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1. Esipuhe 
 

 
Suomen Taidoliiton 30-vuotisjuhlavuosi oli virkeä ja uudistushakuinen. Loimme vuosille 
2012  2016 uuden strategian, jossa löydettiin uusia tapoja reagoida suomalaisen urhei-
lumaailman muutosten tuomiin haasteisiin. Kehitimme nuorisotoimintaa ja uusia tapoja 
aloittaa taidon harrastaminen. 
 
Vuonna 2011 keskityimme taidon aloittamisen kehittämiseen. Jotta taidoharrastuksen 
aloittaminen olisi mielekästä ja hauskaa, kehitimme uudentyyppisen alkeiskurssin  Taido 
Coren. Uutuuksia ovat harrastajan fyysisten osa-alueiden tasapainoinen kehittäminen ja 
mahdollisuus harrastaa lajia joustavasti, kunkin omaan elämänrytmiin sopien. 
 
Toinen tärkeä vuoden 2011 kehityskohteista oli junioritoiminta. Suomen Taidoliitto uudis-
ti junioreiden vyökoejärjestelmän. Uusi järjestelmä sisältää junioreiden kehitystä aiempaa 
paremmin tukevia elementtejä, kuten perusmotorisien kykyjen kehitystä tukevia liikkei-
tä. Junioreiden vyökoejärjestelmään kuuluu myös Mon-merkki, jonka voi suorittaa omaan 
vyöhönsä aina kerran vuodessa. 
 
Vuoden 2011 elokuussa järjestettiin taidon EM-kilpailut Ranskassa, Angersissa. Siellä 
Suomen maajoukkue sai erinomaisen tuloksen, sillä suomalaiset voittivat kultaa yhtä lu-
kuun ottamatta kaikissa lajeissa. 
 
Vuonna 2012 viemme eteenpäin vuonna 2011 luotua strategiaa. Tämä työ sisältää 
Suomen Taidoliiton oman organisaation muuttamisen radikaalisti, niin että valiokuntien 
määrä supistuu kahteen ja osa työstä muuttuu projektiluonteiseksi. Näillä uudistuksilla 
halutaan säilyttää toiminnassa uudistumiskykyinen ja joustava ote. 
 
Suomen Taidoliiton hallituksen puolesta, 
 
 
Tuomas Kosonen 
Puheenjohtaja 
Suomen Taidoliitto ry 
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2. TAIDO  nykyaikainen budolaji 
 
Taidon juuret ovat karatessa ja perinteisessä Okinawan te ssä. Japanilainen Seiken Shu-
kumine (1925-2001) kehitti ensin gensei-ryu karate-do -tyylin, josta taido profiloitui 
omaksi lajikseen vuonna 1965. Taidon päämäärä on elämän suojeleminen ja harrastajan 
kokonaisvaltainen kehittyminen. 
 
Taido kehittää yleiskunnon lisäksi tasapainoa, koordinaatiokykyä ja notkeutta. La-
jin harrastaminen sopii kaikille ikään, sukupuoleen ja aikaisempiin harrastuksiin katsomat-
ta. Nuorimmille järjestetään omia kursseja ikäkausittain. Aktiivista harjoittelua kaipaaville 
taido tarjoaa haastavan kuntoilumuodon. Taidossa on myös mahdollisuus kilpailla aina 
MM-tasolle asti. 
 

Vartalon tie 
 
Taido tarkoittaa suomeksi käännettynä vartalon tietä. Vaikka suurin osa taidotekniikoista 
onkin lyöntejä ja potkuja, taidossa koko vartalo käsitetään aseeksi . Tekniikat jaetaan 
vartalon pystyakselin liikeradan perusteella viiteen luokkaan. Luokat saavat muotonsa 
luonnosta esimerkiksi myrskytuulesta tai pallosalamasta. Mielikuvat auttavat ymmärtä-
mään, miltä liikkeen tulisi näyttää ja tuntua. Useat taidotekniikat sisältävät sekä hyökkä-
yksen että puolustuksen. Tekniikka voi siis olla samanaikainen väistö sekä väistöasen-
nosta tehtävä vastahyökkäys.  

 
Liike  

 
Taidoliikkumista kutsutaan unsokuksi. Liikkumalla taidon harrastaja (taidoka) ohjaa vas-
tustajaa haluttuun suuntaan. Liike antaa aikaa taktiikalle ja ajatukselle. Sopivaa hyökkä-
yshetkeä etsitään rytmin, etäisyyden ja liikekulman muutoksilla. Unsokun lisäksi taidossa 
liikutaan akrobaattisten liikkeiden avulla. Erilaiset liikkumistavat antavat puolustukselle ja 
hyökkäykselle nopeutta, voimaa ja yllättävyyttä. 
 

Kolmiulotteisuus 
 
Seiken Shukumine painotti opetuksessaan luovuutta ja rohkaisi taidokoita kokeilemaan 
uusia ja yllättäviä sovelluksia. Hän uskoi monimuotoisen liikkeen kehittävän myös mo-
nimuotoista ajattelua. Shukuminen mukaan taido avasi kolmannen ulottuvuuden, yläti-
lan, budoon. Tekniikoiden, jotka koostuvat kuperkeikkoihin, kärrynpyöriin ja voltteihin yh-
distetyistä potkuista ja lyönneistä, tarkoituksena on yllättää vastustaja. Ylätilaan on myös 
mahdollista väistää hyppäämällä. Kolmiulotteisuuden ansiosta taido on näyttävä taistelu-
taito. 

 
Monipuolisuus - taido on elinikäinen harrastus 

 
Monipuolisuus tekee taidosta kiinnostavan lajin. Taidon parissa ymmärtää, että harjoitte-
lu itsessään on tärkeää, eikä kenenkään tarvitse osata kaikkea. Harjoittelu opettaa kärsi-
vällisyyttä ja suhteellisuuden tajua, mutta kannustavan harjoitteluilmapiirin ansiosta on-
nistumisen elämyksiä on helppo kokea. 
 
Taidossa edistymistä mitataan vyöarvoilla, jotka on jaettu oppilas- ja opettaja-asteisiin. 
Musta vyö on mahdollista saavuttaa noin kuuden vuoden ahkeralla harjoittelulla. Taido-
kurssilla opitaan lajin perustaidot. Taidoa harjoitellaan harjoitussalilla (dojo), jonka lattia 
on peitetty pehmentävillä tatamimatoilla. Taidoharjoitteluun kuuluvat perustekniikat, yk-
sin suoritettavat liikesarjat (hokei) ja otteluharjoitteet. 

 



 

5 
 

Taidoyhteisö  
 
Taidoharjoittelu on yhdessä tekemistä. Esimerkiksi viiden taidokan yhdessä harjoittelema 
hokei-liikesarja on ainutlaatuinen kokemus ryhmän hengittäessä, hyökätessä ja pysähty-
essä yhdenaikaisesti. Taidoharjoitteluun kuuluu toisten kunnioittaminen ja kohteliaisuus, 
ja taido kehittää ottamaan vastuuta paitsi itsestä, myös toisista harjoittelijoista. Omien 
seurakaverien lisäksi tulevat pian tutuiksi myös muut suomalaiset ja ulkomaalaiset taido-
kat. Erilaiset kilpailut ja leirit kokoavat taidoyhteisöä säännöllisesti yhteiselle tatamille.  
 
Suomen lisäksi taidotoiminta on vireää Japanissa, Yhdysvalloissa, Australiassa sekä use-
assa Länsi-Euroopan maassa. Suomen rooli kansainvälisessä taidoyhteisössä on ollut 
alusta asti vahva. 

 
Suomen Taidoliitto 

 
Suomessa taidoa on harrastettu vuodesta 1972 lähtien. Suomen Taidoliitto perustettiin 
vuonna 1981, ja se toimii kaikkien Suomen taidoseurojen kattojärjestönä. Seuroja on 
kolmisenkymmentä.  
 
Taidoliitto palvelee jäsenseuroja mm. koulutuksen, tarvikevälityksen, lajivakuutuksen ja 
jäsenlehden avulla. Liitto on Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU), Nuoren Suomen, Suomen 
Karateliiton sekä kansainvälisten taido-organisaatioiden jäsen. Liiton toimisto sijaitsee 
SLU-talossa Helsingissä. Käytännön toimintaa koordinoi lajipäällikkö, joka toimii yhteis-
työssä hallituksen ja valiokuntien kanssa.  
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3. Organisaatio 
 

Vuosikokous 
 
Suomen Taidoliiton (STL) sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.11.2011 Helsingissä. 
Kokouksessa oli edustus 9 seurasta (Porvoon Taido, Järvenpään Taidoseura, Nummelan 
Kumakai, Yliopiston Taido, Vantaan Taido, Sandokai, VTTaido Riihimäen Taido ja Suomen 
Taido Dan-Yhdistys).  
 

Hallitus 
 

Hallituksen jäsenet 2011 
 
Tuomas Kosonen, puheenjohtaja 
Lotta Ruokanen, varapuheenjohtaja 
Marko Havu, sihteeri 
Mikko Mönkkönen, jäsen 23.8.2011 saakka 
Elisa Rousu, jäsen 
Riina Meriläinen, jäsen 
Petteri Narko, taloudenhoitaja 
Markku Ahokas, jäsen 29.11. alkaen 

 
Kokoukset 2011 

 
Hallitus kokoontui 8 kertaa. Kokoukset pidettiin Helsingissä ja Riihimäellä:  
31.1., 26.3., 12.4., 16.6., 23.8., 26.9., 8.11., ja 29.11. 
 
Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: 
Tuomas Kosonen 8/8 
Lotta Ruokanen  7/8     
Marko Havu  8/8 
Elisa Rousu  8/8 
Mikko Mönkkönen 0/8 
Riina Meriläinen  8/8 
Petteri Narko  7/8 
Markku Ahokas  1/1 

 
Toiminta 

 
Suomen Taidoliiton hallitus toteutti vuosikokouksen hyväksymää strategiaa ja viestintä-
suunnitelmaa. Suomen Taidoliiton missio on mahdollistaa Suomessa laadukas ja kan-
sainvälisesti yhtenäinen taidon harrastaminen läpi elämän. Toiminnassa kiinnitettiin 
huomiota eettisten arvojen toteutumiseen. Painopiste oli entistä voimakkaammin nuori-
sotoiminnassa.  
 
Muuttuneiden valtionapukelpoisuuden kriteerien vuoksi Suomen Taidoliitto jatkoi yhdis-
tymistoimia Suomen Karateliiton kanssa. Taido luovutti vuonna 2010 karateliitolle oikeu-
den hakea molempien lajien nimissä valtionapua Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Samal-
la Suomen Karateliitto otti vastatakseen taidon osalta työntekijän palkkakulut sekä toi-
miston tilavuokrat vuoden 2011 alusta lähtien. 
 
Yksi vuoden suurimmista voimainponnistuksista oli nuorisotyön saralla. Suomen Taidoliit-
to osallistui vuonna 2011 järjestetyn Nuoren Suomen ja SLU:n yhteisen nuorten liikunnan 
suurhankkeen Your Moven valmisteluihin ja toteutukseen. 
 
Vuosi 2011 oli arvokilpailuvuosi ja tapahtumia järjestettiin aktiivisesti läpi vuoden. 
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Suomen Taidoliitto juhli 30-vuotista taivaltaan Lahdessa juhlaseminaarissa syys-lokakuun 
vaihteessa. Seminaariin osallistui kansainvälisiä vieraita Ruotsista ja Tanskasta, ja varsi-
naisessa juhlassa oli edustus myös Japanin Suomen Suurlähetystöstä. 
 
Hallitus valvoi valiokuntien ja liiton toimiston toimintaa. 
 

Lahjoitukset 
 
Suomen Taidoliitto lahjoitti vuonna 2011 Liike ry:n Liikuntaystävä-hankkeelle 300 euroa 
käytettäväksi Tansanialaisen koulun liikuntapaikan kunnostukseen, uusiin pelivälineisiin ja 
opettajien koulutukseen. 

 
Talous 

 
Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 oli taloudellisesti ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä oli 
2.896,49 euroa. Vuosi 2011 oli enemmän ylijäämäinen kuin oli budjetoitu, mikä johtui 
keventyneestä kulurakenteesta.  
 
Koko Suomen Taidoliiton yhteenlasketut tulot olivat n. 68.880 euroa. Liiton tuloista n. 
58% tuli varainhankinnan tuottoina, oman toiminnan tuottoina n. 39% sekä valtion eri-
tyisavustuksena n. 3%.  
 
Kulujen yhteissumma oli n. 65.991 euroa. Liiton kuluista n. 58 % kohdistui oman toimin-
nan menoihin, n. 12 % henkilöstökuluihin ja n. 30 % varainhankinnan menoihin. 

 
Toimihenkilöt 

 
Kehityspäällikkö Sera Kaukola siirtyi Suomen Taidoliitto ry:n ja Suomen Karateliitto ry:n 
yhdentymisprosessin myötä Suomen Karateliiton taidon lajipäällikön tehtäviin 1.1.2011. 
Tehtäväkenttä pysyi muutoksesta huolimatta samana kuin aiemmin. 
  
Lajipäällikön tehtäviin kuului vuoden 2011 aikana jäsenistön neuvonta ja tiedottaminen, 
taloudenhoito ja talousseuranta sekä liiton toimistorutiinit. Lisäksi tehtäviin kuului yhtey-
denpito eri sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin, materiaalien välitys, tapahtumien jär-
jestäminen, sekä MM2013-hankkeen eteenpäin vieminen. 
 
Jäsentiedotteita lähetettiin seuroihin yhdeksän kappaletta. Tiedote toimitettiin sähköises-
sä muodossa. Suurin osa viestinnästä jäsenseuroihin hoidettiin sähköpostein tai puheli-
mitse.  
 
Suomen Taidoliiton toimisto 
Radiokatu 20 
00093 SLU 
p. 050 542 3431 
Email: stl@taido.fi 
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Valiokunnat 
 
Suomen Taidoliiton hallituksen alaisuudessa toimi kuusi valiokuntaa: kilpailu- ja tuomari-
valiokunta, koulutusvaliokunta, talous- ja materiaalivaliokunta, tiedotusvaliokunta, nuori-
sovaliokunta ja valmennusvaliokunta. Valiokuntien puheenjohtajan valitsee vuosikokous, 
mutta muuten valiokunnilla on vapaus muodostaa itse oma organisaationsa.  
 

Seurat 
 
Liiton jäsenseurojen määrä oli 31 kpl.  
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4. Valiokuntien toiminta 
 

Kilpailu- ja tuomarivaliokunta 

Tehtävät 2011 

 
Kansallisella tasolla kilpaillaan sekä yksilö- että joukkuelajeissa. Naisille ja miehille on 
omat sarjansa. Päälajit ovat liikesarjat (hokei) ja ottelu (jissen). Joukkuelajeissa kilpaillaan 
lisäksi ennalta suunnitellussa kamppailussa yksi viittä vastaan (tenkai).  
 
Suomen Taidoliitto käyttää juniorisarja- ja vyöarvoluokituksia. Painoluokkia ei käytetä. 
Korkein sarja on niin sanottu ranking-sarja, jossa kilpailevat henkilöt kerryttävät kausikoh-
taista rankingpistesaldoa. Kauden päätteeksi parhaiten menestyneet kilpailijat palkitaan. 
Kertyneitä pisteitä käytetään myös yhtenä maajoukkuekriteerinä. 
 
Juniorikilpailuiden pääpaino on alueellisissa ja salikohtaisissa kisoissa, joissa leikin varjolla 
tarjotaan lapsille haasteita. Juniorikilpailuja järjestetään lisäksi kaupunkikohtaisissa, suu-
remmissa tapahtumissa ja SM-kilpailuissa. Taidoliitto noudattaa kisailuissa ja kilpailuissa 
Nuoren Suomen kilpailutoiminnan suosituksia.  
 
Myös sonen-sarjalaisille (yli 30- ja 35-vuotiaille) järjestetään kilpailutoimintaa kalenteri-
vuoden aikana.  
 
Kilpailutoiminnan edellytyksiä ovat hyvin toimiva tuomarijärjestelmä, riittävät taloudelli-
set ja toiminnalliset resurssit seuroissa sekä liittotasolla, mutta erityisesti aktiiviset kilpai-
lijat. Taidossa kannustetaan kilpailemaan läpi koko elämän. Lajin filosofian mukaan taidon 
tulee kehittää harrastajaansa lajin sisällä, mutta myös nyky-yhteiskunnan haasteissa. 
Nuorten kilpaileminen aloitetaan kuitenkin hallitusti liikesarjojen ja leikkimielisten kisailu-
jen muodossa. 
 
Kilpailujen ja erityisesti ottelun periaatteina ovat toisen osapuolen kunnioittaminen sekä 
fyysisen vahingoittamisen välttäminen. Ottelun turvallisuus rajataan tehokkaasti sään-
nöin.  
 
Tuomaritoiminnalla on taidossa merkittävä rooli kilpailijoiden ohjaamisessa laadullisesti 
tasokkaan toiminnan tavoittelemiseen. Ottelemisen ja kilpailemisen tulee olla turvallista 
ja elämyksiä tuottavaa. 

 
Valiokunnan jäsenet 2011 

 
Elisa Rousu, puheenjohtaja 
Petteri Narko, jäsen 
Mikko Waris, jäsen  
Mikko Suhonen, jäsen     
Kirsti Maaniemi, jäsen 

 
Kokoukset 2011 

 
Kilpailu- ja tuomarivaliokunta piti kolme suunnittelu- ja seurantakokousta 18.6. Helsingis-
sä, 5.8. Riihimäellä ja 27.11. Helsingissä. 

 
Toiminta 2011 

 
26.11. Tuomaritoiminnan perusteet, Helsinki 
8 osallistujaa 
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Valiokunta päivitti kauden aikana kilpailusääntöjä, kilpailujenjärjestämisopasta ja ylläpiti 
tuomariluokituslistaa.  
 
Kullekin kilpailulle valittiin valvoja, joka opasti kilpailujärjestelyissä ennen kilpailuja ja val-
voi kilpailujärjestelyitä ja tuomaritoimintaa kilpailupäivän aikana. 
 
 

SM-kilpailut 
 
Suomen Taidoliitto järjesti SM-kilpailut kaksiosaisena tapahtumana, jossa karsinnat olivat 
19.3 Järvenpäässä ja finaalit käytiin 26.3 Helsingissä karaten ja ju-jutsun SM-kilpailujen 
yhteydessä. 
 

Cup-kilpailut 
 
Cup-kilpailussa kilpailtiin miesten ja naisten ranking- ja alempien vöiden sarjoissa, junio-
reiden ja sonen-sarjoissa. Paikalliset seurat järjestivät cup-kilpailuja yhteistyössä valio-
kunnan kanssa seuraavasti: 
 
Cup I    Järvenpää,  15.1.2011    Järvenpään Taidoseura 
Cup II   Espoo,   26.2.2011    Espoon Taido 
 
 

Koulutusvaliokunta  
 

Valiokunnan jäsenet 2011 
Jani Pylväinen, puheenjohtaja 24.4. asti 
Marko Havu, koulutustoiminta, puheenjohtaja 24.4. alkaen 
Henri Kosonen, sisäinen koulutus 
Jarkko Rivinoja, jäsen 
Aki Peltola, jäsen 

 

Kokoukset 2011 
Koulutusvaliokunta piti vuoden aikana yhden kokouksen 29.5. Helsingissä. 

 

Toiminta 2011 
 
Vuonna 2011 järjestettiin ensimmäisen kerran koulutusjärjestelmän II-tasolle kuuluva 
koulutus Arviointi ja palaute, joka sai erittäin hyvän vastaanoton. Koulutuksen käytännön 
osuuden kehittämistä jatketaan edelleen, ja koulutus järjestetään jatkossa kahden 
vuoden välein. Marraskuussa 2011 järjestettäväksi suunniteltu koulutus Opettaminen ja 
oppiminen jouduttiin perumaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. 
 
Perinteisten alkeiskurssien rinnalle kehitettiin uusi Taido Core -kurssi. Kehitystyöstä 
vastasi erillinen hanketyöryhmä, johon kuuluivat Marko Havu, Aki Peltola ja Jarkko 
Rivinoja koulutusvaliokunnasta sekä valiokunnan ulkopuolisina henkilöinä Tuomas 
Kosonen, Tomi Tolsa, Mikko Suhonen ja Minna Karjalainen. Taido Core keskittyy 
peruskamppailutaitojen, vartalonhallinnan ja fyysisen kunnon kehittämiseen. Kurssilla 
opetellaan yleisimmät taidotekniikat, kamae ja unsokun perusteet, mutta perinteisestä 
alkeiskurssista poiketen hokei, kobo tai unsoku happo eivät kuulu Taido Core -kurssin 
ohjelmaan. Ensimmäinen Taido Core -ohjaajakoulutus järjestettiin elokuussa 2011, ja 
Taido Core otettiin käyttöön syksyn 2011 aikana useissa taidoseuroissa eri puolilla 
Suomea. Vastaanotto on ollut hyvä. Koulutus- ja esittelymateriaalien laatiminen jatkuu 
vuoden 2012 puolelle. 
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Koulutukset ja leirit 
 

28. 30.1. Dan-leiri, Pajulahti 
32 osallistujaa 
Ohjaajat: Jari Tuominen, 7. dan, ja Mikko Mönkkönen, 3. dan 
 
22.-24.4. Yleisleiri / Kihongi ja jissen, Pajulahti 
31 osallistujaa 
Ohjaajat: Hannu Kymäläinen, 4. dan, ja Aki Peltola, 2. dan 

 
7.5.2011 Arviointi ja palaute 
7 osallistujaa 
Kouluttaja: Marko Havu, 3. dan 
 
28.-29.5.2011 Kevätleiri 
16 osallistujaa 
Ohjaaja: Ulf Karlsson, 5.dan 
 
21.8. Taido Core -ohjaajakoulutus 
48 osallistujaa 
Kouluttaja: Aki Peltola, 2. dan 
 
24.9.  Unshin ja tengi, Jyväskylä 
28 osallistujaa 
Ohjaajat: Jere Anttalainen, 2.dan, ja Ilkka Kirjavainen, 1.dan 

 
30.9.-2.10. Suomen Taidoliiton 30-vuotisjuhlaseminaari 
41 osallistujaa 
Ohjaajat: Jari Tuominen, 7.dan, Mikael Jansson, 6.dan, ja Lars Larm, 6.dan 
 
15.10. Taido lajina, Turku 
14 osallistujaa 
Kouluttajat:  Jarkko Rivinoja, 2. dan, Aki Peltola , 2. dan, ja Marko Havu, 3. dan 
 
15.10. Taidoharjoituksen ohjaaminen, Turku 
10 osallistujaa 
Kouluttaja: Marko Havu, 3. dan 
 
26.11. Ohjaajafoorumi, Helsinki 
13 Osallistujaa 
Ohjaaja: Marko Havu, 3. dan 
 
18.12. Keiraku-teemaleiri 
29 osallistujaa 
Ohjaaja: Eero Talvitie, 1.dan 
 

Nuorisovaliokunta 

 

Valiokunnan jäsenet 2011 

Riina Meriläinen, puheenjohtaja  
Juha Lemmetti, jäsen  
Markku Valkeapää, jäsen  
Minna Immonen, jäsen  

Tehtävät 2011 
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Nuorisovaliokunta on Suomen Taidoliiton hallituksen asettama valiokunta, joka toimii hallituksen alaisena 
lasten ja nuorten toimintaan liittyvänä edunvalvojana ja neuvonantajana.  

Valiokunnan tehtävänä on lapsille ja nuorille suunnatun taidotoiminnan kehittäminen. Valiokunnan toi-
menkuvaan kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät: 

 strategian ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta 

 Budoleirin järjestäminen yhteistyössä toimiston kanssa  

 junioriohjaajakoulutuksen järjestäminen ja kehittäminen 
 vyökoejärjestelmän kehittäminen 

 lasten ja nuorten kilpailutoiminnan sekä alue- ja leiritoiminnan kehittäminen 

 tukimateriaalien koostaminen seuratoiminnan helpottamiseksi 

 yhteydenpito seurojen juniorivastaaviin  

 Suomen Taidoliiton sinettiseuratoiminta ja sen kehittäminen 
 nuorisotoiminnan tiedotuksen kehittäminen 

 seurojen nuorisotoimijoille suunnatun seminaarin järjestäminen 

 yhteistyö seurojen, lajiliittojen ja Nuori Suomi ry:n kanssa. 

Toiminta 2011  

Vuonna 2011 Suomen Taidoliiton nuorisovaliokunta toteutti vuosikokouksen hyväksymää 
nuorisotoiminnan strategiaa vuosille 2008-2011?. Vuoden suurimmaksi teemaksi nousi 
junioritoiminnan profiilin nostaminen ja junioriohjaajien arvostuksen nosto. Tavoitteisiin 
pyrittiin osallistumalla kamppailulajien yhteisen juniorien II-tason koulutuksen suunnitte-
luun, kirjoittamalla jokaiseen jäsenlehteen junioriaiheisia juttuja sekä uudistamalla alle 
12-vuotiaille junioreille tarkoitettua vyökoejärjestelmää. Lisäksi tavoitteena oli järjestää 
jokaiseen liiton järjestämään koulutukseen tai leirille junioritoimintaa koskeva osuus.  

Nuorisovaliokunnalla oli kokouksia vuonna 2011 kolme kertaa, joista kaksi järjestettiin 
SLU-talolla Pasilassa sekä kolmas Taidon Superpäivän yhteydessä Herttoniemessä 26.11. 
Valiokunnan puheenjohtaja toimi vuoden 2011 aikana kokousten koollekutsujana sekä 
liiton hallituksen jäsenenä. 

Leirit ja koulutukset 2011 

Vuoden ylivoimaisesti suurin tapahtuma oli Your Move -suurapahtuma, jota valmisteltiin 
taidon osalta lähes puolitoista vuotta. Juha Lemmetti koordinoi Your Movea yhdessä laji-
päällikön kanssa. Molemmat osallistuivat Your Move -kokouksiin ja mukana oli myös laji-
nuoria mm. Nummelasta ja Keravalta. Your Move -suurtapahtuma kutsui nuoret liikku-
maan, kokeilemaan uusia lajeja ja kokemaan ainutkertaisia elämyksiä 27.5. 1.6.2011. 
Tapahtumapaikkana toimi Helsingin Olympiastadionin ympäristö. Suurtapahtumassa liik-
kui kuuden päivän aikana yhteensä 42 000 kävijää. Tällä kävijämäärällä Suurtapahtuma 
on vuoden 2011 suurin liikuntatapahtuma Suomessa, ja se valittiinkin vuoden urheiluta-
pahtumaksi Suomen Urheilugaalassa. 

Taido oli mukana tapahtumassa sekä lajiosuudessa, näytöksissä että Action-päivillä. 
Nuorten leirillä syksyllä 2010 nuoret ideoivat ja suunnittelivat ohjelmaa tapahtumaan. 
Leirin pohjalta vuonna 2011 suunniteltiin taidon Your Move -lajiosuuden sisältö, valittiin 
vetäjät jasuunniteltiin käytännön toteutus. Lajileiri oli työläs verrattuna saatuun hyötyyn, 
mutta Action-päivät koettiin kohtuullisen hyväksi tavaksi esitellä taidoa nuorille. 

Your Move saa jatkoa kamppailulajien yhteisen nuorten leirin muodossa. Leirin suunnit-
telu aloitettiin vuonna 2011 yhdessä aikidon, judon, kendon, miekkailun, nyrkkeilyn, WTF-
taekwondon, ja ITF-taekwondon kanssa. Leiri järjestetään Pajulahdessa 11. 13.5.2012.   
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Vuonna 2007 loppunutta Aikidoliiton, Taekwondoliiton ja Taidoliiton lasten ja nuorten lii-
kunnan eettistä kehittämishanketta jatkettiin yhteisen junioriohjaajakoulutuksen osalta. 
Yhteisen koulutuksen vastuujärjestäjinä olivat vuonna 2011 Suomen Karateliitto ja Suo-
men Taekwondoliitto. Koulutus järjestettiin Nummelassa. Junioriohjaajakoulutuksen yh-
teydessä järjestettiin junnuleiri, jonka ohjasivat ja suunnittelivat eri lajien ohjaajakoulutet-
tavat. 

Nuorisovaliokunta järjesti yhdessä Aikido- ja Taekwondoliittojen kanssa perinteisen yh-
teisleirin 8 14-vuotiaille junioreille. Vuoden 2011 Suuri Budoleiri oli järjestyksessään kol-
mastoista. Vuoden 2012 leirin suunnittelu aloitettiin heti edellisen leirin päätyttyä. Vuon-
na 2012 leiri tulee olemaan 6-päiväinen ja mukaan tulee kaksi uutta kamppailulajia.    

Hankkeet 2011 

Suomen Taidoliitto on mukana junioriohjaajakoulutuksen II-tason hankkeessa. Hanke on 
tehty yhteistyössä aikidon, karaten, ITF-taekwondon, ja WTF-taekwondon kanssa ja on 
jatkoa I-tason junioriohjaajakoulutukselle. Hanketta varten on palkattu hanketyöntekijä 
Ursula Haapanen ja ensimmäiset II-tason koulutukset on tarkoitus pitää alkuvuonna 
2012.  

Nuorisovaliokunta kehitti vuoden 2011 aikana alle 12-vuotiaiden junioreiden vyökoejär-
jestelmää. Työn tuloksena syntyi uudenlainen vyökoejärjestelmä, johon kuuluu suurempi 
määrä suoritettavia raitavöitä ja niihin suoritettavat mon-merkit. Uusi järjestelmä otettiin 
käyttöön vuodenvaihteessa 2011 2012 ja samalla vanha natsakoejärjestelmä poistui 
käytöstä. Hanke esiteltiin ensimmäisen kerran ohjaajafoorumissa ja puheenjohtajapäivillä 
Taidon Superpäivänä 26.11.2011. 

Kilpailutoiminta 2011 

Suomen Taidoliiton kilpailutoiminta on Nuoren Suomen kilpailutoiminnan suositusten 
mukaista. Kansallisia kilpailuja myönnettiin yhteistyössä kilpailu- ja tuomarivaliokunnan 
kanssa seurojen järjestettäviksi. Lisäksi Suomen Taidoliiton jäsenseurat järjestivät alle 13-
vuotiaiden leikkimielisiä kisailuja. Cup-kilpailut järjestettiin (C-, B- ja A-juniorit) Järven-
päässä ja Espoossa, ja SM-kilpailut (B- ja A-juniorit) Helsingissä. 

Koulutukset ja leirit 2011  

27.5. 1.6.2011 Your Move 
15 osallistujaa 
Ohjaajat: Ulf Karlsson, 5. dan, Aki Peltola, 2. dan, Antti Korhonen, 1. dan, ja Laura Pellikka
1. kyu 
 
10. 12.6. 2011 Suuri Budoleiri Varalan urheiluopisto 
(yhteistyössä Suomen Aikidoliiton ja Suomen Taekwondoliiton kanssa) 
27 osallistujaa 
Pääkouluttaja: Juha Lemmetti, 1. dan 
Ohjaajat: Riina Meriläinen, 2. kyu, ja Essi Pelttari, 1. dan 
  
15. 16.10.2011 ja 29. 30.10.2011 Junioriohjaajakoulutus, Nummela 
(yhteistyössä Suomen Aikidoliiton, Suomen Taekwondoliiton, Suomen Karateliiton ja 
Suomen ITF Taekwon-don kanssa) 
39 osallistujaa, joista 8 taidokaa 
Pääkouluttaja: Tomi Tolsa, lajiosuuden kouluttaja: Markku Valkeapää 
  
30.10.2011 Junnuleiri ja -kisailu, Nummela 
23 osallistujaa 
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Ohjaajat: Junioriohjaajakoulutettavat     
 
26.11. Ohjaajafoorumi, Helsinki 
13 Osallistujaa 
Ohjaaja: Riina Meriläinen 2. kyu 
 
 

Talous- ja materiaalivaliokunta 
 

Valiokunnan jäsenet 2011 
 
Sera Kaukola, lajipäällikkö 
Petteri Narko, taloudenhoitaja 
Markku Ahokas, materiaalivastaava 
 

     
Kokoukset 2011 
 

Kokouksia pidettiin säännöllisesti talousseurannan muodossa. 
 
 

Toiminta 2011 
 

Talous- ja materiaalivaliokunnan valiokunnan vastuulla on Suomen Taidoliiton talouden 
seuranta sekä perustuotteiden markkinointi. 
 
Talousseurannassa tarkasteltiin liiton tulojen ja menojen jakautumista. Apuvälineenä käy-
tettiin Suomen Karateliiton kassavirtapohjaa, jossa eritellään tulot ja menot valiokunnit-
tain ja tapahtumittain. Aktiivisella seurannalla pyritään välttämään hallitsemattomia ja 
ongelmallisia tilanteita liiton kassavirrassa. Apuväline helpottaa myös tulevan tilikauden 
talousarvion laatimista huomioiden tiettyjen tulojen ja menojen ajankohdat. 
 
Toimistolla käytettiin laskutus- ja kassanhallintasovellusta, joka toimii Taidoliiton käyttä-
män tilitoimiston palvelimella. Sovellus on integroitu tilitoimiston (Pretax Järvenpää) kir-
janpitojärjestelmään. Ohjelmiston avulla voi maksaa ostolaskut, luoda ja lähettää myynti-
laskut, hallita kassaa ja valvoa saatavia.  
 
Valiokunta hoiti edellisvuoden tavoin Suomen Taido Dan -yhdistyksen toimistotehtäviä. 
Tehtäviin sisältyi taloudenhoito ja vyökoemaksujen seuranta ja tilinpäätös sekä jäsen-
määrien seuraaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen ja jäsenpostitukset.  
 
Liitto rahoitti toimintaansa materiaalinvälityksellä, yhteistyösopimuksilla, lisensseillä ja jä-
senmaksuilla. 

 
Uwagikankaan valmistaja on Lapuan SA-Peite ja Huopa. Hakamakangasta ostettiin vuon-
na 2008 varastoon Finlaysonin konkurssipesästä ja sitä on edelleen jäljellä. Taidoliiton 
uwagit, hakamat ja kurssipuvut valmisti Soi-We. Taidoliiton vyötoimittajana toimii Petlas-
tech. Osa Soi-We:n toiminnasta on ulkoistettu lahtelaiselle pienompelimolle.  
 
Vuoden aikana myytiin uwageja, hakamia, kurssipukuja ja vöitä. Lisäksi jäsenistölle väli-
tettiin mm. taidopasseja, tekniikkakirjoja ja tuomarisolmioita. 
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Tiedotusvaliokunta 

 

Valiokunnan jäsenet 2011 
 
Lotta Ruokanen, puheenjohtaja ja liiton tiedottaja 
Katja Alakotila, Kamaen päätoimittaja 
Henrika Ylirisku, Kamaen taittaja ja ulkoasuvastaava 
Katja Tuominen, Kamaen toimittaja  
Essi Pelttari, Kamaen toimittaja  
Laura Pellikka, Kamaen toimittaja  
Jyri Pulkkinen, Kamaen toimittaja  
Eero Tolppanen, markkinointiryhmän jäsen (yhdistetty MM2013-ryhmään) 
Veli-Pekka Tukiainen, markkinointiryhmän jäsen (yhdistetty MM2013-ryhmään) 
Martti Rahkila, liiton webmaster 

 

Kokoukset 2011 
 
Tiedotusvaliokunnalla oli vuoden aikana kaksi varsinaista kokousta, 14.5. ja 22.11. Helsin-
gissä. Lisäksi Kamaen toimitus kokoontui 9.6. ja osa valiokunnasta 16.12. Valtaosin Ka-
maen yhteydenpito, sopiminen ja lehdenteko hoidettiin puhelimitse ja sähköpostin avul-
la. Lisäksi valiokunnan jäsenistä Tolppanen, Tukiainen ja Ruokanen osallistuivat MM2013-
ryhmän kokouksiin.  

 
Toiminta 

 
Valiokunnan pitkäaikainen tavoite on lisätä taidon tunnettavuutta ja saada taidotapah-
tumille julkisuutta. Lisäksi tehtävänä on tiedottaa taidoasioista liiton, jäsenseurojen ja tai-
dokoiden välillä mm. Kamae-lehden ja liiton nettisivujen avulla. Valiokunta toteutti omal-
ta osaltaan liiton viestintäsuunnitelmaa. Suunnitelma linjaa liiton viestintää strategiakau-
della 2008-2011 ja siinä on määritelty liiton tavoitekuva, tärkeimmät sidosryhmät, vies-
tintävastuut ja -välineet, mediaviestinnän tavoitteet, tapahtumaviestintä, arvokisaviestin-
tä ja kriisiviestintä.  
 
Vuoden aikana osallistuttiin liiton strategiaprosessiin mm. pohtimalla lajin imagoa, Ka-
mae-lehden asemaa ja käytännön toteutusta sekä tulevaisuuden valiokuntarakennetta 
valiokunnan kokouksissa. 
 
Toimisto käytti liiton Facebook-sivustoa aktiivisesti liiton asioiden viestinnässä, sivustolla 
oli vuoden aikana noin 450 fania. Liiton verkkosivusto uudistettiin vuoden aikana koko-
naan uuden palveluntarjoajan ja MM2013-yhteistyökumppanin Kotisivukoneen alustalle 
webmaster Martti Rahkilan johdolla. Tavoitteena oli tuottaa ilmeeltään dynaamisemmat 
ja yhteisöllisemmät sivut, joita on helppo ylläpitää ja päivittää liiton toimiston ja tiedo-
tusvaliokunnan toimesta. Kevään kokouksessa päätettiin visuaalisia ja toiminnallisia linja-
uksia, jotka syksyn aikana toteutettiin (mm. FB- ja youtube-liitännäiset, tietopankki ja ka-
lenteri, keskustelufoorumin poisto, ehdota tapahtumaa, pikakysely, liiton värien käyttö, 
paljon uusia tekstejä ja In English -sivu). Liiton sivusto ja sähköpostitilit siirrettiin uudelle 
palvelimelle joulunpyhien aikana. 
 
Helsingin SM-kilpailutapahtumaan 26.3 karaten ja ju-jutsun kanssa tuotettiin yhteiset ju-
liste ja käsiohjelma, joiden käytännön toteutus oli suurelta osin taidon viestintäihmisten 
vastuulla. Lehdistötiedotteita julkaistiin seuraavasti: 
 15.1. Järvenpää-cup (1. EM-karsinta)  

 19.3. SM-karsinta ja 26.3. SM-finaali  
 MM2013-yhteistyötiedotteet 5.5. Sokos Hotel Pasilan ja 4.7. Logotuotteen kanssa 

 7.8. EM-kilpailutiedote  
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 2.10. Liiton 30-vuotisuhlatiedote.  
 
Kaikki tiedotteet lähetettiin noin sataan median, tietotoimistojen ja toimittajien sähkö-
postiosoitteeseen sekä julkaistiin liiton sivuilla uutisina ja Tietopankissa. SM-
yhteiskilpailuissa oli paikalla muutamia uusia toimittajia ja valokuvaajia. Ylen verkkouuti-
set julkaisivat EM-kilpailutuloksia ja uutisen Suomen menestyksestä tuoreeltaan 7.8. 
Useat paikallislehdet julkaisivat ennakkojuttuja sekä EM-menestysjuttuja omien paikka-
kuntiensa maajoukkuetaidokoista (mm. Länsiväylä, Vantaan Sanomat, Ylöjärven Sano-
mat, Sipoon Sanomat, Keski-Uusimaa, Oulu-lehti). Viestintäsuunnitelman mediaviestintä-
osa toteutetui myös lehtijutulla Budoka-lehdessä 4/2011 (EM-kisajuttu ja naisten jissenin 
euroopanmestari Päivi Nevalaisen haastattelu), joten vuoden tavoite yhdestä arvokisaju-
tusta (kamppailu-)urheilulehdessä saavutettiin. 
 
Liitto julkaisi Kamae-jäsenlehteä neljä numeroa (maalis-, kesä-, loka- ja joulukuussa), 24-
sivuisena. Painopaikkana jatkoi Oy Fram Ab ja päätoimittajana Katja Alakotila. Kesän Ka-
mae-kokouksessa suunniteltiin loppuvuoden lehtiä ja suunniteltiin myös EM-viestintää. 
Lehti lähetettiin kaikille liiton jäsenille, tärkeimmille sidosryhmille kuten opetusministeri-
öön sekä taidopaikkakuntien kirjastoihin. 
 
Liiton järjestämässä seurapäivässä 9.4. tiedotusvaliokunta oli vastuussa verkostoitu-
misosasta. Seuratoiminnan koulutus järjestettiin 26.11. taidon superpäivän yhteydessä 
mutta viime hetken ilmoittautumisten takia paikka vaihtui SLU-taloksi Sokos Hotel Pasi-
lan sijaan. Kouluttajana toimi tiedotusvaliokunnan pj. Lotta Ruokanen. Tämänvuotinen 
moduuli oli tapahtumanäjärjestämisestä ja sen veti tuomarivaliokunnan pj. Elisa Rousu. 

 
Koulutukset 2011 

 
9.4.2011 Seurapäivä (osia seuran verkostoitumiseen liittyen), Sokos Hotel Pasila 
26.11.2011 Seuratoiminnan koulutus, SLU-talo 
 
 

Valmennusvaliokunta 
 
 

Valiokunnan jäsenet 2011 
 
Mikko Mönkkönen, puheenjohtaja, päävalmentaja  
Henri Kosonen, miesten valmennusvastaava 
 
 

Toiminta 2011 
 
 
Tavoite 
 
Tavoitteena vuonna 2011 oli saada vuonna 2010 ryhmään rekrytoidut taidokat jatka-
maan tavoitteellista harjoittelua sekä innostaa ryhmään pitempään kuuluneita kehitty-
mään edelleen. Päätavoitteena oli menestys Ranskan Euroopan-mestaruuskilpailuissa. 
Erityisteemana oli pyrkiä parantamaan menestystä ottelussa. 
 

 
Valmennus 

 
Valmennusryhmälle järjestettiin yksi valmennusleiri: 
 
12. 13.2.2011 Lahti 
 
Maajoukkueelle järjestettiin kuusi maajoukkueleiriä: 
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16. 17.4. Lahti (Dantai-lajit) 
30.4. 1.5. Järvenpää (Dantai-lajit) 
21. 22.5. Lahti 
4. 5.6. Kuopio (Aerobinen testi) 
2. 3.7. Lahti (Anaerobinen testi) 
22. 24.7. Pajulahti 
 
Valmennus- ja maajoukkueleirien yhteydessä päävalmentaja piti kahdenkeskisen kes-
kustelutuokion urheilijoiden kanssa. Keskusteluissa tarkastettiin harjoituspäiväkirja ja ver-
rattiin sen toteutumista suunnitelmaan. Myös harjoitusmotivaatiosta ja harjoitteluolosuh-
teista sekä mahdollisista valmentautumisen ongelmista keskusteltiin. Tilaisuuksien tar-
koituksena oli kannustaa urheilijoita pysymään suunnitelmissa joustavalla tavalla, moti-
voida ja tukea heitä harjoittelemaan sekä luoda ja ylläpitää heihin suhteet henkilökohtai-
sella tasolla. 
 
Valmennusleirillä teemana oli kilpailukauden harjoittelu. Hokei- ja ottelutaitoja kehitettiin 
pyrkien yksilölliseen lähestymistapaan. Leirillä vieraili japanilainen Hitoshi Uchiyama, tuo-
den mukanaan lajin emämaan näkemystä valmennusryhmän harjoitteluun. 
 
Ensimmäisellä maajoukkueleirillä harjoiteltiin joukkuelajien aihiot perusmuotoonsa ja jul-
kaistiin joukkuelajeihin osallistuvien maajoukkueen jäsenten nimet. Varamiehiksi nimetyt 
osallistuivat joukkueiden harjoitteluun heti alusta alkaen. 
 
Toisella maajoukkueleirillä jatkettiin joukkuelajisuoritusten hiomista. Mukaan otettiin 
myös yksilöllisten kehittämiskohteiden harjoittelu eri harjoitusmenetelmillä. Harjoitus-
menetelmät olivat hyvin yksinkertaisia ja perusasioihin keskittyviä (kamae, hengitys, ki-
hongi, unsoku, unshin). Tällä menettelyllä pyrittiin kannustamaan maajoukkuetta perus-
asioiden toistoharjoitteluun ja pienten yksityiskohtien hiomiseen, koska juuri ne ratkaise-
vat huipputasolla. 
 
Kolmannen maajoukkueleirin ajankäytöllinen painopiste siirtyi enemmän jisseniin ja siinä 
hyökkäämiseen. Maajoukkueelle oli annettu kahta viikkoa ennen leiriä harjoitusteema, 
jossa heidän tuli kehittää vähintään kahden tekniikan kombinaatio nopeaan, mukautu-
vaan, ulottuvaan, tarkkaan ja voimakkaaseen hyökkäykseen. Tavoite saavutettiin hyvin. 
 
Neljännellä maajoukkueleirillä harjoiteltiin Kuopiossa. Leiri alkoi aerobisen suorituskyvyn 
mittaamisella ja lihaskuntotesteillä. Kaikki yli kaksi vuotta valmennusryhmässä olleet oli-
vat parantaneet suorituskykyään kokonaisuutta tarkasteltaessa. Leirin teemana oli yksi-
lölajien kehittäminen. Leirillä julkaistiin joukkueottelun joukkueet ja alustavat numerot. 
Vierailevana valmentajana toimi entinen maajoukkuevalmentaja, jissen-guru Sami Soini-
nen, 4. dan renshi. Soininen keskittyi valmennuksessaan ottelussa puolustautumiseen 
liikkumisen avulla. Yksi maajoukkueen jäsen loukkaantui leirillä vakavasti, mikä johti jouk-
kueen vahvuuden pienentymiseen yhdellä urheilijalla. Loukkaantuminen ei johtunut val-
mennuksesta tai muusta ulkopuolisesta syystä.  
 
Viides maajoukkueleiri keskittyi kilpailuvalmiuksien saavuttamiseen. Leiri alkoi anaerobi-
sella testillä, joka palveli samalla kuntohuippuun tähtäävän harjoittelun tehollisena harjoi-
tuksena. Leirillä toistettiin joukkuehokein ja tenkain kilpailunomaisia suorituksia. Yksilö-
valmennuksessa katsastettiin kilpailuhokeiden lopullinen muoto ja toistettiin suorituksia 
pitkillä palautusajoilla ja kilpailunomaisella intensiteetillä. Painopiste yksilövalmennukses-
sa oli ottelun kehittämisessä. Leirin tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. 
 
Viimeinen maajoukkueleiri järjestettiin Liikuntakeskus Pajulahden huippuolosuhteissa. Ur-
heiluopistoleirin merkitys maajoukkueelle osoittautui jälleen kerran merkittäväksi. Leirillä 
tehtiin esimerkkiharjoituksena kilpailuun valmistava voimaharjoitus. Leirin toinen päivä 
omistettiin kilpailupäivän simulaatiolle. Leirille kutsuttujen tuomareiden toiminta tuki si-
mulaatiota merkittävästi. Päivän päätteeksi pidettiin ottelun taktinen analyysi ja taktiik-
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kaluento. Leirin viimeinen päivä omistettiin viimeiselle anaerobiselle maksimikestä-
vyysharjoitukselle ja palauttavalle aerobiselle liikunnalle. Leiri onnistui hyvin. 
 

Tavoitteiden saavuttaminen 
 
Testitulosten perusteella voidaan todeta, että valmennusryhmään kuuluminen kehittää 
taidokoiden fyysisiä ominaisuuksia. Leireille kutsutut osallistuvat toimintaan sitoutuneesti 
ja lisäävät harjoitteluaan verrattuna aikaisempaan. Aikanaan tehty päätös pysyvän, ym-
pärivuotisen valmennusryhmän perustamisesta on osoittautunut hyödylliseksi. 
 
Kilpailumenestys taidon EM-kilpailuissa oli erinomainen. Tavoitteeksi asetettu ottelun 
menestyksen parantaminen onnistui Euroopan mestaruuksilla mitattuna (EM-kilpailut 
Hollanti, Leiden 2007: 2 kultaa. EM-kilpailut Ranska, Angers 2011: 3 kultaa). Myös hokeis-
sa menestys parantui kahdella mitalilla vuoteen 2007 verrattuna. 
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5. Vyökoetoiminta 
 
Suomen Taidoliitto järjesti yhdessä Suomen Taido Dan -yhdistyksen kanssa yhteensä 
kuusi vyökoetilaisuutta. Kyu-vyökokeiden valvojat olivat Harri Savolainen, 5. dan, Henri 
Kosonen, 5. dan, Timo Piiroinen, 4. dan, Kimmo Kivistö, 4. dan, Hannu Kymäläinen, 
4. dan, ja Hannu Tamminen, 4. dan. Kyu-arvoja suoritettiin yhteensä 163 kappaletta ja 
dan-arvoja 25 kpl. 
 
6. 5. kyu 103 kpl 
4. 3. kyu 34 kpl 
2. kyu 17 kpl 
1. kyu 9 kpl 
 

Alueellisia vyökokeita kyu-arvoille pidettiin seuraavasti: 
 
22.1. Alue 4, Kuopio 
14.5. Alue 2, Asikkala 
15.5. Alue 6, Riihimäki 
21.5. Alue 6,  Järvenpää 
21.5. Alue 4, Jyväskylä 

 
Dan-arvoja suoritettiin dan-leirillä seuraavasti: 

 
1. dan 11 kpl 
2. dan 5 kpl 
3. dan 2 kpl 
 
Valvojana toimi Jari Tuominen, 7. dan. 

 
Dan-arvoja suoritettiin Ranskan EM-kilpailujen yhteydessä seuraavasti: 

 
4. dan renshi 5 kpl 
3. dan 2 kpl 
2. dan 1 kpl 
1. dan 1 kpl 
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6. Hankkeet 
 

MM2013-hanke 
 
Suomen Taidoliitto sai vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää määrä-
rahaa MM2013-kilpailuhankkeelle 15 000 euroa käytettäväksi vuosina 2011-2013. 

 
Kilpailut pidetään Helsingissä elokuussa 2013. Kilpailuun odotetaan noin 350:tä kilpailijaa, 
valmentajaa, taidotuomaria ja muuta delegaation jäsentä (MM-kilpailut, ystävyyskilpailut 
ja MM-seminaari) kymmenestä taidomaasta. Maailman Taidoliiton kokoukset pidetään 
kilpailuviikolla ja varsinainen MM-kilpailupäivä on lauantai 3.8.2013. 

 
MM2013-valmisteluryhmä on valittu vuoden 2010 puolella ja se on jaettu vastuualueit-
tain ryhmiin: MM-tuotteet ja yhteistyökumppanuudet, logistiikka ja käytäntö, viestintä 
sekä talous ja koordinointi. Sera Kaukola taidon lajipäällikkönä toimii ryhmien koordinaat-
torina. Viestintä- sekä MM-tuotteet ja yhteistyökumppanuudet -ryhmät kokoontuivat 3
4 kertaa vuoden aikana. Isompi ydinryhmä kokoontui 2 kertaa vuoden aikana. 

  
Kilpailubudjetti on noin 180 000 euroa. Taidon MM2013 toimii omana jaostona ja sillä on 
oma talousarvionsa.  
 
Vuoden 2011 aikana hankkeessa lanseerattiin visuaalinen ilme, omat kotisivut, promoo-
tiovideo sekä ensimmäiset varainhankintatuotteet. Myös isot yhteistyösopimukset alle-
kirjoitettiin Sokos Hotel Pasilan, Kotisivukoneen ja Logotuotteen kanssa. Tapahtumaa esi-
teltiin Ranskassa pidetyn EM-tapahtuman yhteydessä sekä Maailman Taidoliiton kokouk-
sessa elokuussa 2011.  
 
 

Liikuntaystävä 
 
Suomen Taidoliitto jatkoi vuonna 2011 kehitysyhteistyökampanjaa, jolla tuetaan sosiaa-
lista kehitystä ja terveyden edistämistä tansanialaisissa kouluissa liikunnan avulla. Liikun-
nan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n Liikuntaystävä-kampanjassa suomalaiset lajiliitot ja liikun-
tajärjestöt ottavat tansanialaisen peruskoulun Liikuntaystäväksi. Liikuntajärjestön vuotui-
sella Liikuntaystävä-maksulla ystävyyskoululle taataan liikuntapaikan kunnostus, uudet 
pelivälineet ja viikon mittainen koulutus vähintään kolmelle opettajalle. Taidoliiton ystä-
vyyskoulu oli vuonna 2011 maaseudulla sijaitseva Malamban ala-aste.  
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7. Kansainvälinen toiminta 
 
Suomi on toiminut näkyvästi ja aktiivisesti WTF:n hallituksessa Jari Tuominen varapu-
heenjohtajana, ja Tuomas Katajarinne taloudenhoitajana. Lisäksi Yrjö Castrén toimii toi-
sena tilintarkastajana. 
 
Suomen Taidoliiton puheenjohtaja Tuomas Kosonen osallistui Ranskan EM-kilpailujen yh-
teydessä järjestettyyn Maailman Taidoliiton kokoukseen elokuussa 2011. 
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8. Muu toiminta 
 
Suomen Taidoliitto lähetti niiden järjestöjen, joiden jäsen liitto on, kokouksiin edustajansa 
mahdollisuuksien mukaan. Vuoden aikana osallistuttiin mm. Nuoren Suomen ja SLU:n ke-
vät- ja syyskokoukseen, pienliittoryhmän tapaamisiin, Nuoren Suomen sekä Suomen An-
tidopingtoimikunnan koulutuksiin sekä budolajien kehittämiskokouksiin. 
 
1.10.2011 Suomen Taidoliiton 30-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä palkittiin seuraavat 
henkilöt ja seurat: 
 

 Vuoden taidoka: Antti Korhonen, Kuopion Taidoseura  

 Vuoden seura: Sandokai ry 
 Ansioituneet taidokat: Tomi Tolsa, Marko Havu, Mikko Mönkkönen 

 Liiton viiri: Tuomas Katajarinne, Oulun Taidoseura ja 20-vuotiaat Jigotai ry:n tai-
dojaos (alkujaan Jyväskylän Taido ry) ja Sysmän Taidokat  

 
Suomen Taidoliiton ranking-kiertopalkinnot 2011 (kilpailupisteytys kansallisella tasolla): 
 
Miehet ranking 
Antti Korhonen, Kuopion Taidoseura ry 
 
Naiset ranking 
Laura Pellikka, Yliopiston Taido ry 
 
6. 3. kyu miehet 
Tatu Morko, Nummelan Kumakai ry 
 
6. 3 kyu naiset 
Elli Morko, Nummelan Kumakai ry 

 


