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Okinawa on piskuinen Riu-
kiusaari Itä-Kiinan meren 
ja Filipiinienmeren välissä. 

Ehkä juuri sijaintinsa vuoksi Oki-
nawa on toiminut eräänlaisena 
taistelutaitojen sulatusuunina. 
Sulatusmateriaalia haettiin mm. 
Kiinasta.

Näin teki myös Sakugawa Kanga, 
lempinimeltään Toode eli kiina-
lainen käsi. 1800-luvun alussa 
Toode luo kiinalaisen ja okinawa-
laisen taistelutaidon sekoituksen 
ja samalla pohjan karatelle. 

Tooden oppeja muokaten (erään 
lähteen mukaan 1809-1901 elä-
nyt) Matsumura Sookon, yhdistää 
harjoitteluun japanilaisessa miek-
kailussa käytetyn mielen hallin-
nan. Kamppailutaitoon liitetään 
seitsemän inhimillisyyden hyvettä 
ja Matsumura alkaa käyttää ope-
tuksestaan nimeä budo. 

Matsumuran oppiveli Takemura 
Bushi kerää veroja kuninkaalle. 
Epäkiitollinen työ tuo mukanaan 
kahakoita ja yhteenottoja. Take-
mura alkaakin käyttää virassaan 
kaatotekniikoita ja puukeppiä, 
jotta vastustajat säilyisivät hen-
gissä. 

Kahakoihin hakeutuu myös 
legendaarinen Kishimoto Sokoo 
(1862-1945), joka hioo taitojaan 
niin ihmisiä kuin eläimiäkin vas-
taan. Kishimoton viimeinen oppi-
las on Shukumine Harunori eli tai-
don kehittäjä Seiken Shukumine 
(1925-2001). 

Shukumine luo genseiryu-karate 
tyylin vuonna 1950 ja taidon hie-
man myöhemmin, vuonna 1965. 
Shukumine päättää luoda taidosta 
fyysistä ja psyykkistä terveyttä 
edistävän, nykyaikaisen taistelu-
lajin. 

TAIDON SUKUPUU

Tai ja Do

Japaninkielinen sana taido 
tarkoittaa ”vartalon tietä” tai 

”kehon ja mielen tietä”.

Laajempi selitys sanalle taido 
tarkoittaa ”ihmisolennon tapaa 
elää ja kehittää kokonaisvaltai-
sesti henkistä ja fyysistä poten-
tiaaliansa”.

Budo-konseptiin liittyvässä 
merkityksessä taido tarkoittaa 

”hyökkäyksen ja puolustuksen 
hyödyntämistä suojaamaan 
kehoa”. 

Seiken Sukumine

Sanna Tolsa
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Taidon merkitys harrastajalle voi olla 
melkein mitä tahansa: lapselle liikun-
tahetki kavereitten kanssa, nuorelle 
hyvä harrastus koulun vastapainoksi, 
aktiivikilpailijalle kovaa kilpailua maa-
ilman huipputasolla tai keski-ikäisen 
toimistotyöntekijän säännöllinen 
kunnonkohotustuokio. Iän ja harjoi-
tusvuosien karttuessa painotukset ja 
näkemykset voivat muuttua, mutta 
harjoittelua voi jatkaa täysipainoisesti 
vuosikymmeniä. Pelkkänä kevyenä 
harrastuksenakin se kehittää harjoit-
telijansa fyysistä ja psyykkistä hyvin-
vointia. 

Millaisia harjoitukset ovat?

Seurat järjestävät koulutettujen ohjaajien 
vetämiä harjoituksia, joiden kesto on tun-
nista pariin tuntiin. Osa ajasta voidaan harjoi-
tella jaettuna harjoittelijoiden kokemuksen 
mukaisiin ryhmiin, mutta usein vasta-alka-
jat harjoittelevat yhdessä kokeneempien 
kanssa. Harjoituskertaan sisältyvät yleensä 
lämmittely, varsinainen lajiharjoittelu sekä 
jäähdyttely ja venyttely. Harjoitteita tehdään 
yksin, parin kanssa ja ryhmänä. 

Lisäksi harjoitteluun kuuluu lihaskunto-, 
notkeus- ja koordinaatioharjoituksia. Tai-
dossa tarvitaan myös voimistelusta tuttuja 
kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja voltteja ja nii-
den eri versioita harjoitellaan helpoista vaa-
tivimpiin edeten. Hengitystekniikkaa, rento-
utta ja reaktiokykyä harjoitellaan myös.

Mitä taidokat tarkoittavat puhuessaan 
tekniikoista?

Erilaisia tapoja kohdistaa lyönnit ja potkut 
vastustajaan kutsutaan perustekniikoiksi tai 
vain tekniikoiksi. Niitä on useita kymmeniä 
erilaisia ja ne on jaettu viiteen eri luokkaan 
sen mukaan, miten vartalo liikkuu. Yksi tai-
don perusajatuksista on saada voima ja 
vauhti tekniikkaan koko vartalon pyörivästä 
tai muuten kokonaisvaltaisesta liikkeestä, 
joka puolestaan yhdistyy saumattomasti 
tapaan liikkua tilassa niin, ettei vastustaja 
voi helposti osua (unsoku ja unshin).

Perustekniikoista sekä unsokusta ja unshi-
nista on kehitetty liikesarjoja (hokei), joiden 
avulla voi tehokkaasti harjoittaa taitoaan 
kunkin tekniikkaryhmän vaatimalla tavalla. 
Liikesarjaa tehdään yleensä yksin, mutta pari 
saattaa seurata suoritusta ja antaa neuvoja 
kehitettävistä kohdista. 

Onko taido turvallinen laji?

Taidokan tulee hallita tekniikat siten, että 
kontrolli tekniikoissa säilyy. Taido on ns. puo-
likontaktilaji;  potkut ja lyönnit päähän ja 
jalkoihin ovat kiellettyjä. Taido-ottelusta voi 
saada mustelmia, mutta koska potkujen ja 
lyöntien tulee olla hallittuja, suojat ovat tar-
peettomia. Taidossa ei käytetä aseita.

Taidon harjoittelussa korostuvat taito, 
tekniikka ja taktiikka – niissä kaikki voivat 
kehittyä yhtä hyviksi ja siksi kilpailuissa ei 
ole painoluokkia. Pidempi ulottuu pidem-
mälle, mutta lyhyempi on ketterämpi. On 
siis opeteltava hyödyntämään omia henki-
lökohtaisia ominaisuuksiaan ja jalostamaan 
niitä hyötykäyttöön.

Miten pitkä on matka kohti mustaa 
vyötä?

Taidossa vöiden värit ovat valkoinen, sininen, 
vihreä ruskea ja musta. Yhden vyöasteen 
suorittaminen kestää vyöarvosta riippuen 
yleensä 8-12 kk. Kun vyön väri tummenee 
vyökokeiden välikin kasvaa, eikä kaksi vuotta 
ole harvinaisen pitkä väli. Vöiden suorittami-
nen on yksilöllistä: jotkut edistyvät nope-

Ylhäällä: Lihaskuntoa kehitetään har-
joituksissa.

Keskellä: Kilpailuissa ei ole painoluokkia. 
Näin oppii hyödyntämään henkilökoh-
taisia vahvuuksiaan.

Alhaalla: Tasapaino ja kehonhallinta 
kehittyy pitkäjänteisellä harjoittelulla.
 

MIKSI juuri

TAIDOA?
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ammin liikunnallisen tai kamppailulajillisen taustansa tai 
tiiviimmän harjoittelutahdin vuoksi.

Ennen vyökoetta seuran puoltaja katselmoi osaamista 
salilla. Katselmuksessa on huomattavasti laajempi sisältö 
kuin itse vyökokeessa, jossa suoritetaan vain kyseiseen 
kokeeseen kuuluva liikesarja ja askelottelu eli kobo. 

Junioreille kaikki vyökokeet pidetään salikokeina. Kun siir-
rytään aikuisten vyöjärjestelmään, käydään alueellisissa 
vyökoetilaisuuksissa.

Mustan vyön suorittaminen on varmasti yksi elämän koho-
kohtia. Läpikäymäsi treenit ja vuosien työ palkitaan. Musta 
vyö on kuitenkin vasta alku uudelle taipaleelle taidossa. 
Mustavöiset kantavat vastuuta seurasta ja harjoituksista, 
kehittyvät edelleen opettajana ja jatkavat matkaa taidon 
tiellä.

Millaisia tapahtumia laji tarjoaa harrastajalle?

Oman seuran arkiharjoittelun lisäksi uusia kokemuksia 
harjoitteluun saa valtakunnallisilla ja seurojen järjestämillä 
leireillä, joilla pääsee harjoittelemaan uusien opettajien 
johdolla ja useampien treenikavereiden kanssa. Taidoliiton 

koulutusjärjestelmään kuuluvat kou-
lutukset sisältävät aina myös fyysisiä 
harjoituksia.

Omanlaisensa kokemus on kilpai-
leminen. Kilpailutilanteessa joutuu 
paitsi tekemään suorituksensa tuo-
mareiden ja yleisön edessä, ennen 
kaikkea kohtaamaan ja voittamaan 

oman jännityksensä. Seurakavereiden ja muiden taidokoi-
den kannustus ja positiivinen palaute ovat tehneet kilpai-
luista monelle unohtumattomia elämyksiä. Kaikki taidokat 
eivät kuitenkaan kilpaile eikä niihin osallistuminen ole har-
rastajalle millään tavalla pakollista.

Japanin ulkopuolisista maista taidoharrastus on aktiivisinta 
Suomessa ja Ruotsissa. Elokuussa 2013 Helsingissä järjes-
tetyt MM-kilpailut oheistapahtumineen olivat suuri ponnis-
tus suomalaiselle taidoväelle ja lisäsivät lajin tunnettuutta 
kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tuleeko taidoharrastus kalliiksi?

Taidoa voi harrastaa oikeastaan kuka tahansa. Suuria inves-
tointeja ei tarvita; alkuun pääsee verryttelypuvulla ja vasta 
myöhemmin hankitaan lajille tyypillinen vaatetus. Taidossa 
käytetään valkoista riisikangastakkia, uwagia ja mustia, 

melko leveitä housuja eli hakamia. 
Harjoitella voi myös kokovalkoisella 
asulla (esim. karate-puku), jos sellai-
nen omista kätköistä löytyy. 

Taido Core ja Taido Kids -kurssimak-
sut vaihtelevat samoin kuin seurojen 
jäsenmaksutkin, mutta yleensä ne 
ovat halvimmasta päästä verrattuna 
muiden liikuntaseurojen maksuihin. 
Värivyön suorittaneena voit vierailla 
muiden seurojen treeneissä maksa-
matta erillistä osallistumismaksua.

Kansainvälisellä tasolla ottelevien miesten kamppailuissa riittää 
vauhtia ja lennokkuutta.

Leireillä treenataan ja saadaan uusia ystäviä.

”Taidon harjoitte-
lussa korostuvat 
taito, tekniikka ja 
taktiikka.”

Tutustu Suomen Taidon 
nettisivuihin osoitteessa 
www.taido.fi

kuvat Katja Alakotila, Olavi Kurttio, Henrika Ylirisku

Lasten harjoituksissa leikki on pääroolissa.
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Riina Meriläinen
Seura: Sandokai, Kerava

Riina Meriläinen on koulutettu ja asialleen omistautunut juniorioh-
jaaja. Ohjenuorana hänen opetuksessaan on hauskuus. “Ei niin, että 
kaikilla on joka hetki nauru suupielessä, mutta niin, että treenin jäl-
keen voi ajatella, että olipa taas mukava treenata yhdessä.” Riinan 
mukaan junioriharjoituksissa ohjaajan tärkein tehtävä on ryhmän 
koossa pitäminen.

Oppimisympäristön Riina nostaa tärkeäksi harjoituksissa viihtymistä 
edistäväksi tekijäksi. “Hyvä ympäristö syntyy kivoista kavereista ja 
ohjaajalta saadusta riittävästä huomiosta. On kuitenkin muistettava, 
etteivät viihtyminen tai hauskanpito poissulje hikisiä treenejä, tiukkoja 
tavoitteita tai kehittymisen mittaamista”, hän listaa.

Riina kertoo useiden liikuntajulkaisujen liputtavan leikin puolesta. 
Leikin ja pelien avulla voidaan harjoittaa niin perusliikuntaa kun laji-
taitojakin. Leikin avulla ohjaajalla on innokas ryhmä opetettavia, ja 
niin myös ohjaajan oma motivaatio pysyy korkeana. Riinan mukaansa 
tempaavia harjoituksia seuratessa voi olla vain samaa mieltä.

Jari Tuominen
Seura: Järvenpään Taido

Jari Tuomisen, Suomen korkeinta vyöarvoa, 7. dan, kantavan tai-
dokan uraan mahtuu paljon: kisoja, leirejä, harjoituksia, vyökokeita, 
työkomennus Japaniin, ystäviä, taidokirja ja paljon muuta. Tuominen 
toteaakin, että jokaisella on omat motiivinsa käydä salilla. ”Taido on 
varsin hyvä ja monipuolinen kuntoilulaji vaikka ei kilpailisikaan. Ja kun 
on 40 vuotta tatameja kuluttanut niin ei sieltä poiskaan osaa olla.”

Jari tunnetaan myös ”taido-dieseleiden” ohjaajana. Diesel-harjoi-
tuksissa Jari pitää tärkeänä hyvää fiilistä: toiminnan pitää olla muka-
vaa ja kehittävää. Fyysinen suorituskyky ei ole harjoitusten pääasia, 
vaikka kuntoa kohotetaankin. Jari on erityisen kuuluisa järjestämistään 
kisailuista, johon hänen mukaansa tulee asennoitua oman ikänsä ja 
kuntonsa mukaisesti.

Mikko Suhonen
Seura: Nummelan Kumakai

Mikko Suhosta voisi hyvällä syyllä luonnehtia “nuoriso-taidon” ohjaa-
jakonkariksi. Mikon mielestä taido lajina tarjoaa jo itsessään hyvän 
viitekehyksen ja arvot nuorten ohjaamiseen. Vaikka taido onkin melko 
perinteinen budo- ja kamppailulaji ja tästä syystä hierarkkinen, Mikko 
painottaa nuorten ohjaamisessa kuuntelemista ja havainnointia. “Nuo-
ria tulee kannustaa ja motivoida. Tämä tarkoittaa myös toimimista 
tatamin ulkopuolella. Koulu ja muut harrastukset ovat osa nuorta. 
Hyvä ohjaaja ottaa huomioon myös nämä asiat ja on valmiina kes-
kustelulle ja vuorovaikutukselle.” 

Taidoharjoittelussa Mikko kertoo pyrkivänsä etenemään aina yksilön 
omia vahvuuksia kasvattavasti. Vaikka taidossa on mahdollisuus kil-
pailemiseen, ei kisoihin osallistuminen ole pakollista. Tosin joillekin 
nuorille kilpailut ovat “se juttu” ja toimivat motivaattorina harjoitteluun. 
Mikko muistuttaa, että myös harjoittelijaa, joka ei ole kiinnostunut 
kilpailemisesta tulee tukea ja kannustaa. Hänen motivaattorinsa voi 
olla onnistunut kärrynpyörä tai täydellinen etupotku!

Sanna Tolsa kuvat Pasi Ylirisku, Elisa Rousu

TAIDO-OHJAAJIA

Taidosalilla hiki lentää ja hymyt irtoavat!
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kids
Taido Kids on hauskaa menoa, 
taidon opettelua, pelejä ja leik-
kejä 8-13 -vuotiaille.

TAIDO 

Taido Kids-ryhmässä pikkujuniorit val-
mistautuvat tulevaan liikunta- ja urheilu-
uraansa harjoittelemalla yleisiä perus-

liikuntataitoja. Tämän lisäksi harjoitetaan 
nopeutta, ketteryyttä, motoriikkaa ja koor-
dinaatiokykyä juuri silloin kun liikunnalliset 
kehityskaudet kaipaavat ärsykkeitä. Har-
joituksista itse taidoliikkeet on alussa vain 
pieni osa, mutta lajiin kuuluvat permantovoi-
misteluliikkeet tulevat lapsille tutuiksi alusta 
lähtien. Taidovuosien karttuessa ja lapsen 
varttuessa varsinaisten taidoliikkeiden osuus 
kasvaa. Taitojen lisääntyessä niihin yhdiste-
tään taidolle ominaista tapaa liikkua tilassa. 
Myöhemmin mukaan yhdistetään lyönnit ja 
potkut. Mitä pidemmälle lapsi kehittyy, sitä 
haastavampia yhdistelmiä harrastus tarjoaa 
lapselle. Juuri tämä monipuolisuus on hyvä 
vastapaino koulun penkillä tai tietokoneella 
istumiselle.

Lasta haastavat liikkeet vaativat keskit-
tymään tekemiseen ja omat jutut siirtyvät 
harjoitusten ajaksi sivummalle. Kamppailu-
henkeen kuuluva ylempien vöiden kunnioit-
taminen näkyy nopeasti lasten kuunnellessa 
ohjaajan ohjeita. Samalla keskittymiskyky, 
jaksaminen ja tarkkaavaisuus kehittyvät 
ja harjoittelu on turvallista. Ryhmätaidot 
paranevat harjoiteltaessa yhdessä parin tai 
koko ryhmän kanssa. Harjoituksissa pidem-
mälle ehtineet lapset oppivat luontevasti 
auttamaan lajin pariin juuri tulleita.

Junioreilla on oma vyöjärjestelmä

Erivärisiä raitavöitä suoritetaan vuo-
sittain ja jokaiseen vyöhön suoritetaan 
yksi tasomerkki eli mon-merkki. Junio-
reiden vyökoejärjestelmä on rakennettu 
tukemaan juniorin kehittymistä tarjoten 
onnistumisen elämyksiä sekä selkeitä 
mittareita kehittymiselle. Noin 11–12 

-vuotiaana juniori voi siirtyä raitavyön 
väristä riippumatta eteenpäin, aloittaen 
liikesarjan eli hokein harjoittelun. Tällä 
tähdätään ensimmäiseen Taido Dan 

-yhdistyksen järjestämään vyökoetilai-
suuteen, sinisen vyön kokeeseen.

Taido Kidsit kilpasilla ja leireillä

Kilpailu on kaikille täysin vapaaehtoista. 
Junioreille järjestetään omia kisailuja 
alkaen Taido Trick Track -sarjasta, jossa 
kilpaillaan perusliikkumistaidoilla. Sini-
sen vyön jälkeen juniorit voivat osal-
listua omissa sarjoissaan liikesarjaan 
sekä ajan myötä otteluunkin. Junnujen 
kesän kohokohta on huippusuosittu Suuri 
Budoleiri Varalan Urheiluopistolla. Leirin 
aikana treenataan omaa lajia huippuoh-
jaajien kanssa. Lisäksi tarjolla on kokeiluja 
muiden kamppailulajien parissa ja leirin 
kruunaa käynti Särkänniemen elämys-
puistossa uintia ja muuta kesäistä haus-
kanpitoa unohtamatta.

Juniorit kysyvät -
Sensei vastaa

Saako taidossa kavereita?
-Varmasti! Yhdessä taidoaminen 
on kivaa!

Onko treeneissä leikkejä tai pelejä?
- Kyllä! Ehdota ohjaajalle omaa 
suosikkiasi!

Murskataanko taidossa tiiliä?
- Tottakai! Isot kattotiilet saavat kyytiä! 
Murskaaminen on tietenkin vapaaeh-
toista, eikä kenenkään ole pakko tehdä 
sitä.

Onko taidossa kisoja?
- Junnuille järjestetään kisailuja joihin voi 
ottaa halutessaan osaa.

Pitääkö treeneissä olla hiljaa? 
- Silloin kun ohjaaja kertoo mitä tehdään. 
Tiesitkö muuten, että taidossa harjoitel-
laan kovaa huutamista? 

Entä jos en osaa? 
-Opitaan yhdessä! Tule mukaan!

Katja Tuominen kuva Essi Pelttari

toim. Sanna Tolsa
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Pasilan urheilutalon kahviossa istuu 
leveästi hymyileviä nuoria miehiä. Pos-
kien hehku ja toverilliset eleet kertovat 

enemmän kuin englanniksi käyty kohtelias 
keskustelu. Tero Niskanen (s. 1998) Porvoon 
Taidoseurasta oli tutustunut Asikkalan Taidon 
Lauri Halmelahden (s. 1999) ja Joni Kosusen 
(s. 1998) kanssa jo kansallisilla leireillä ja 
kisoissa. Elokuinen, suurin ja hienoin taidota-
pahtuma aikoihin veti pojat jälleen yhteen. 

Japanilaisen Shinjo Yoshimasan (s. 1980) 
kanssa pojat pääsivät juttuun, kun Tero ja 
Shinjo harjoittelivat yhdessä paritekniikoita 
edellisen päivän kansainvälisellä leirillä. Kun 
kisapäivä koitti, Tero sai tilaisuuden esitellä 
uuden ystävänsä asikkalalaisille kavereil-
leen.

Shinjon kotisali on Tokiossa sijaitseva Koren-
kan, jota johtaa Helsingin MM-kisoissa mies-
ten hokein kultaa voittanut huipputaituri 
Tetsuji Nakano. Suomalaisten poikien onkin 
helppo alkaa haaveilla joskus pääsevänsä 
Japaniin – Shinjo tarjoutuu mielellään isän-

näksi mahdolliselle  vierailulle! Pojat kertovat 
muiksi tavoitteikseen taidossa maajoukkuee-
seen pääsyn ja luonnollisesti se musta vyökin 
siintelee mielissä. Myös kielen oppiminen 
kiinnostaa näitä rohkeasti kansainvälisiä 
siltoja rakentavia nuoria miehiä. Sähköpos-
tiosoitteet Shinjon kanssa on jo vaihdettu; 
Facebookia Shinjo karttaa monien japanilais-
ten tavoin tietoturvasyistä.

Parasta MM-tapahtumassa oli näiden nuor-
ten suomalaistaidokoiden mielestä kuitenkin 
oma menestyminen ystävyyskisoissa. Sitä 
tulikin ihan mukavasti: Lauri ja Joni saivat 
hopeaa ja pronssia ikäluokkansa poikien otte-
lussa ja Tero hienosti junioreiden hokein eli 
liikesarjan kultamitalin.

Shinjo piti Korenkanin mainetta uljaasti 
yllä: ystävyyskisojen ottelussa hän saa-
vutti hopeaa, mutta sitäkin arvokkaampaa 
hänestä ovat olleet uudet tuttavuudet eri 
maiden taidokoiden kanssa. Suomalaisia hän 
pitää hyvin ystävällisinä ja rehellisen oloisina 
ja - ehkä yllättäen - helposti lähestyttävinä.

YSTÄVYYTTÄ       MANTEREENyli

Juniorit kysyvät -
Sensei vastaa

Tiesitkö?
Taidossa EM- ja MM-kilpailut jär-
jestetään neljän vuoden välein 
niin, että joka toinen vuosi on 
kansainväliset arvokilpailut. 
Lajin syntymaan Japanin jälkeen 
menestynein maa on Suomi, 
jota Ruotsi kirittää. Lisäksi mm. 
Ranskassa, Australiassa, Nor-
jassa, Tanskassa ja Hollannissa 
taidoharrastus on niin vilkasta, 
että kansainvälisiin kisoihin saa-
daan edustus. Seuraavan kerran 
järjestetään EM-kilpailut vuonna 
2015 Ruotsissa.

Taidon MM-tapahtuman yhteydessä järjestetyt Kansainväliset ystävyyskilpailut 
olivat täynnä kuhinaa. Taidokat eri maista ja mantereilta tekivät tuttavuutta eikä 
kielitaidon puute ollut suuri este. Pysäytimme haastatteluun yhden yhdessä 
viihtyvän porukan.

Jyri Pulkkinen



8 | 

”Miten tässä käy, kun 
homma muuttuu 
vaikeammaksi ja 
raskaammaksi?”

O li vuosi 2001. Olin joitakin vuosia 
aiemmin siirtynyt uusiin työtehtäviin, 
jotka olivat nopeasti osoittautuneet 

vastuullisiksi tavalla, johon aiemmalla urallani 
en ollut tottunut. Ajoittain stressimainingit 
löivät korkeina. 

Uuden työn myötä olin kadottanut otteen 
aiempiin liikuntatottumuksiini. Itseään ei ollut 
helppoa patistaa kuntosalille ja lenkille. Olin 
vaarassa joutua kierteeseen: työn väsyttä-
mänä en jaksanut kuntoilla ja kunnon laski-
essa jaksoin taas työssä huonommin. Kaipasin 
työlle vastapainoa, joka auttaisi irrottamaan 
mieleni työhuolista perusteellisesti.

Olin kuljetellut nuorempaa lastani taido-
salille parin vuoden ajan ja ovelta katsel-
len päätellyt kyseessä olevan liikunnallisesti 
hyvin monipuolisen ja vaativan lajin. Lajin 
syntymaan, Japanin kulttuuriset käyttäyty-
mismallit antoivat harjoittelulle kurinalaisen, 
jopa rituaalinomaisen kehyksen. Niiden 
eksoottisuus kiehtoi ja haastavan näköisistä 
treeneistä uskoin selviäväni auttavasti aiem-
man liikuntataustani avulla.

Muutaman kuukauden harkinnan jälkeen 
uskaltauduin mukaan alkeiskurssille. Suurin 
osa muista aloittajista niin kuin ohjaajista ja 
kokeneemmista harrastajistakin oli minua 
selvästi nuorempia. Mukana oli kuitenkin 
pari itseni ikäistä, yli nelikymppistä aloit-
tajaakin, ja me tulimme nopeasti juttuun 
keskenämme. Kai meitä yhdisti iän kautta 
erityinen alkujännitys: miten tässä käy, kun 
homma muuttuu vaikeammaksi ja raskaam-
maksi? Kestääkö kunto, oppiiko sitä enää 

nuorempien vauhdissa? Miten tähän kuriin 
pitäisi suhtautua?

Tänä päivänä olemme jo saaneet omat 
vastauksemme näihin kysymyksiin. Minulle 
palkitsevin havainto oli alkuaikoina se, miten 
täydellisesti pääsin irti työajatuksista. Kun 
treenaaminen oli kyllin vaativaa, ajatuksiin 
ei ikään kuin jäänyt yhtään vapaata kaistaa, 
jolla olisi ainakaan puoleentoista tuntiin kul-
jettanut päivän huolia. Ruumiillinen rasittumi-
nenkin toki auttoi irtautumisessa – endorfiinit 
tekivät työtään! 

Palkitsevaa oli myös huomata oppivansa 
uutta ja voivansa käyttää hyväksi ennen 
oppimaansa. Taidon viiden tekniikkaluokan 
perusajatukset ihmisen kehon liikesuunnista 
ikään kuin kokoavat yhteen monen muun 
liikuntalajin tekniikoiden ideat isojen otsi-
koiden alle.

Taido-yhteisöstä tuli uusi ystäväpiirini. Oli 
hauskaa oppia huomaamaan, miten ikää ei 
todellakaan lasketa vuosissa, jos ystävyksiä 
yhdistää vaikka yhteinen harrastus. Kaiken 
sen ritualistisen kumartelun ja muodollisen 
käytöksen keskellä olikin ihmeen helposti 
mahdollista olla tasa-arvoinen ja itsekin tois-
ten erilaisuutta kunnioittava.

Nyt, 12 vuoden jälkeen, taido jatkuu osana 
arkeani. Kehollisuus muuttuu koko ajan ikään-
tyessäni. Vauhdikkaimmat temput jätän jo 
nuoremmille, mutta nautin siitä, että taidossa 
on tarjottavaa vielä, kun olen 50+. 

Jyri Pulkkinen

kuva Henrika Ylirisku

40+  JA UUSI HARRASTUS?
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kuva Olavi Kurttio

En tunne montaakaan naista, jotka olisivat 
vielä perheellistymisen jälkeen ryhtyneet 
rutistamaan kilpa-urheilijan uralle. Syykin 

on itsestään selvä. Perheen, työn ja intohimoi-
sen harrastamisen yhdistelmä ei ole helppo. 
Joskus pelkkä perheestä ja työstä selviytymi-
nen asettaa ylitsepääsemättömiä haasteita. 

Urheilijana menestyminen vaatii itsekkäitä 
ratkaisuja ajankäytön suhteen ja laskee pal-
jon tukijoukkojen kärsivällisen avun varaan. Ja 
miksi? Että vielä voisi todistella itselleen kyke-
neväisyyttään ja tyydyttää kunnianhimoaan 
urheilun sankariareenoilla? 

Useimmissa lajeissa äidit ovat myös autta-
mattomasti liian vanhoja. Itse olen jonkinlainen 
myöhäisherännäinen. Lajini harrastajamäärä 
on Suomessa niin pieni, että huipulle on mah-
dollista päästä amatöörimäisellä harjoittelulla. 
Lajin vaatimat fyysiset ja henkiset ominaisuu-
det ovat niin moninaisia, että jonkun ominai-
suuden hiipumisen myötä vahvuuksiaan voi 
kompensoida toisilla. 

Onhan periaatteessa vain hyvä asia, että äidit 
liikkuvat ja urheilevat. Hyväkuntoinen ja omaan 
fyysiseen ulottuvuuteensa tyytyväinen äiti on 
pitkämielinen ja jaksavainen luottopakki. Minä 
en kuitenkaan voi kehua olevani kovin hyvä 
esimerkki. Kohtuus ei nimittäin ole ollut viime 
vuosina hyveeni. Lasten saamisen jälkeen tree-
naaminen lähti hieman lapasesta.

Alun perin piti vain saada jokin henkireikä ja 
kasata itsensä sellaiseen kuntoon, että jaksaisi 
paremmin äitiyden arkiröykytystä. Ja mitä siitä 
seurasi? Päästyäni uudelleen liikunnan alkuun 

tajusin nopeasti, miten järjestelmällinen har-
joittelu ja tavoitteet motivoivat minua. 

Voi sitä lapsenomaista riemua, kun yli kol-
mekymppisenä venyin ensimmäistä kertaa 
spagaattiin, opin puolivoltin ja tajusin kehit-
tyväni lajissani aimo harppauksin. Kilpailuis-
sakin pärjäsin niin hyvin, että tulin valituksi 
maajoukkueeseen ja valmennusryhmään. 
Kyllä vanhaa tammaa vietiin.

Taloudellisesti tällaisessa asetelmassa ei 
ole pidemmän päälle tolkkua. Kilpaurheilu 
on lähinnä kallis harrastus. Pikkulasten äiti ei 
myöskään flunssasesongin aikana ehdi juuri 
tervettä päivää nähdä.
 
Lapset ovat jo tottuneet siihen, että heitä 
käytetään reppuselässä kyykkypainoina tai 
juoksutetaan rattaissa pitkin kyliä lenkkiseu-
rana. Treenivaatteita kotona päälleen vaih-
tava äiti ei herätä enää suuria tunnereakti-
oita. Meillä on aivan normaalia, että lähden 
talvi-iltaisin nastalenkkareissa ja otsalampun 
kanssa kylätielle tai harjoittelen pihanurmi-
kolla kärrynpyöriä ja potkuja.

Lapset myös onneksi asettavat äidin pikku 
treenailemisen sopivaan mittakaavaan. Kun 
itse hikoilin kilpaurani huippukohdassa MM-
kisojen tatamilla japanilaisten kilpasiskojen 
kanssa, oli jälkikasvuni ylälehterillä katse-
lemassa iPadista Pikku Kakkosta. Tällä het-
kellä kisoista kotiin kiikuttamani mitalit loju-
vat nukenrattaiden tavarakorissa. Ne ovat 
nukkevauvan eväskeksejä.

Henrika Ylirisku

ÄITI KÄY              TREENAAMASSAvähän

”Voi sitä lapsenomaista 
riemua, kun yli kolme-
kymppisenä venyin 
ensimmäistä kertaa 
spagaattiin.”



10 | 

Katja Tuominen kuvat Katja Tuominen, Olavi 

Kurttio, Katja Alakotila

Antti Peltonen on opiskelujen myötä 
tamperelaistumassa oleva järvenpää-
läinen nuorimies, joka on aloittanut
taidon vuonna 2000 ollessaan seit-
semänvuotias. Pienestä juniorista on 
vuosien varrella kasvanut pitkänhuis-
kea taidoka, joka on saavuttanut myös 
maajoukkuepaikan kahdesti ja haali-
nut mitaleja sekä EM- että MM-kisoista. 
Harrastus on ehtinyt ottaa oman paik-
kansa nuoren elämässä sillä parikymp-
pisestä tuntuu jo että ”aina tätä on 
tullut tehtyä”.

Harrastus löytyi alun perin äidin työ-
kaverin kautta, mutta lopullinen pää-
tös tuli Antilta itseltään, joka innostui 

omien sanojensa mukaan lajista saman tien. 
Kotoa ei ole koskaan tullut pakkoa käydä 
treeneissä, mutta tukea senkin edestä. Kyy-
ditykset treeneihin ja kisoihin sekä muonitu-
savut Antti on saanut tarvittaessa kotoa.

Harrastuslukkariin on matkan varrella 
mahtunut myös neljännellä luokalla aloi-

tettu jalkapallo sekä sähly eri muodoissaan. 
Varsinaisia lajikokeiluja ei matkassa ole 
ollut vaan kaikesta, mihin Antti on ryhtynyt, 
hän on myös yrittänyt 
pitää kiinni. Ajankäytön 
haasteet ovat kuitenkin 
tulleet hänelle tutuiksi: 

”Yläaste- ja lukioaikana 
oli välillä vaikea päättää, 
että kumpaan panostaa 
enemmän: taidoon vai 
futikseen, kun aikaa ei meinannut olla tar-
peeksi mutta molemmat olisivat vaatineet 
lisää treeniä.”

Antti on ehtinyt harrastaa sekä junioriryh-
mässä että niin sanotussa aikuisten ryhmässä, 
jossa ikähaitari vaihtelee yleensä 12 vuo-
desta ylöspäin, jopa 70 ikävuoteen. Aikuisten 
ryhmän treenikaverit ovat olleet pääasiassa 
Anttia vanhempia, missä on ollut sekä hyvät 
että huonot puolensa. Hyvinä asioina Antti 
kokee sen, että on saanut kauemmin har-
joitelleilta ohjausta ja on koko ajan oppinut 
uutta. ”On myös ollut ihan hyvää vaihtelua, 
että kaveriporukka koostuu muistakin kave-
reista kuin omanikäisistä koheltajista.”

Hankalimmaksi asiaksi tähän mennessä 
Antti on kokenut siirtymisen juniorisarjasta 
suoraan rankingsarjaan. Tuolloin kilpatata-

milla vastassa olivatkin ne 
tyypit, joita nuorimies oli 
vuosia seurannut välillä jopa 
hieman ihaillen. Juuri silloin 
olisi tarvittu omanikäistä 
treenikaveria. ”Eniten ehkä 
jännitti se, että kun junnuissa 
tuli pärjättyä tosi hyvin, niin 

miten itsetunto kestää jäätävään turpaan 
ottamisen niiltä, joita on ihaillut kisoissa vii-
meiset seitsemän vuotta.” Ennen ensimmäi-
siä rankingkilpailuja treenimotivaatio kärsi, 
ja mielessä kävi jopa kilpailemisen lopet-
taminen.

Tuki löytyi kuitenkin taustajoukoista. Antin 
mukaan taisi olla juuri äiti joka kysyi häneltä, 
kannattaako sellaista lopettaa josta oikeasti 
tykkää? Näin jatkui Antin matka kilpailujen 
maailmassa ja ensimmäisen rankingvuoden 
kruunasi maajoukkuepaikka Ranskan EM-
kisoihin vuonna 2011.

ANTTI 
PELTONEN 

-junnusta maajoukkueeseen

” Kotoa ei ole koskaan 
tullut pakkoa käydä 
treeneissä, mutta tukea 
senkin edestä.”
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Taidoa harjoitellaan yli 20 seurassa ympäri 
Suomen. Kurssitarjonta sekä kurssien alkamis-
ajankohdat vaihtelevat seuroittain, joten ajan-
kohtaisimmat tiedot saat helpoiten ottamalla 
yhteyttä suoraan lähimpään taidoseuraasi.

Useimpien seurojen tarjoamia alkeiskurssimuo-
toja ovat Taido Kids ja Taido Core. Erikoisuutena 
Kuopion taidoseura tarjoaa myös Taido Family 

–toimintaa (5-7 –vuotiaille ja heidän vanhem-
milleen) sekä keravalainen Sandokai uutuu-
tena Taido Minit –ryhmän (4-7 –vuotiaat).

Taido Core
Kurssilla harjoitellaan peruskamppailutaitoja 
sekä yleisimpiä taidoliikkeitä. Harjoittelun 
lomassa kunto kohoaa ja liikehallintataidot 
kehittyvät. Useimmat seurat ottavat uusia 
harjoittelijoita mukaan ympäri vuoden. Har-
joitusohjelmassa jokainen harjoitus on oma 
kokonaisuutensa, joten uuden harrastajan on 
helppo tulla mukaan! Harjoituksia ohjaavat ser-
tifioidut Taido Core –ohjaajamme.

Kiinnostuitko? Kuinka pääsee mukaan?

Voit myös halutes-
sasi piipahtaa Suo-
men Taidon toimis-
tolla osoitteessa 

Radiokatu 20 
00240 Helsinki
taido@taido.fi

Taido Kids
Ryhmässä harjoitellaan perusliikuntataitoja 
sekä yleisimpiä taidoliikkeitä 7-12 –vuotiai-
den kesken pelejä ja leikkejä unohtamatta. 
Taidoharjoittelu kehittää myös keskittymis-
kykyä sekä tarkkaavaisuutta, kun ohjeita 
kuunnellaan ja tekemiseen keskitytään opet-
tajan johdolla. Hauskaa menoa ja turvallisen 
harjoitteluympäristön tarjoavat koulutetut 
junioriohjaajamme.

Lisätietoja toiminnasta ja harrastajien koke-
muksista sekä kaikki Suomen taidoseurat löy-
dät kätevästi osoitteesta www.taido.fi.

Suomen Taido 
löytyy myös 
Facebookista!
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