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Suomen Taidoliiton 30-vuotisjuhlassa Lahdessa treenattiin, palkittiin, muisteltiin ja 
kurkotettiin tulevaisuuteen 

 
 
Suomen Taidoliitto ry on juhlinut koko viikonlopun 30-vuotista taivaltaan. Euroopan 
korkeimmat opettajat Suomesta ja Ruotsista opettivat viikonlopun kestäneellä 
juhlaleirillä. Lauantain iltajuhlassa palkittiin ansioituneita taidokoita sekä julkistettiin 
liiton uudet nettisivut ja vuoden 2013 MM-kotikisojen virallinen promootiovideo. 
 
Suurmäen Kamppailu-Areena täyttyi jo perjantai-iltana innokkaista taidokoista, kun juhlaleiri 
alkoi Jari Tuominen (7. dan) ja Jukka Kirsi (6. dan) -senseiden vanhanajan treeneillä. 
Juhlaleirin muina opettajina toimivat senseit Lars Larm (6. dan) ja Mikael Jansson (6. dan) 
Ruotsista. Viikonlopun aikana saatiin maistiaisia mm. havaitsemisen ja näkemisen 
yhdistämisestä erilaisiin reaktioihin otteluharjoitteisssa ja taktiikoissa, rentoudesta 
käsitekniikoissa sekä tietoisuuden ja hengittämisen tehokkaasta käytöstä.  
 
Suomen taidokat kutsuvieraineen kokoontuivat lauantai-iltana Lahden Seurahuoneelle 
juhlimaan 30-vuotiasta liittoa. - Olen iloinen suomalaisten taidokoiden merkittävästä 
menestyksestä viime kesän EM-kilpailuissa, ja suurlähettilään puolesta haluan ilmaista 
vilpittömät onnitteluni myös 30-vuotiaalle Suomen Taidoliitolle, toivotti ministeri Toshiyuki 
Iwado Japanin suurlähetystöstä. - Ilman intoa ja tahtoa nämä saavutukset eivät olisi olleet 
mahdollisia. Uskon, että lapsilla ja nuorilla on valtava määrä energiaa. Tulevaisuus on 
heidän – koko yhteiskunnan sekä myös taidoliiton kannalta. 
 
Lahden Sugatan puheenjohtaja Johanna Ruokosalmi (5. dan) on harjoitellut taidoa 35 
vuotta. - Toivon kaikkien taidokoiden pyrkivän kehittämään itseään tilanteissa, jotka kokevat 
vaikeiksi. Tärkeintä ei ole kultamitali vaan kuinka sen on saavuttanut. Meidän täytyy 
muuttuneessa yhteiskunnassa ottaa vanhasta se, mikä on hyvää ja tekee taidosta sen mikä 
sen tarkoitus on, hän pohti juhlapuheessaan. Hän oli samaa mieltä kuin liiton puheenjohtaja 
Tuomas Kosonen puheenvuorossaan siitä, että budon ydin on kunnioitus muita kohtaan.  
- Maalaisjärki, muiden kunnioittaminen sekä tietty vakavuus mutta huumorilla höystettynä on 
tärkeää nyky-yhteiskunnalle, jossa monenlainen välinpitämättömyys on vallalla.  
 
Iltajuhlassa julistettiin Vuoden Taidokaksi Antti Korhonen Kuopiosta mm. viiden viime 
vuoden arvokilpailumenestyksen sekä esimerkillisyyden johdosta, ja Vuoden Seuraksi 
Sandokai Keravalta mm. aktiivisuudesta omien tapahtumien järjestämisessä. Lisäksi 
nimettiin ansioituneita taidokoita ja myönnettiin liiton viirejä tasavuosikymmeniä täyttäneille 
seuroille sekä pitkäaikaiselle edelliselle puheenjohtajalle Tuomas Katajarinteelle. 
 
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. 
 
Lisätietoja:  
Lotta Ruokanen, varapuheenjohtaja, Suomen Taidoliitto ry, lotta.ruokanen@welho.com, 
puh. 040-726 3222 
Sera Kaukola, taidon lajipäällikkö, Suomen Karateliitto ry, stl@taido.fi, 050-542 3431 
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Taidon MM-kilpailujen 2013 virallinen promootiovideo: 
http://www.youtube.com/watch?v=RClT8gBhlYY  
 
 
Suomen Taidoliiton 1.10.2011 palkitsemat 
 
Vuoden taidoka 2011 Antti Korhonen, Kuopion Taidoseura 
•   kilpailumenestys: vuoden 2007 jälkeen ollut tasaisesti miesten rankingin kärjessä sijoilla 
1-2, Ranskan Angersissa saavutettu EM-menestys, toimijana positiivinen ja esimerkillinen 
 
Vuoden seura 2011 Sandokai ry, Kerava 
•  Aktiivinen osallistuminen kaikkeen liiton toimintaan sekä aktiivisuus omien tapahtumien 
järjestämisessä 
 
Ansioituneet taidokat  
•  Tomi Tolsa, aktiivisesta työstä lajin eteen sekä pitkästä työstä liiton toiminnanjohtajana ja 
kehityspäällikkönä.  
•  Marko Havu, pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta työstä liiton koulutusvaliokunnassa 
•  Mikko Mönkkönen, menestyksekkäästä ja sitoutuneesta työstä maajoukkueen 
päävalmentajana  
 
Liiton viiri 
•  Tuomas Katajarinne, pitkäaikaisesta työstä liiton puheenjohtajana 
•  Oulun Taidoseura 20 vuotta  
•  20 vuotta vuonna 2010 täyttäneet seurat: Tampereen Taido, Jigotai ry, Sysmän Taidokat 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RClT8gBhlYY

