailut 2001 Okinawalla. Hänelle nämä ovat jo neljännet MM-kilpailut ja yhteensä 
kuudennet arvokilpailut.

Myös naisten ottelun hallitseva euroopanmestari, helsinkiläinen Päivi Nevalainen on 
mukana MM-joukkueessa ja osallistuu henkilökohtaiseen sekä joukkueotteluun. Hänen 
valmistautumisensa on sujunut leppoisasti ja ilman loukkaantumisia: - Olen ehtinyt käydä 
vuosien varrella jo muutamissa kansainvälisissä kisoissa, joten olen nyt osannut ottaa 
rennosti ja nauttia hyvistä treeneistä ja hikoilusta ilman turhaa stressiä. Tunnelmani on aika 
levollinen. Pari tehotreeniä on vielä edessä, mutta muuten työt on tehty jo aikaa sitten. 
Tavoitteista Nevalainen toteaa: - Joukkueottelussa Suomen naisten olisi aika ottaa kultaa! 
Olemme jo pitkään olleet menestynein maa naisten henkilökohtaisessa ottelussa, mutta 
dantai-jissenkulta olisi nyt poikaa. Henkilökohtaisessa ottelussa yritän ottaa ottelun 
kerrallaan, nauttia ottelemisesta ja kisapäivästä ylipäänsä. Toivottavasti pääsen 
matsaamaan mahdollisimman paljon. 

Miesten liikesarjan hallitseva euroopanmestari Ilkka Kirjavainen Tampereelta osallistuu 
tällä kertaa vain kahteen joukkuelajiin: - Alun perin oli tarkoitus että olisin jättänyt nämä kisat 
väliin, mutta Jussi Loposen harmillisen loukkaantumisen jälkeen päävalmentaja Mikko kysyi, 
jos pääsisin Jussia tuuraamaan. Sanoin että sopii ja nopeasti olin taas menossa mukana – 
eikä päätöstä ole tarvinnut katua!

Joukkueen päävalmentaja Mikko Mönkkönen kiittää tiimiään: - Iso kiitos loistaville miesten 
ja naisten valmentajille, Henri ja Satu Kososelle. He ovat tehneet paljon näkyvää ja 
näkymätöntä työtä joukkueen eteen. Liitto on myös järjestänyt loistavan tuen joukkueelle. 
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Teemanamme harjoittelussa on ollut: "Harjoituksissa huippusuoritus, kilpailuissa 
rutiinisuoritus!"

MM-kilpailuviikosta 31.7.–4.8.2013 tulee kautta aikojen suurin Japanin ulkopuolella 
järjestetty taidotapahtuma. Taidon lajipäällikkö Suomen Karateliitosta, Sera Kaukola, kertoo 
mitä kaikkea tämä käytännössä tarkoittaa: - Taidon kansainväliset arvokilpailut järjestetään 
aina kahden vuoden välein. Niiden yhteydessä on mahdollisuus suorittaa korkea-arvoisia 
mustia vöitä, joita ei Suomessa voi suorittaa. Vyökokeisiin odotetaan nyt noin 30 
suomalaista mustaa vyötä korottamaan vyöarvojaan, Kaukola kertoo.
- Kansainvälisessä taidoseminaarissa torstaina Pasilan Urheiluhallilla saattaa kokoontua 
jopa 250 leiriläistä. Ystävyyskilpailijoita on 200 ja MM-mittelöihin ottaa osaa yli 100 
kilpailijaa, hän luettelee. 
- Eniten kansainvälisiä vieraita tulee Japanista, josta tulijoita on yli 130. Tapahtumaan 
osallistuu myös taidon Soke, Yoriko Kudo, joka edustaa lajin kehittäjän, Saiko Shihanin, 
sukua ja on siten lajin ylin auktoriteetti. Tämä on taidokoille kova juttu, että itse Soke tulee 
henkilökohtaisesti paikalle seuraaman tapahtumaa, Kaukola iloitsee.

MM-tapahtuman suunnittelu aloitettiin jo kolmisen vuotta sitten. Kaukolan mukaan loppua 
kohti kiihtyvät järjestelyt ovat sujuneet hyvin: - Koko projekti on ollut erittäin kiinnostava ja 
tuntuu, että kaikki suunnitelmat heräävät nyt henkiin ja tapahtuma alkaa kannatella itse 
itseään. Luvassa on hyvät kilpailut, joissa on hyvä henki.
Kysymykseen, miltä tuntuu koordinoida järjestelyjä, hän toteaa: - Kyllä se hyvältä tuntuu. 
Olen ollut lajin parissa mukana 22 vuotta ja itselleni tämä tapahtuma on erityisen 
merkityksellinen. Kovasti on tehty töitä tapahtuman ja etenkin lajin näkyvyyden eteen. Taido 
on antanut itselleni niin paljon tässä vuosien saatossa, että ehkä tämä täydellinen 
panostaminen MM-tapahtumaan ja sen onnistumiseen on tapa antaa jotain takaisin lajille.

Seuraavan kerran kansainväliset taidokilpailut isännöidään Suomessa aikaisintaan vuonna 
2019, jolloin kamppailtaisiin EM-kilpailusta. - Tottakai toivon, että Suomi saisi kilpailut 
järjestettäväkseen, toteaa Kaukola. - Yhteiset tapahtumat lisäävät entisestään me-henkeä ja 
tapahtumien kautta taido saa myös näkyvyyttä ja sitä kautta uusia harrastajia.

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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