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Tervetuloa taidon peruskurssille

Edessäsi on neljästä viiteen kuukautta kestävä taidon peruskurssi.

Kurssin aikana on tarkoitus oppia taidohar joittelussa tarvittavat

perusteet lajista. Lajiin sisältyy paljon vieraskielisiä termejä, hankalia

asentoja ja koordinaatiokykyä vaativia liikkeitä. Tämän vihkosen

tarkoituksena on osaltaan auttaa uusien asioiden opettelemisessa ja

muistamisessa. Vihkosen avulla itsekseen ei uusia asioita ole tarkoitus

opetella, eikä se ole edes mahdollista. Harjoittele ahkerasti ja keskity

siihen, mitä teet.

Toivotamme antoisia hetkiä uuden harrastuksen parissa,

Suomen Taidoliitto

Koulutusvaliokunta
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Mitä taido on?

Taidon määritelmä

Taido on nykyaikainen kamppailu-urheilu- ja budolaji,  jonka perinteet ulot-

tuvat kauas Japanin historiaan. Taido on nuori laji ja se on kehitetty nyky-

aikaisen ihmisen ja yhteiskunnan tarpeiden mukaiseksi, jatkuvasti kehitty-

väksi taistelulajiksi.

Taidossa hyökätään ja puolustaudutaan samanaikaisesti vartalon akselin

erilaisia liikeratoja hyväksikäyttäen jalkojen ja käsien toimiessa

iskupintoina. Taidossa on viisi tekniikkaluokkaa. Jokaisessa

tekniikkaluokassa käytetään eri tavoin hyväksi var talon tekniikalle

antamaa voimaa saattamaan lyönnit ja potkut kohteeseen.

Liikkuminen on taidossa tärkeää. On paljon vaikeampaa osua maaliin,

joka on liikkeessä. Taidossa liikutaan erityisellä unsoku -liikkumisella.

Unsoku-liikkeitä on kahdeksan erilaista ja niitä yhdistelemällä ja

liittämällä unsokuun unshin (permantovoimistelua muistuttavat

kuperkeikat, kärrynpyörät ja voltit) saadaan taidon tekniikoihin nopeutta,

voimaa ja yllättävyyttä.

Taido tarkoittaa suomeksi käännettynä mielen ja var talon tietä.

TAI - ruumis (koostuu kahdesta osasta: kokoro eli mieli ja
karada eli vartalo)

DO - tie

Taidon historia

Seiken Shukumine (1925–2001) aloitti koryu-karaten harjoittelun kah-

deksanvuotiaana Anko Sadoyaman oppilaana ja jatkoi kaksitoistavuotiaa-

na Soko Kishimoton ohjauksessa. Toisen maailmansodan aikana hän pal-

veli maataan kaiten-veneryhmässä (vrt. kamikaze-lentue). Sota päättyi vain

muutamaa päivää ennenkuin Shukuminen veneryhmän oli määrä hyökätä.

Shukumine jatkoi sodan jälkeen kamppailulajien harjoittelemista. Hän ke-

hitti vuosien saatossa oman karaten tyylisuuntansa, Gensei-ryun. Myö-
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hemmin Shukumine jatkoi lajinsa kehittämistä ja erotti sen karatesta. Uu-

den lajin, taidon, Shukumine esitteli vuonna 1962. Japanin taidoliitto pe-

rustettiin 1965.

Suomeen taido tuli japanilaisen opiskelijan, Minoru Okandan mukana vuonna

1972. Suomen Taidoliitto perustettiin vuonna 1981. Nykyään Suomessa

on kolmisenkymmentä taidoseuraa.

Taido kilpailulajina

Taidossa kilpaillaan yksilötasolla kahdessa lajissa: hokeissa eli liikesarjassa

ja jissenissä eli vapaassa ottelussa. Molemmat lajit käydään tavallisesti

cup-periaatteen mukaisesti, eli voittaja pääsee jatkoon, hävinnyt putoaa.

Kilpaileminen on aina vapaaehtoista. Alemmat vyöt (sini- ja vihreävöiset)

kilpailevat omassa ja ylemmät (ruskea- ja mustavöiset) omassa sarjassaan.

Painoluokkia ei ole.

Joukkuetasolla kilpaillaan hokeissa, jossa viisi henkilöä pyrkii tekemään

hokein mahdollisimman yhdenmukaisesti ja yhdenaikaisesti. Ottelussa

viisihenkiset joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan yksi ottelija kerrallaan,

ja enemmän voittoja saanut joukkue menee jatkoon. Tenkai on

ennaltasuunniteltu ottelu yksi viittä vastaan. Näytöstyylinen tenkai on

parhaimmillaan upeaa katseltavaa.

Kuva1. Jissen
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Salikäyttäytyminen

Taidoa har joitellaan dojolla. Dojolla käyttäydytään arvokkaasti ja

metelöimättä. Ylin vyö tai hänen osoittamansa harjoitusten vetäjä ohjaa

har joituksen, ja muut toimivat hänen ohjeidensa mukaan. Dojo-

käyttäytymiseen ei kuulu kiroileminen, purukumin syöminen,

haukotteleminen, seiniin nojailu tai istuskelu lattialla.

Dojolle ja tatamille tultaessa ja sieltä poistuttaessa kumarretaan ritsu-rei,

eli pystykumarrus. Kumarrus suoritetaan musubi-dachista, jossa jalkaterät

ovat erillään 60º. Kumarrettaessa sanotaan ”shitsurei shimasu”.

Kuva 2. Ritsurei

Seiretsussa kumarretaan seiza-rei, eli kumarrus seizasta. Seizaan mennään

ja siinä istutaan selkä suorana. Kumarrus tapahtuu lantiosta taivuttamalla.

Niska ja selkä pysyvät suorana.

Seiza-reissä sanotaan ennen harjoitusta (tai ottelua tms.) ”onegai shimasu”

ja harjoituksen jälkeen ”arigato gozaimashita”.

Kuva 3. Seiza-rei



9

Jalkojen ja vartalon perusasennot

 
Kuva 4. Jalkojen asennot:
1.heisoku-dachi, 2. eji-dachi, 3. maeashi-dachi, 4. ushiroashi-dachi,
5. kokutsu-dachi, 6. ryunen-dachi, 7. fudo-dachi, 8. zenkutsu-dachi

Heisoku-dachi on perusseisoma-asento, jossa jalkaterät ja polvet ovat

yhdessä. Eji-dachi, kokutsu-dachi ja ryunen-dachi tulevat tutuiksi

valmiusasennoista (kamae). Maeashi-dachi ja ushiroashi-dachi (etu- ja

takajalan asennot) liittyvät liikkumiseen. Fudo-dachista voidaan harjoitella

potkuja ja lyöntejä. Zenkutsu-dachi on taidossa hieman edellisiä

harvinaisempi etupainoinen asento.
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Kamae

Valmiusasentoja (kamae) on kolme: gedan-gamae, chudan-gamae ja- jodan-
gamae. Kamae tarkoittaa vartalon asennon lisäksi myös mielen pitämistä

valppaana.

Nimensä kamaet saavat suojauksen korkeudesta: gedan – matala suojaus,

chudan – keskikorkea suojaus ja jodan – korkea suojaus.

GEDAN-GAMAE

CHUDAN-GAMAE
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JODAN-GAMAE

Kuva 5. Kamaet

Unsoku-happo (kahdeksan jalkojen liikettä)

Taido-ottelussa käytetään systemaattista jalkojen ja käsien liikkumista.

Kahdeksaa erilaista liikkumista yhdistelemällä voidaan liikkua tehokkaasti

siten, että ollaan aina tasapainoisessa asemassa ja valmiina toimimaan

tilanteen vaatimalla tavalla.

Unsoku-happo on unsokun yksi harjoittelumuoto.
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             1. So-soku                   2. In-soku

            3. Ka-soku                    4. Gen-soku

               5. Ko-soku                       6. Ten-soku

            7. Tsui-soku                       8. Tai-soku

Kuva 6. Unsoku-happo, jalkojen liikkeet (valkoinen=alkuasento, musta=loppuasento)
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Sentai-no-hokei

1. seiza, rei, hidari gedan-gamae (hidas), hidari chakugan, hidari chudan-gamae (vasen

jalka paikallaan, oikea liikkuu oikealle)

2. sentai-chokujo-zuki, migi chakugan, ushiro-ni migi chudan-gamae (vasen jalka

paikallaan, oikealla askel taakse)

3. sentai-chokujo-zuki, gentai (migi  chudan-gamae, hidas), hidari chakugan, hidari chudan-

gamae

4. sentai-chokujo-zuki nidan, hidari chudan-gamae, untai-shomen-geri-zuki, ebigeri (KIAI,

hidas), hidari chakugan, hidari chudan-gamae

5. ka-soku, sentai-chokujo-zuki, gentai (hidas), gen-soku, migi chakugan, ushiro-ni migi

chudan-gamae (vasen jalka paikallaan, oikealla askel taakse)

6. ka-soku, sentai-chokujo-zuki, gentai (hidas), gen-soku, migi chakugan, migi chudan-

gamae (oikea jalka pysyy paikallaan, vasen liikkuu vasemmalle)

7. untai-shomen-geri-zuki, ebigeri (hidari chudan-gamae), sentai-chokujo-zuki nidan (hidari

eji-dachi)

8. migi chakugan, hidari chudan-gamae (vasen jalka pysyy paikallaan, oikea liikkuu 135º

vasemmalle), sentai-chokujo-zuki, migi chakugan, migi chudan-gamae (vasen jalka pysyy

paikallaan, hidas)

9. sentai-chokujo-zuki (KIAI), gentai, shomen chakugan, hidari chudan-gamae (vasen

jalka pysyy paikallaan, hidas)

10. gedan-gamae (hidas), seiza, rei
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Senin-no-hokei

1. seiza, rei, hidari gedan-gamae (hidas), untai-shomen-geri-nukite, hidari chakugan,

ushiro eji-dachi, nukitet sivuille, nukitet eteen, noustaan ylös etujalalle (hidas, kädet hikite)

2. hidari chakugan, hidari chudan-gamae (vasen jalka paikallaan), seino, migi chakugan,

nukite, käännös ympäri, nukite, untai-shomen-geri-nukite, migi chakugan, migi nukite,

shomen chakugan, shomen nukite, ushiro chudan-gamae (migi chudan-gamae)

3. tsui-soku (hidas), seino, migi chakugan, nukite, käännös ympäri, nukite, untai-shomen-

geri-nukite, migi chakugan, migi nukite, shomen chakugan, shomen nukite, gentai (migi

chudan-gamae)

4. hidari chakugan, hidari chudan-gamae (hidas, vasen jalka pysyy paikallaan, oikea liikkuu

90º vasemmalle),  ninoashi-zenten (migi gedan-gamae), nukitet sivuille, nukitet eteen,

hidari chakugan, ushiro nukite (KIAI), noustaan ylös takajalalle (hidas, kädet hikite)

5. migi chakugan, migi chudan-gamae (oikea jalka paikallaan), seino, hidari chakugan,

nukite, käännös ympäri, nukite, untai-shomen-geri-nukite, hidari chakugan, hidari nukite,

shomen chakugan, shomen nukite, ushiro chudan-gamae (hidari chudan-gamae), hentai-

ebigeri (hidas)

6. tsui-soku, seino, hidari chakugan, nukite, käännös ympäri, nukite, untai-shomen-geri-

nukite, hidari chakugan, hidari nukite, shomen chakugan, shomen nukite, ushiro chudan-

gamae (hidari chudan-gamae), hentai-ebigeri (hidas)

7. untai-shomen-geri-nukite nidan (KIAI), migi chakugan, fudo-dachi, noustaan ylös oikealle

jalalle (hidas, kädet hikite)

8. ninoashi (oikealla jalalla), hidari chakugan, ushiro gedan-gamae

9. sentai-chokujo-nukite nidan, askel eteen takajalalla, askel ryunen-dachiin (oikea jalka

paikallaan), nukite, hidari chakugan, pyörähdys ympäri oikea käsi ojennettuna, nukitet

sivuille, käännetään ranteet, jodan-geri-nukite (KIAI), hidari chakugan, hidari chudan-

gamae (hidas)

10. gedan-gamae (hidas), seiza, rei
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Jodan-no-kobo (tekniikat unsoku-osuuden jälkeen)

Kuva 7

Hyökkääjä: Hidari chudan-gamae

Puolustautuja: Hidari chudan-gamae

Kuvat 8–10

Hyökkääjä: Untai-nidan-geri paikaltaan (KIAI), etukäsi ganmen-

kaba-suojaus, alakäsi hikite.

Puolustautuja: Tai-soku taakse

Kuvat 11–12

Hyökkääjä: Tsui-soku eteen, suojaus edelleen sama kuin nidan-

gerin aikana.

Puolustautuja: Vatsan puolelta pyörähtäen tai-soku taakse.

Kuva 13

Hyökkääjä: Hentai-senjo-geri (KIAI).

Puolustautuja: Hidari chudan-gamae

Kuva 14

Hyökkääjä: Gentai, migi chudan-gamae

Puolustautuja: Hidari chudan-gamae

                                jalkojen asennot
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TAIDON TEKNIIKKALUOKAT

Taidossa on viisi tekniikkaluokkaa. Kussakin tekniikkaluokassa on kymmenkunta tekniikkaa.

Seuraavassa on esitelty tekniikkaluokat ja niiden ominaispiirteet:

Sengi

Sen tarkoittaa pyörivää. Sen-tekniikat  tehdään yhdistämällä var talon pystyakselin

pyöriminen tekniikkaan. Pyörimisellä hämätään vastustajaa, suojataan omaa kehoa ja

haetaan tekniikkaan voimaa. Malli luonnosta on tuulenpyörre.

Ungi

Un tarkoittaa siir tyvää. Un-tekniikoissa haetaan voima aaltomaisella liikkeellä. Tähän

tekniikkaluokkaan kuuluvat muun muassa hyppypotkut. Malli luonnosta on rantaan iskeytyvä

aalto.

Hengi

Hen  tarkoittaa muuttuvaa. Hen-tekniikassa ylä- ja alavartalon paikkaa vaihdetaan nopeasti.

Näin voidaan tehdä samanaikaisia väistö- ja hyökkäystekniikoita. Malli luonnosta on

myrskypilvi, joka muuttaa muotoaan.

Nengi

Nen tarkoittaa kiertyvää. Nen-tekniikat tehdään kiertämällä vartaloa vaakasuunnassa.

Tekniikkaluokkaan kuuluu muun muassa saksikaatoja ja joitakin potkutekniikoita. Malli

luonnosta on vesipyörre.

Tengi

Ten tarkoittaa vierivää. Ten-tekniikoissa tehdään pyöreitä tai kaarevia liikkeitä, jotka

muistuttavat hieman permantovoimistelua. Malli luonnosta on pallosalama.
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Suomen Taidoliitto ry:n organisaatio

Kaikki Suomen taidoseurat ovat Suomen Taidoliitto ry:n jäseniä. Suomen 
Taidoliitto ry on puolestaan Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) jäsen.

Suomen Taidoliitto ry:llä on hallituksen alaisuudessa toimisto ja kuusi va-
liokuntaa. Liiton toiminnanjohtajan tavoittaa Suomen Taidoliiton toimistolta 
Pasilasta SLU-talolta.

Suomen Taidoliitto ry
Radiokatu 20
00093 SLU
puh. (09) 8775 7660
http://www.taido.fi

Lisenssi

Oletko koskaan ajatellut, että saattaisit loukkaantua taidoharjoituksissa? 
Taidoliiton sääntöjen mukaan lisenssi ja voimassaoleva vakuutus ovat 
pakolliset kaikessa jäsenseurojen alaisessa taidoharrastustoiminnassa. 
Fiksu vakuuttaa itsensä mahdollisia tapaturmia varten. Lisäksi lisenssi on 
avain taidoliiton toimintaan: leireille, koulutuksiin ja kilpailuihin.

Kaikki lisenssin maksaneet saavat henkilökohtaisen lisenssikortin, joka tulee 
pyydettäessä esittää. Ennen lisenssikortin saamista kannattaa säilyttää 
maksukuitti, joka ajaa saman asian. Lisenssikortti tai maksukuitti kannattaa 
myöhemmin kiinnittää vaikkapa paperiliittimellä taidopassin väliin.

Osa liiton jäsenseuroista hankkii lisenssit suoraan Sporttirekisterin eli 
liiton henkilötietokannan kautta. Harrastajan kannalta tämä on kätevää, 
sillä tällöin harrastaja maksaa lisenssin seuran jäsenmaksun yhteydessä. 
Kysythän seurastasi onko heillä käytössään nippulisenssi, vai tuleeko 
kaikkien harrastajien huolehtia oma lisenssinsä kuntoon.

Mikäli seurassasi ei ole käytössä nippulisenssiä, voit ostaa lisenssin 
verkossa. Löydät linkin ja lisätiedot hintoineen osoitteesta www.taido.fi. 
Mikäli sinulla on oma vakuutus, joka kattaa taidossa sattuneet tapaturmat, 
voit hankkia taidolisenssisi vakuutuksettomana. Muussa tapauksessa 
tarvitset lisenssin, joka sisältää tapaturmavakuutuksen. Lisätietoja 
lisenssistä voit kysellä Taidoliiton toimistolta.
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Taidoharjoituksissa käytettävää sanastoa

Budo Soturin tie, pyrkimys rauhaan ja henkiseen kehittymiseen.

Kamae Otteluasento (etuliitteen kanssa ’gamae’)

Chudan-gamae Keskikorkea otteluasento

Gedan-gamae Matala otteluasento

Jodan-gamae Korkea otteluasento

Kentate-gamae Punnerrusasento

Heiko-dachi Hartianlevyinen seisoma-asento

Keri Potku (etuliitteen kanssa ’geri’)

Nukite Sormenpäälyönti

Tsuki Lyönti (etuliitteen kanssa ’zuki’)

Hantai Toinen puoli

Hidari Vasen

Migi Oikea

Hajime Alkaa

Naote Loppuu (tai ”lepo”)

Yame Seis

Seiretsu Komento riviin (harjoitusten alussa ja lopussa)

Seiza Istuma-asento

Mokuso Keskittyminen silmät kiinni

Kaimoku Silmät auki

Rei Kumarrus

Onegai shimasu Olkaa suosiollinen (kohteliaisuus).

Arigato gozaimashita Kiitos (harjoitusten jälkeen).

Shitsurei shimasu Anteeksi, että häiritsen.

Tate Ylös

Ichi Yksi

Ni Kaksi

San Kolme

Shi (tai yon) Neljä

Go Viisi

Roku Kuusi

Shichi (tai nana) Seitsemän

Hachi Kahdeksan

Kyu (tai ku) Yhdeksän

Ju Kymmenen
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Yhteystietoja

Oma seura:

Seuran kotisivut:

Seuran tilinro:

Puheenjohtaja:

Puhelin:

Sähköposti:

Sihteeri:

Puhelin:

Sähköposti:

Taloudenhoitaja:

Puhelin:

Sähköposti:

Alkeiskurssin ohjaaja:

Puhelin:

Sähköposti:

Vyökoepuoltaja:

Puhelin:

Sähköposti:




