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Toimintakertomus 2008
Puhiksen kooste

 Vuosi 2008 oli Lohjan Taekwondoseuran kahdeskymmenes toimintavuosi. Seuran johtokunta muodostui 
seitsemästä jäsenestä: Ilkka Holmström, puheenjohtaja, Jouni Lahtinen, varapuheenjohtaja, Tanja Flythström, ra-
hastonhoitaja, Markku Vuorikoski, jäsen,  Jukka Teuronen, jäsen, Kimmo Heinonen, jäsen ja Teemu Holma, jäsen.

Toiminta
Seurassamme aktiivisia harrastajia oli tänä vuonna 121, ikähaarukan asettuessa 7- + 50 vuoden välille. Tyttöjä/
naisia oli 32 ja poikia/miehiä 89. Alle 19-vuotiaita aktiiveista oli 82.
Harjoituksia pidettiin viitenä päivänä viikossa, yhteensä 11 eri harjoitusvuoroa, pääasiassa Tennarin kamppailu-
hallissa sekä yhtenä iltana viikossa Ojamon koulun liikuntasalissa.

Talous
Jäsenmaksuista ja muusta varainhankinnasta seura sai tuloja yhteensä 14 891,28 € ( liikuntatoimen avustus v. 
2008 2 500 € mukaan laskettuna ),kuluja seuran toiminnasta aiheutui yhteensä  16 852,73 €.  Tilikauden tulos 
osittaa 1 736,53 € alijäämää. Tulosta rasittivat eniten seuran 20-vuotisjuhlat ja opettajamme Foreign Instructor 
Course Soulissa, Koreassa.

Graduoinnit
Vyökokeita pidettiin värivöille yhteensä 76 kpl,  mustan vyön kokeen suoritti onnistuneesti seurastamme viisi 
kokelasta; 2. Dan: Esa Lukkarila, Ida-Lina Lukkarila ja Mika Lahtinen, 1.Dan: Teemu Holma ja Simo Romström. 
Tämän jälkeen aktiivisten mustien vöiden lukumäärä on seurassamme 12 kpl.

Kilpailut,  leirit ja koulutukset
Lohjan Taekwondoseuran kilpailullisesta menestyksestä vastasi Jaakko Innanen, joka oli hopealla  SM-kisoissa 
Nurmijärvellä miesten -78 kg sarjassa. Jaakko sai tunnustuksena menestyksestään Lohjan kaupungin myöntä-
män stipendin. 
Seurastamme oli runsas osallistujajoukko sekä talvisuurleirillä Lahdessa että kesäfestivaaleilla Turussa. Sen 
lisäksi osallistuimme myös alueellisille leireille mm. Nummelassa sekä mustien vöiden leirille Varalassa sekä 
ilves/diesel-leirille Espoossa  ja kadettileirille Nurmijärvellä. Lohjalla järjestimme maajoukkueen otteluleirin ja 
Santa Claus-leirin peruuntuneen kisan tilalle.
Valmentajille pidettiin 4 kertaa koulutusta Lohjalla vuoden 2008 aikana, ja seurastamme osallistui Suomen 
Taekwondoliiton 1.tason yleisohjaajakoulutukseen Pajulahdessa neljä jäsentä.

Uudet harrastajat
Alkeiskursseja seura järjesti vuonna 2008 vain yhden, joka käynnistyi elokuussa. Uusia harrastajia tuli lajin 
pariin yhteensä 23 henkilöä.

Muut tapahtumat
Mittavin tapahtuma oli seuramme 20-vuotisjuhlien järjestäminen. Juhlat vietettiin 1.11.2008 Siuntion Hyvin-
vointikeskuksessa runsaan sadan hengen voimin. Paikalla oli sekä entisiä että nykyisiä seuran aktiiveja perhei-
neen sekä Vihdin ja Varkauden seurojen opettajia ja edustajia Lohjan Liikuntakeskuksesta , Suomen Taekwon-
doliitosta ja Lohjan kaupungista. Tilaisuudessa palkittiin vuoden harrastajina Markus Moilanen, Tytti Räikkönen 
ja Laura Toropainen. Do-palkinnon sai tänä vuonna Jarno Lamminen ja tsemppari-palkinnon vastaanotti Jesperi 
Teuronen. Suomen Taekwondoliitto lahjoitti seurallemme juhlassa pokaalin, joka sovittiin ikuisesti kiertäväksi 
”Max Murto”-palkinnoksi. Palkinto annetaan seuramme hyväksi tehdystä mittavasta kokonaisvaltaisesta työstä, 
ja ensimmäisenä tämän pokaalin vastaanotti Tanja Flythström.
Samassa tilaisuudessa seuramme kunniajäseniksi kutsuttiin Arto Pakkala, Kimmo Tirkkonen, Virpi Heinonen, 
Reijo Böös, Maarit Lahtinen ja Reijo Pietilä.

Lohjalla 19.2.2009
Ilkka



Mika Lahtisen
DAN-koekertomus

DAN-koe 26.4 2008

Syksyllä 2007 tuli Markulta kutsu vyökokeeseen ja 
aloitettiin muiden kokelaiden kanssa päämäärätietoi-
nen treenaaminen kevään koetta varten.

Tiistaina viimeistelytreenit ja suht hyvillä mielin kes-
kittymään viikonlopun koetta varten. Keskiviikkona 
tuli aloitettua tankkaaminen, elikä hiilihydraattipi-
toista ruokavaliota ja tankkausjuomia. Aikaisemmista 
kerroista viisastuneena, maltillisesti (pötsi ei oikeen 
tykkää).

Perjantaina hyvissä ajoin yöpuulle ja hyvin nukutun 
yön jälkeen aamulla keittämään puuroa. Ihmettelin 
vielä vaimolle ääneen, kun ei jännitä yhtään, noh 
aattelin että 1. danin kokeen jälkeen on ehkä pahim-
mat jännittämiset mennyttä... Kamat kassiin ja suunta 
Ojamon koululle klo 9.45, tarkoitus oli mennä hyvissä 
ajoin pystyttämään vyökokeen pitopaikka ja valitse-
maan kokeessa tarvittavat suojat.

Pikkuhiljaa alkoi olla porukka kasassa, Sabuja melkein 
yhtä paljon kuin kokelaita ja alkoihan se jänskäämi-
nenkin pikkuhiljaa nostaa päätänsä!
Aloitettiin lämmittely omatoimisesti ennen haastat-

teluosuutta, jonka tarkoituksena oli alkaa klo 11.00. 
Hetken päästä Markku kutsuikin jo kaikki muotoon 
ja suoritettiin alkuseremoniat. Haettiin itsellemme 
penkit ja keräännyttiin riviin koetta valvovien pöydän 
eteen haastattelua varten. 

Haastattelu
Haastattelun olivat laatineet Varkautelaiset, jossa 
käytiin parin kanssa ja yhteisesti läpi omia mielipi-
teitä opettaja-oppilas suhteista, arvoista ja mustan 
vyön vastuista sekä eri taekwondokoulujen tavoista 
toimia näissä asioissa yms. Paljon hyviä asioita ja niistä 
keskusteltiinkin melko kauan (1.5h), ajan kulua ei kyllä 
huomannut laisinkaan. Haastattelun aikana tankkail-
tiin vielä taito-osuutta varten. Käytiin vielä aavistus 
läpi kysymyksiä, joihin oltiin kerätty vastauksia ennen 
koetta, pieni yllätys olikin ainakin Lohjalaisille, ettei 
varsinaista teoriakoetta ollut ollenkaan. (Miksi pitäi-
sikään, paljon mukavampia muistoja jää kokeesta, kun 
ei ole liikaa kaavamaisuutta. Mun mielestä ainakin!)

Taito-osuus
Sitten fyysiseen osuuteen parin minuutin tauon jäl-
keen. Muoto kuntoon ja Tanja aloitti perustekniikalla, 
hevosseisonnassa muutamia kombinaatioita ja harti-
alukko alkoi pikkuhiljaa painamaan päälle (jännitystä 
oli ilmassa). Yritys oli kovaa, mikä pistikin hikeä  jo 
vähän pintaan. Lisää kombinaatioita liikkeessä ja paria 
virhettä seurasi entistä kovempi yritys ja lisää hikeä. 
Sitten vähän potkuja ja pienen tauon jälkeen siirryttiin 
puumseihin.



Mörkö tuli kombinaatioista mukana ja yleensä itsel-
leni selkeissä puumseissa tuli (onneksi vain pieniä) 
virheitä, yleisesti ottaen puumset onnistuivat suht 
hyvin. Muutaman minuutin tauko, juomaa naamariin ja 
hengityksen tasailua.

Muoto taas kuntoon ja Varkauden Jyrki Juuti (3.dan) 
otti komennon. Lisää perustekniikkakombinaatiota 
tiukalla tahdilla (siis oikeesti menoa eikä meininkiä).  
Nyt oli tosissaan tekemistä, että pysyi perässä, aivot 
raksutti ylikuumentuneena ja keuhkot huusivat hap-
pea. Asiaa ei helpottanut pitkät hyppypotku sessiot 
muodossa ja parin kanssa. Vihdoin osuus oli ohi ja 
pääsi ottamaan happea, paikallensa ei saanut jäädä, 
jalat olisivat varmasti menneet tukkoon. Suklaapatuk-
kaa mussuttamaan ja janonsammuttajaa kurkkuun ja 
keskittymään seuraavaan osuuteen. Jalka- ja käsisuojat 
laitettiin päälle.

Mobi otti ohjakset ja siirryttiin askelotteluihin. Ensiksi 
kolmen askeleen ja sitten kahden, pikkuhiljaa alkoi 
taas tuntumaan hyvältä kunnon suhteen. Irtautumisia 
ja kaksi yhtä vastaan hyökkäyksiä ja jossain vaiheessa 
otettiin kapula mukaan. Sitten laitettiin loputkin suo-
jat päälle ja aloitettiin taekwondo-otteluilla, jokaisella 
parilla oli oma tuomarinsa. Passiivista ottelua ei paljon 
hyväksytty, joten vauhti oli hyvää ja mehuja puristel-
tiin taas kokelaista. Sen jälkeen lisää murjomista, kaksi 
yhtä vastaan myllyä, välillä tuntui mukavasti nenän 
päässä, kun lyöntejä sateli armottomasti. Tsemppi oli 
kohdillaan ja toisia (lue ihmissäkkejä) kannustettiin 
jaksamaan. No kokeen loppu alkoi jo häämöttämään 
ja alettiin valmistautumaan viimeiseen koitokseen, 
murskaukseen.

Pientä liikettä pidettiin yllä tauon lomassa ja katseltiin 
yleisön siirtymistä katsomoon, heitä olikin runsaan 
puoleisesti ja oma murskaus alkoi taas jännittämään. 
Käytiin hakemassa laudat omaa osuutta varten, 
tarkoitus oli laittaa johonkin tekniikkaan kaksi lautaa 
päällekkäin. Itse päätin laittaa takakiertoon tuplalau-
doituksen. Esan jälkeen oli minun vuoro ja lähdet-
tiin avustajien kanssa keskelle lattiaa. Ensimmäinen 
tekniikka oli hyppy perustekniikka kiertopotku, siitä 
takakiertopotku ja viimeisenä hyppy takakiertopotku. 
Potkujen koreankielinen esittely kokeen valvojille 
ja sitten suoritukseen, perustekniikka kiertopotku 
napsautti laudan poikki hienosti, mutta sitten taka-
kierron voima jäikin jonnekin ajatuksen tasolle ja tuli 
vain kopautettua lautoja. Siitä hölmistyneenä eihän se 
hyppy takakiertokaan voinut onnistua, joten palautus 
takaisin takakiertopotkuun. Tällä kertaa laudat siivuik-
si, mutta hyppy takakierto aiheutti edelleen tuskaa. 
Menihän sekin lopulta erittäin huonolla tekniikalla, 
sen verran oli adrenaliinia veressä. Kumarrus ja pois.

Julistus
Kokeen valvojat poistuivat keskustelemaan ja me 

jäimme odottelemaan tuomiota. Hetken päästä he 
saapuivatkin, muoto laitettiin kuntoon ja sitten oli 
totuuden hetki. Kyllä oli hieno hetki, kun oma nimi 
mainittiin 2.danin arvon saaneena, siitä kättelemään 
kokeen valvojia ja avustajia, sekä tietysti halaukset 
Mobilta ja Tanjalta. Mahtava olo!

Kuvien ottoa ja kättelyjä ja onnitteluja. Salista paikat 
pakettiin ja suihkuun. Siitä sitten onnittelushamp-
panjoiden kohotukset ja kahvitukset. Pikkuhiljaa oli 
kotiinlähdön aika...

Teemu Holman
DAN-koekertomus
DAN-koe 26.4 2008

Kokeesta sain kuulla hyvissä ajoin, yli puoli vuotta etu-
käteen. Eli aikaa valmistautumiseen oli, joskin valmis-
tautumista sotkivat sormen murtaminen, takareiden 
revähdys ja nielutulehdus. Kuitenkin aikaa valmistau-
tumiseen jäi aivan riittävästi. Joskin aina olisi voinut 
valmistautua aina vähän paremmin, mutta kokee-
seen mennessäni koin olevani hyvin valmistautunut. 
Fyysisen kunnon osalta valmistautumisessa ei ollut 
ongelmia, tiesin olevani edelleen kovassa kunnossa ja 
jaksavani. Enemmän ongelmia tuotti henkinen valmis-
tautuminen ja henkisen kantin kasvattaminen. 

Itse koe tilaisuus pidettiin Ojamon koululla. Kokeesta 
alustavasti saatiin tietää sen kestävän noin 10 - 15.30, 
jonka jälkeen alkaisivat murskaukset. 

Koe alkoi teoria- ja haastattelu osuudella, joka to-
teutettiin ryhmähaastatteluna Varkauden sabunimien 
johdolla. Sabunimit antoivat aiheen josta keskusteltiin 
ensin parin kanssa ja sen jälkeen koko ryhmän- ja 
koetta vastaanottamassa olleen raadin kanssa. Aiheet 
käsittelivät opettaja-oppilas suhdetta ja sen merkitys-
tä, mustanvyön vastuuta ja mustan vyön merkitystä. 
Osa kysymyksistä oli selkeästi suunnattu toista dania 
yrittäville ja tuntuivat aika oudoilta, mutta kyllä jokai-
sesta saatiin jotain irti.

Teoriaosion jälkeen alkoi fyysinen osio. Joka alkoi 
perustekniikalla ja sujui kohtuullisen hyvin, joskin 
hämmennystä aiheutti Varkauden tapa sanoa tekniikat. 
Osio kesti noin tunnin ja loppui poomsen tekoon. 
Sitä seurasi askelottelu, hosinsul, hyppypotkuja ja ot-
telu. Kaiken kaikkiaan fyysinen osio oli erittäin raskas 
ja kuluttava, koska joka ikisen tekniikan teki täysillä. 
Kuitenkin fyysisen osion jälkeen oli vielä vähän pauk-
kuja jäljellä. Olin odottanut rankempaa osuutta, mutta 
hyvä näin.

Seurasi murskausosio, joka meni kohtuullisesti. 



Kuitenkaan hyppysivupotku ei mennyt ensimmäisellä 
kerralla läpi.

Murskauksia seurasi palaute, uusien vyöarvojen jul-
kistaminen ja vyönvaihtoseremonia. Markun sitoessa 
mustan vyön päälleni en vielä sisäistänyt saavuttanee-
ni kjosanim arvoa Taekwondossa. Kuitenkin tuo hetki 
oli kaiken sen vaivan arvoista. Jokainen hikipisara 
jonka on vuodattanut tuota päämäärää varten tuli 
maksetuksi takaisin. Se oli kaiken sen vaivan arvoista. 

Yksi haave ja tavoite on saavutettu. Hetken oli vähän 
tyhjä olo ja mietti että mitä nyt. Kuitenkin on vasta 
Taekwondouran alussa ja on vielä paljon saavutet-
tavaa. Ehkä jonain päivänä saavutan 2. Danin arvon 
ja jos en niin mitä sitten? Taekwondolle on joutunut 
uhraamaan paljon aikaa ja vaivaa, mutta takaisin olen 
saanut paljon enemmän.

Jouni Kaarakaisen tuo-
maritehtävät 2008 ja 
lyhyt kooste Saksan 
avoimista 2008
 
•	 01.12.2007  Pm -kisat Helsingissä 
•	 8.–9.3.2008  Saksan avoimet 
•	 26.04.2008  Iittala Challenge
•	 4.–5.10.2008 Prodo Cup  Lahti, Fitness-
    Expon yhteydessä
•	 01.11.2008  Yleisen sarjan ja juniorien 
    SM-kilpailut Nurmijärvellä

Päivitys Liiton valmentajalistaan 1. tason  koulutetuksi 
seuraohjaajaksi.

Lisäksi olin Turussa International WTF Poomse Semi-
naarissa 25.-27.06.2008, jossa sain tuntumaa ”Kore-
an style” harjoitteluun. Paikan päällä oli eri maiden 
maajoukkuevalmentajia ja kilpailijoita opettelemassa 
kilpapoomsea korealaisten mestareiden opastuksella.

Saksan avoimet ottelukisat

Ottelutuomarit: Kisoissa tuomitsemassa oli 40 
tuomaria, Suomesta tuomareina mukana olivat Juha 
Reijasto ja Jouni Kaarakainen. 

Kisapaikka: Hampurin urheiluhalli on puitteiltaan hyvä, 
mutta tilaa oli niukasti. Ottelut käytiin yhdellätoista 
ottelualueella. Ottelualueet olivat merkitty 8m x 8m, 
sekä turva-alue mukaan luettuna 10m x10m kokoisik-
si; isompia ottelualueita ei halliin olisi mahtunutkaan.

Ensiapu: Ensiapu toimi kohtalaisesti, tosin oli tilanteita 
jossa ensiapua jouduttiin odottamaan tovi. 

Muonitus: Tuomareille oli varattu riittävästi kahvia ja 
pikkupurtavaa erilliseen tuomarihuoneeseen. Samas-
sa paikassa oli myös lounastarjoilu. Hallin puolella ei 
tarjoilua ollut tilanpuutteen takia. 

Tauot: Tuomarit oli jaettu kolmeentoista 3-4 hengen 
kentälliseen, joista kukin oli kaksi tuntia tuomitsemas-
sa, puolen tunnin tauolla, kaksi tuntia tuomitsemassa 
ja niin edelleen. Kierto mahdollisti riittävät tauot. 
Tosin toisen kisapäivän aikana tauotus meni sekaisin, 
koska tuomareita lähti iltapäivästä kotimatkalle.  Näin 
ollen useat ryhmät saattoivat olla tuomitsemassa 
neljä tuntia tauotta.

Laitteisto: Adidaksen elektroniset panssarit olivat 
käytössä koko kisojen ajan. Pistelaitteistot toimivat si-
ten kuin ne on suunniteltu. Henkilökuntaa Adidaksen 
järjestelmää varten oli liian vähän. Jokaisella ottelualu-
eella oli kaksi henkilöä pukemassa panssareita otteli-
joille. Adidaksen järjestelmästä tietävää henkilökuntaa 
taasen oli vain kolme henkilöä yhtätoista aluetta 
kohden. Siis liian vähän. Ongelmatilanteissa jouduttiin 
odottamaan henkilökunnan paikalle saapumista ja 
tämä aiheutti viiveitä molempina kisapäivinä.

Adidaksen järjestelmästä johtuen kisoissa ilmeni 
useita polvella yms. ”ei sallituilla tekniikoilla” tehtyjä 
pisteitä. Näistä käytiin keskustelua tuomaripalaverissa 
ja pisteitä jouduttiin peruuttamaan. Yhdessä ottelussa 
otettiin kerralla pois 4 pistettä (molemmilta ottelijoil-
ta).

Ylläoleva on leikattu virallisesta raportista ottelutuo-
marijaokselle. Asia on pieni, mutta osataan sitä tehdä 
virheitä suuressa maailmassakin. Kun lauantaiksi oli 
järjestetty oikein loppuottelugaala  kaikkine herk-
kuineen, jonka jälkeen piti päästä hotellille syömään 
ja nukkumaan, olin n.22:30 hotellilla, niin päivällisellä 
ihmettelin missä osa tuomareista on kunnes he saa-
puivat.	Syynä	oli	pari	ottelematta	jäänyttä	finaalia,	eli	
tuomarit jotka eivät ehtineet karata, jatkoivat hivenen 
iltaansa, noin tunnilla... No aamulla n.06:00 herätys ja 
07:30 lähtö hallille. 

Sinänsä mahtava kokemus vaikka päivät olivat todella 
pitkiä. Toivon pääseväni muihinkin ETU:n A-turnauk-
siin tuomariksi vaikka liitolla ei kauheasti ole varaa 
lähettää meitä maailmalle. Olen henkilökohtaisesti 
jopa valmis kustantamaan omat lentoni, jos vaan on 
mahdollista lähteä, ts. jos kilpailujen järjestäjät hyväk-
syvät tuomaroimaan.



Vuosikertomus 2008

Tammikuu
2.1. Vuoden ekoisssa treeneissä oli 41 harrastajaa, ja 
kinkkumössö liukeni jonkin verran.

7.1. Vuoden eka kokous Ilkalla.
26.1. Junnujen 7-6.kup  vyökoe oli Tennarissa klo  
11–12.30, päävastuussa Tanja ja Ilkka. Kaikki 18 
reipasta kokelasta suorittivat kokeen onnistuneesti.  
Klo 12.30–14 oli 5.-4. kup koe, johon osallistuivat 
ja saavuttivat sinisen vyön: Kimmo Heinonen, Roni 
Puusa, Nico Puusa, sekä toisen asteen vihreän vyön: 
Tytti Räikkönen ja Mika Partinen. Päävastuussa Tanja, 
Insku, Pekka ja Jaakko.

Helmikuu
2.2. Valmentajapalaveri Aplicossa. Aloitettiin power-
body -tunnilla, jonka jälkeen puoli tuntia venyttelyä. 
Jumppareita oli 18 hlöä. Palaveripurtavana oli salaattia 
ja laskiaispullaa, tietenkin kaffetta ja yksi litra mehua 
12 hlö:lle.

15.–17.2. TalviSuurleiri Lahdessa. Seuramme väkeä 
osallistui leirille huikeat 17 kpl! Osa väestä starttasi 
matkaan Lohjalta heti perjantaina iltapäivästä ja olivat 
koko leirin sunnuntaihin saakka. Koulun lattialla nuk-
kuen ahkeroivat Joonas Halen, Tytti ja Teddy Räikkö-
nen, Raisa Hänninen, Emilia Koskinen, Laura Toropai-
nen, sekä Tanja Flythström. Frans Salmi ahkeroi leirin 
hotellin palveluista nauttien. Lauantaipäiväksi leirille 
saapuivat Jouni Lahtinen, Markus Moilanen, sekä 
Ida-Lina Lukkarila. Lauantaina saapuivat myös loput 
porukasta, joista koululle majoittui kanssamme Milla 
Kukkula. Hotellin mukavuuksista menivät nauttimaan 

Jukka ja Jesperi Teuronen, sekä Visa, Valtteri ja Joo-
nas Ahola. Leiri meni hyvin. Kaikki pääsivät erilaisiin 
treeneihin, saivat hien pintaan ja oppivat jotain uutta. 
Ohjaajat olivat hyviä ja tarjosivat kattavan treenioh-
jelman poomsesta otteluun ja saimme vähän käsitystä 
karatestakin Jani Järvisen johdolla. Koulumajoitus 
ahtaassa luokkahuoneessa toi oman tuntunsa leiriin.

22.2. Osa ex-hallituksesta kultivoi itseään Petterillä.

29.2. Vyökoe Tennarissa, jossa päävastuu oli Esalla. 
Uusia punaisia vöitä: Tomi Metsälä, Johan Esteves, Tomi 
Viitakangas, Teemu Sironen, Marjaana Lukkarila, Jarno 
Lamminen, Joonas Halen, Raisa Hänninen, Frans Salmi. 
Uusia toisen asteen sinisiä vöitä: Sauli Sjögren, Lauri 
Iso-Markku, Susanne Sainio, Emilia Koskinen.

Maaliskuu
1.3. Maajoukkueen otteluleiri Lohjalla Tytyrin koululla, 
koordinaattorina seuramme Pekka Innanen. Leirillä 
myös seuramme harrastajia Simo, Teemu, Jaakko ja 
Pekka.

3.3. Kokous Ilkalla.

8.3. Mustien leiri Varalassa. Sielläkin meiltä väkeä: João, 
Jouni L., Ida-Lina ja Mika. Perehdyttiin hyppypotkuihin 
ja itsepuolustukseen, sekä keskusteltiin seuratoimin-
nasta.

8.-9.3. Seuramme tuomari Jouni Kaarakainen oli 
tuomaroimassa Saksan avoimissa, hänelle kertyi 
viikonlopun aikana n. 150 ottelua. Kaikkiaan ottelijoita 
oli 1200. Kisoissa oli testissä Adidaksen elektroniset 
panssarit.



22.3. Valmentajapalaveri Aplicossa. Tällä kertaa spin-
ning, jonka jälkeen venyttely. Pyöräilijöitä 13. Palave-
rissa söimme runsaasti sämpylöitä ja mehua oli tällä 
kertaa riittävästi kaikille kahdeksalle. Tanja vei ylimää-
räiset pullat pakkaseen (saadaan ilmeisesti seuraavas-
sa hallituksen kokouksessa).

Huhtikuu
4.4. Markku ja Jukka Vierumäellä vierailulla. Oheinen 
teksti Jukka Teurosen sähköpostista: Olimme Mar-
kun kanssa Vierumäellä viihdyttämässä asiakkaitani ja 
tilaisuus sai kovasti kiitosta ja Markku teki pysyvän 
vaikutuksen varsinkin naispuolisiin asiakkaisiin, jotka 
vaativatkin ”jatkokurssia” heti syksylle. Osallistujien 
ikähaitari oli 35–64 v. ja kaikki osallistuivat melkein 
liiankin suurella innolla. 64 v. mummo valitteli aamulla 
kipeityneitä lihaksia ja arveli sen johtuvan siitä, kun ei 
ole vuosikymmeniin potkinut ketään munille.

13.4. Seuran kevätkokous. Kokouksen jälkeen yh-
teistreenit, jossa testailtiin hieman lihaskunnon 
kestävyyttä. Musiikkina oli taas raskasta ja hilpeämpää 
poljentoa. 

21.4. Kokkous Ilkalla…

26.4. Lohjan seuran isännöimä dan -koetilaisuus Oja-
mon koululla. Seurastamme kokeeseen osallistuivat 1. 
daniaan yrittämään Simo Romström ja Teemu Holma, 
2. dania asettuivat tavoittelemaan Esa Lukkarila, Ida-
Lina Lukkarila ja Mika Lahtinen. Lisäksi Varkaudesta 
Mirko Pelkonen, Iisalmesta Jari Kanninen ja Vihdistä 

Erik Sandström olivat kakkosen kokeessa. Varkauden 
koko opettajakaarti oli saapunut paikan päälle: Harri 
Immonen, Markku Heiskanen, Markku Kinnunen ja 
Arto Immonen. Varkaudesta saapuivat myös Lohjalle 
Jyrki Juuti, Niina Leväinen ja Heini, joista Jyrki oli val-
mistellut koetilaisuuteen oman osuutensa potkuihin. 
Niina ja Heini lähtivät soppailemaan (enempää eivät 
kertoneet). Vihdin ja Iisalmen kokelaiden opettajana 
paikalla oli Marcos Kuusjärvi. Koetta saapuivat vihti-
läisistä seuraamaan Tatu Iivanainen ja Hannu Vikström. 
Tanja oli lohjalaisista toisena pöydän kahvipuolella 
seuran opettajan Markun kanssa. Kaikki saavuttivat 
tavoittelemansa vyöarvot ja tätä juhlistettiin kakku-
kahveilla kokeen jälkeen. 

26.4. Jouni Kaarakainen oli tuomaroimassa Iittalan 
kisoissa.

27.4. Kukitussunnuntai. Uusien kokelaiden kukitus ja 
esittely muulle seuralle.

Toukokuu 
10.5. Nummelassa leiri, jossa vetäjinä Marcos, Rei-
no Pesonen 4.dan Mikkelistä, Krista Mäkinen 4.dan 
Turusta ja Tatu Iivanainen 3.dan Vihdistä. Seurastamme 
osallistui väkeä yht. 20 hlöä: Visa, Valtteri ja Joonas 
Ahola, Jukka ja Jesperi Teuronen, Jouni L., Markku, 
Tanja, Frans, Kimmo, Teddy, Tytti, Jarno Lamminen, 
Markus Moilanen, Mika Lahtinen, Raisa, Juan, Laura 
Toropainen, Patrik Tornberg ja Milla Kukkula. Treenit 
olivat jaettu ”vanhemmille ja nuoremmille”.  Saimme 
nauttia askelotteluista, hosinsulista ja potkuista.



12.5. Markku ja Ilkka vierailivat Marcoksen luona poh-
justamassa seuran 20-vuotisen historiikin luonnosta.

14.5. Kisakallion LOP 107 kurssilaisille Markku piti 
Tennarissa harjoitukset.

16.5. Vihdin seuran kutsumana Lohjan hallituksen 
jäsenet olivat runsain mitoin syömässä ja keskuste-
lemassa kisojen järjestämiseksi Lohjalle tai Vihdin 
alueella. Päädyttiin Lohjalle Tennariin, kisojen nimenä 
käytetään Santa Claus Open -kisat.

18.5. Keltaisilla vöillä vyökoe Tennarissa klo 15–16.

20.5. Marcos piti treenit Tennarissa kaikille. Tiukkaa 
kuntoilua.

22.5. Markku piti liikuntatuokion Kisakallion Urheilu-
opistolla Jukka Teurosen työpaikkaporukalle.

22.5. Liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Jorma Aalto-
nen jäi virallisesti eläkkeelle. Markku osallistui seuras-
tamme tilaisuuteen. Siellä luovutimme yhdessä Lohjan 
Voimailijoiden Kaitsun kanssa muistolahjan Jormalle. 
Kamppailulajiseurat olivat yhdessä hankkineet Roselli-
nin piilukirves- puukko -setin.

24.5. Valmentajapalaveri Tennarissa. Jouni K, Jouni L, 
Tanja, Insku ja Markku

25.5. Vikat kevättreenit veti Mikko Ahonen klo 15–17. 
Erilaisia leikkejä ja kuntoilua. Hauskaa oli!

27.5. Treenit pyörähtivät käyntiin kesäajoilla. Tiistai-

sin klo 19–20.30 Tennarin tatamisalissa ja torstaisin 
17.30–18.30 Tennarin palloiluhallissa.

Kesäkuu
16.6. Hallituksen kokous.

25.–27.6. Turussa mustien vöiden WTF poomsese-
minaari. Seurastamme oli väkeä seminaarissa ke-to 
Tanja ja Pekka, ke-pe Jouni K. ja pe Markku. Seminaa-
rissa käytiin poomset läpi korealaisten mestareiden 
johdolla. Mustia vöitä oli mm. Irlannista, Englannista, 
Israelista, Ruotsista, Norjasta…

27.–29.6. Kansainvälinen Taekwondo Festivaali Turus-
sa. Leirille osallistui Tytti, Teddy, Pekka Innanen, Milla, 
Laura T. ja Jarno Lamminen. Harrastajia oli saapunut 
myös monista muista maista ja ohjaajia oli Koreasta ja 
Saksasta.

Heinäkuu
9.7. Kokous Villa Haikarissa seuran 20-vuotisjuhlien 
järjestelyistä.

17.–28.7. Markku-poika oppimassa Koreassa. Lue lisää 
Markun koreanmatkasta liitteestä!



Elokuu
12.8. Treenit pyörähtivät käyntiin kesätauon jälkeen.

18.8. Kokous Ilkalla.

23.8. Uusi alkeiskurssi alkaa Tennarissa. Ekalla kerralla 
n. 20 hlöä.

31.8. Markku ja Ilkka Juanilla maalaustalkoissa. Että me 
oltiin hjuvia.

31.8. Valmentajapalaveri Tennarissa.

Syyskuu
6.9. Nummelassa Kukkiwonin satoa purettiin. Marcos 
oli laatinut esityksen, jonka hän esitti seurojemme 
mustille vöille. Paikalta meillä Jouni L, Mika, Ilkka ja 
Markku. Tanjakin oli melkein…

8.9. Kokous Ilkalla. Karun pitkä, melkein kolme tuntia.

19.9. ja 21.9. Markku aloitti Kukkiwonin tekniikoiden 
puinnin seuran treeneissä.

Lokakuu
5.10. 5. ja 4.kup vyökoe Tennarissa klo 15-17. Pää-
vastuussa Tanja, auttelemassa Juan. Uusia sinisiä: Mika 
Partinen, Tytti Räikkönen, Milla Kukkula, Laura Perttu-

la. ja toisen asteen vihreä: Laura Toropainen.

11.10. Kadettileirin aloituspamaus Nurmijärvellä. 
12–14-vuotiaiden otteluleiri. Mukana Markus ja Frans. 
Pojat kehuivat treenejä hyviksi ja olivat intoa täynnä.

13.10. Kokous uudessa paikassa, Jukalla. Hyvät tar-
jottavat! Tanjalla nimpparijäätelöä + pullaa ja Jukka 
leiponu pullia…

19.10. Liiton syyskokous. Seurasta paikalla Markku ja 
Ilkka.

25.10. Ilves-diesel-leiri Espoossa. Mukana ainakin Visa 
poikineen, Jesperi, Frans, Ville Kujansuu ja Markus 
Moilanen. Yllätysohjelmana oli cheerleadingiä.

24.-26.10. 1 osa Yleisohjaajakoulutuksen 1. tason 
koulutuksesta Pajulahdessa. Kouluttautumassa Jukka 
Teuronen, Laura Toropainen, Tomi Viitakangas, Tomi 
Metsälä.

26.10. Seuran syyskokous. Valittiin hallitukseen jatka-
maan Ilkka, Markku, Jukka, Kimmo ja uutena mukaan 
Visa Ahola. Markku kertoi Korean matkastaan kuvien 
kera. Yhteistreenit jäivät lyhkäisiksi…



Marraskuu
1.11. Seuran 20- v juhlat järjestettiin Siuntion Hyvin-
vointikeskuksen Talvipuutarhassa. Juhlijoita oli kaik-
kiaan 104 henkilöä, joista kutsuvieraita oli noin 30. 
Ruokaa, juomaa ja musiikkia riitti ja meininki oli hyvä. 
Tilaisuudessa palkittiin seuramme jäseniä seuraavasti: 
Vuoden 2008 harrastajiksi valittiin Markus Moilanen, 
Tytti Räikkönen ja Laura Toropainen, Vuoden tsemp-
pari on Jesperi Teuronen ja vuoden Do- palkinnon 
pokkasi Jarno Lamminen. Ohjaajista palkittiin lahja-
kortein Esa, Tanja, Markku, Mika ja Jouni L. Seuran 
kokous oli hyväksynyt johtokunnan esityksen ja 
seuramme kunniajäseniksi kutsuttiin Virpi Heinonen, 
Reijo Böös, Maarit Lahtinen ja Reijo Pietilä. Vahvistim-
me myös vuoden 1989 valinnat kunniajäseniksi: Arto 
Pakkala ja Kimmo Tirkkonen. Suomen Taekwondo-
liiton puheenjohtaja Markku Murto luovutti Tanjalle 
”Max Murto”-kiertopalkinnon, joka oli hervottoman 
kokoinen pokaali. Samassa tilaisuudessa julkistettiin 
myös seuran 20-vuotis historiikki.





1.11. Ottelun SM-kisat Nurmijärvellä. Jaakko Innanen 
voitti miesten -78kg sarjassa hopeaa! Hyvä Jaakko!

7.-9.11. 2 osa Yleisohjaajakoulutuksen 1. tason kou-
lutuksesta Pajulahdessa. Kouluttautumassa Jukka 
Teuronen, Laura Toropainen, Tomi Viitakangas ja Tomi 
Metsälä, jotka kaikki suorittivat tutkinnon.

14.–15.11 Piti olla Santa Claus Open –ottelukilpailu 
Tennarissa, mutta osanottajien vähyyden takia se pe-
ruttiin. Sen sijaan järjestimme yhdessä Vihdin seuran 
kanssa pikaleirin. Leirin pääpaino oli kamppailussa.

Joulukuu
6.12. Syksyn aloitusryhmän vyökoe. 23 uutta keltaista 
vyötä seuraamme. Okko Aittola, Richard Engström, 
Anna Esteves-Grotell, Anna-Leena Kaila, Matias 
Karhu, Anni Karhu, Miikka Karhu, Tuukka Karhu, Ida 
Kauppinen, Johanna Kumpulainen, Juuso Leikola, Mira 
Paaso, Jesse Patjas, Mervi Piispanen, Jonni Päivinen, 
Joona Savela, Jasu Teuronen, Aku Tuomainen, Jari Tuo-
mainen, Mika Turunen, Joonas Turunen, Niko Turunen, 
Henri Virtanen.

7.12. Vyökoe. 3.kup kokeen suoritti Aleksi ja Lotta 
Holmström ja Kimmo Heinonen, 5.kup kokeen suo-
ritti Jukka Teuronen. Vastuussa Markku.

14.12. Syyskauden vikat treenit klo 15–17 Tennarissa 
Sanna Sténin komennossa.

15.12. Kokkous Jukan luona.

16.12. Tenavatohina-palaveri LLK:n toimesta Nei-
donkeitaan kokoushuoneessa, seuramme jäsenistä 
paikalla Laura Toropainen ja Markku V. Kyse Lohjalla 
uudentyyppisestä tapahtumasta, joka käynnistyy 
tammikuussa. Tapahtuma on suunnattu periaatteessa 
3-8-vuotiaille ja heidän vanhemmille. Se on kerran 
kuussa sunnuntaisin, 2 tuntia kerrallaan. Seuraamme 
pyydettiin mukaan ohjaus- ja valvontaominaisuudessa. 

18.12. Lohjan Liikuntakeskuksen joulukahvitilaisuus 
Kisakalliolla. Seuraamme edusti ja pullaa mutusteli 
Ilkka.

19.–21.12 Liikesarjakoulutusta Tennarissa ala Markku. 
Pe 19–20.30 siniset-mustat oli 12 henkilöä, la 11.30–
13 punaiset-mustat oli tuvan täydeltä kahden kesken 
ja su daneille 15–16.30 paikalla oli viisi osallistujaa.



Markun ajatuksia
Kukkiwonin matkasta 
7/2008
Matkaan lähdettiin torstaina 18.7.2008 kohti Helsinki-
Vantaan lentokenttää. Matkan varrella haettiin Marcos 
kyytiin Espoosta. Kentälle päästyämme odottelimme 
Harria ja Markkua Varkaudesta sekä Jesseä Pieksämäeltä.

Paljon oli tapahtunut ja tehty matkan valmisteluun ja 
suunnitteluun. Omalla kohdalla ajatus matkasta taisi olla 
vuoden 2005 syksyllä. Silloin Marcos jutteli, että reissu 
Kukkiwoniin voisi olla seuraava tavoite. Minä, Harri, Mark-
ku eikä Jesse oltu vielä tuolloin nelos-daneja, tkd-opetta-
jia, jotka voivat osallistua täysin valtuuksin suunnittelulle 
kurssille (Foreign Instructor Course).  Marcoksen tuntien 
hän oli kuitenkin yhden askeleen edellä ja toivoi kovasti, 
että päätös matkasta tehdään. Minä ja Harri graduoimme 
opettaja-arvon Marcokselle tammikuussa 2006, Markku ja 
Jesse lokakuussa. Olimme nelos-daneja, mikä enää estäisi?

Päätös matkasta tehtiin vuonna 2007. Heti vuoden 2008 
alusta kaikki alkoivat tutkia, koska tulisi maininta Kukki-
wonin sivustoille kyseisestä kurssista. Kaikki normaalit 
rituaalit rokotuksista, mahdollisista maakohtaisista rajoit-
teista, tarvittavista asiapapereista alkoivat kiinnostaa jo 
toki aiemmin.

Reissua varten yritettiin saada tietoa matkan tehneiltä 
suomalaisilta, jotka olivat olleet vuoden 2005 kurssilla. 
Kyllähän kyselemällä saimme tietoa, mutta tuntui, ettei 
osannut kysyä riittävästi tai oikeita kysymyksiä. Matkaan 
lähdettiin kuitenkin avoimin mielin, niin kuin kuuluukin.

Lähtöselvitykset hoituivat hyvin, vähän liiankin hyvin! 
Jouduimme turistiluokan sijaan matkustamaan Business-
luokassa! Parempaa aloitusta tuskin voisi saada. Lento 
kesti n. 8 tuntia. Incheonin kentältä vielä bussilla hotellille 
n. 1,5 tuntia. Majoittautumisen jälkeen suunnittelimme 
seuraavan päivän Kukkiwonin vierailua.
Minulla ei ollut mitään omaa kokemusta Koreasta. Olin 
kuullut tarinoita perinteistä, tavoista, lukenut hieman 
englanninkielisiä esitteitä maasta, etsinyt netistä tietoa ym. 
Tiedot, joita löysin olivat kaikki samansuuntaisia. Niiden 
perusteella ei siis pitäisi olla mitään isoja ristiriitoja.

Ennakkoon olin saanut kuulla Kukkiwonin rakennuksen 



kunnosta. Itse olin nähnyt 
rakennuksesta muutaman 
kuvan ulkoa ja sen piha-
alueella sijaitsevista muis-
tomerkeistä.  Rakennus on 
vuodelta 1972 ja ilmeisesti 
myös edustaa aikansa ra-
kennusmateriaalista tyyliä. 
Ulkoisesti rakennuksen 
katon muoto on temp-
pelimäinen, tiilistä tehty. 
Ikkunapinta-alaa on paljon.

Ensimmäisen kerran raken-
nuksen nähtyäni en oikein 
tiennyt olinko pettynyt. 
Kyseessähän on kuitenkin 
vain rakennus, joka on 
käytössä nuhjaantunut 
ja kuitenkin se edustaa 
Taekwondon Mekkaa. Pieni 
ajatusharha materian ja 
sisällön kesken. Pinnoil-
taan rakennus on parhaat 
päivänsä nähnyt ja tarvit-
sisi jonkinlaista remonttia. 
Toisaalta minä olin tullut 
opiskelemaan taekwondoa, 
enkä tekemään rakennuk-
sen kuntoarviointia.

Kävimme siis tutustumassa 

ennakkoon Kukkiwoniin, 
lähinnä sinne johtavaan 
reittiin, jotta maanantai-
aamuna olisimme oikeassa 
osoitteessa. Ilmoittautumis-
päivänä laitoimme pyhä-
puvut päälle; tumma puku. 
Korealaisessa kulttuurissa 
arvostetaan huoliteltua 
pukeutumista, myös muilta, 
vähänkään tärkeissä tapah-
tumissa. Muutenkin siellä 
näki paljon puku päällä 
kulkevia virkailijoita.

Olimme jokainen teettä-
neet omat käyntikortit. 
Käyntikorttien vaihto on 
sielläpäin maailmaa tapa. 
Tapa, jonka kautta esittäy-
dyt muille ja lakkaat ole-
masta mr nobody. Tässä on 
kuitenkin tietty protokolla. 
Se, kenelle haluat esittäytyä, 
tapahtuu kolmannen osa-
puolen toimesta. Ainahan 
tämä ei ole mahdollista, 
mutta toivottavaa se olisi.

Tiistaina alkoi opiskelu, se 
alkoi käytännön järjestelyil-
lä. Jaettiin kaappien avaimet, 

nimilaput ja kerrottiin 
protokolla, käyttäytyminen 
kurssin aikana ym. Meille 
annettiin lukujärjestys ja se 
osoittautui melkoisen haas-
tavaksi. Joka päivä aloitet-
tiin 8.30 ja päivät päättyivät 
18-19.30 aikoihin. Iltalomat 
menivät opiskellessa. 

Teoriatunneilla luennoitsi-
joina oli professoreita, toh-
toreita, mestareita, suur-
mestareita ja muita alansa 
asiantuntijoita. Teemoina oli 

mm. taekwondon historiaa, 
sen kehitystä ja nykypäivää, 
ensiapua, jossa meille jopa 
näytettiin, miten sijoiltaan 
mennyt käsi laitetaan pai-
koilleen, näytöksen järjes-
tämistä, taekwondo-koulun 
pyörittämistä (business), 
keskittymisharjoituksia, 
meditointia. Käytännön 
harjoitukset olivat perus-
tekniikoiden läpikäyminen, 
puumsaet, ottelutekniikkaa. 
Näissäkin kouluttajina toi-
mivat olivat joko maailman 



mestareita, suurmestareita, 
professoreita tai tohtoreita.
Tämä ohjelman runsaus 
ja asiantuntijoiden valtava 
määrä ja innostus asiaan te-
kivät minuun vaikutuksen. 
Ainakin he halusivat antaa 
parastaan tavasta jolla asiat 
hoidetaan! Olin hieman 
jonkin huhun perusteella 
ounastellut toisenlaista 
opetustyyliä. Onneksi se oli 
väärä huhu. Tämän Taek-
wondokoulun johtaja vaati 
kaikilta hyvää käytöstä, 
kurinalaisuutta ja kunni-
oitusta. Nuo vaatimukset 
eivät tuottaneet meidän 
suomalaisten ryhmälle 
mitään ongelmia. Me kaikki 
olimme tottuneet käyttäy-
tymään noiden sääntöjen 

puitteissa. Taekwondo-
pukumme olivat siistit ja 
yksinkertaiset, eivät mitään 
joulukuusia. Verkkaritakkia 
tai vastaavaa ei saanut pitää 
puvun päällä, se oli melko 
järkähtämätön sääntö.

Kurinalaisuus ja kunnioitus 

olivat melkoisen tiukkaa, se 
tuntui hyvältä. Sillä taval-
la asiat oikeasti toimivat 
hyvin. Tämä voisi aiheuttaa 
meillä Suomessa joillekin 
tsippadappawondokoille 
traumoja. Nämä kurinalai-
suuden ja kunnioittamisen 
vaatimukset olivat minulle 
itselle todella mieleen. Vain 
itse tekemällä ja uskomalla 
omaan tekemiseensä voi 
saavuttaa jotakin! Saavu-
tukset vaativat uhrauksia; 
positiivista kipua! Tuo ei 
tarkoita mitään maso-
kismia, se on vain minun 
suomennos positive pain- 
tulkinnasta. 
Tuliaisia matkalta sain 
paljon. Jotkut niistä ovat 
käytettävissä heti, jotkin vä-

hän ajan kuluttua ja jotkin 
vaativat työstämistä pit-
kään. Matkan yksi tarkoitus 
oli hakea päivitys nyky-
taekwondon tapaan tehdä 
tekniikoita. Olemme tähän 
saakka tehneet tekniikat 
niin kuin ne meille aikanaan 
on opetettu, nyt alkaa se 

hienoinen tarkennus teknii-
koihin. Vain tekniikoihin! 

Asenne meillä on ollut 
kuitenkin mielestäni koh-
dallaan. Tiukkaa asennetta 
Marcos vaati aikanaan, sitä 
linjaa on jatkettu ja siitä 
on hyvä jatkaa. Yksi asia 
lämmitti mieltäni paljon. 
Erään suurmestarin vasta-
tessa kysymykseen, miten 
meidän pitää vaatia näiden 
tekniikoiden standardien 
tulkitsemista, hän vasta-
si suurin piirtein näin:” 
Antakaa sille tekniikalle, 
puumsaelle, oman näköi-
nen ilmentymänne. Kaikki 

olemme erilaisia.” Tuo 
avasi viimeistään silmäni 
näkemään nämä nykyiset 
standardoidut tekniikat 
avoimempana, kuin mitä 
mahdollisena pilkunviilaaja-
na olin tottunut.
Seuralle tuosta matkasta 
toivon voida antavani uutta 
puhtia. Uusien käytäntöjen 
opettaminen on seurassa 
alkanut pikkuhiljaa. Olem-
me Marcoksen kanssa 
tehneet yhteistyötä, jotta 
veljesseurojen suunta olisi 
sama. Tietyt asiat vaativat 
ponnistelua, jotta saadaan 
tekniset asiat juurrutettua 
harrastajiin. Pari ajatelmaa:” 
Mitä vähemmän aikaa on 
harrastanut, sitä helpom-
paa on muuttaa opittuja 

tekniikoita? Toisaalta 
pidempään harjoitellut on 
muuntautumiskykyisempi, 
siis pitäisi olla. Onhan ky-
seessä kamppailulaji, jossa 
tilanteet ovat aina erilaisia.” 
Asia jää nähtäväksi, mutta 
tähän mennessä ajatus on 
vanhoilla harrastajilla ihan 
eri tasolla kuin aiemmin. 
Heidän päänsä hikoilee aja-
tusten ja tekojen ristiriidas-
sa. Voisi jopa todeta Lohjan 
Taekwondoseuran olevan 
tällä hetkellä yhtä suurta 
alkeiskurssia: valkoisesta 
mustaan vyöhön.

Tuo päivitysprosessi 

ottaa tietyn ajan. Jokaisen 
kohdalla oman yksilöllisen 
tarpeen verran. Pääasia on 
kuitenkin, että jokainen 
tietää, miten pitäisi pyrkiä 
tekemään. Näinhän se aina 
on ollut! vaikka ei olisikaan 
ryhdytty mitään viilauk-
sia tekemään. Tuon asian 
näkee nyt itsekin erilailla. 
Miksi meidän sitten pitäisi 
muunnella omia teknii-
koitamme? Mistä voimme 
tietää, etteivät niitä jouduta 
muuntelemaan taas? Ja kos-
ka? Jo vuonna 2005 alkoi 
tulla tiettyjä muutospainei-
ta meidänkin seuraamme 
kohtaan. 



Olen kuitenkin tyytyväinen, että katsoimme rauhassa 
nämä kolme vuotta. Tällä tavoin saatoimme seurata tuon 
muutoksen kehitystä muissa muutoksen aloittaneissa 
seuroissa ja miksi niihin mahdollisesti ryhdyttiin. Nyt itse 
tuon Kukkiwonin, The World Taekwondo Headquartersin, 
Foreign Instructor Coursin, käyneenä ymmärrän parem-
min näiden muutoksien syitä. Omalla kohdallani yhtenä 
vaikuttavana syynä voisi mainita sen tavan, millä Kukkiwo-
nin mestarit asiat esittivät: Innostavasti, positiivisesti.

Maailmalle aikanaan lähti paljon eri tyylisuuntien mesta-
reita ja heidän opetuksessaan oli erilaisuuksia. Kukkiwon 
haluaa sen vuoksi tarjota ulkomaisille taekwondo-opet-
tajille nämä Kukkiwonin standardit, jotta kaikki voisivat 
harjoitella niiden kanssa, yhteneväisesti.

Paljon asioita tarttui muutenkin mieleen. Eikä niistä vä-
häisimpänä ole muistot matkakavereista, mielestäni meillä 
oli mahtava porukka. Kiitoksia erittäin paljon Marcos 
Kuusjärvi, Harri Immonen, Markku Heiskanen ja Jesse 
Päivinen! Erittäin iso kiitos kuuluu myös Lohjan Taekwon-
do- Seuralle, jonka taloudellinen tuki teki tämän matkani 
mahdolliseksi. Ilman sitä en kirjoittaisi näistä kokemuksis-
ta. Tottakai, se näkymätön henkinen tuki oli erittäin tärkeä 
kaikilta tahoilta. Voisi sanoa, että puhuin itseni pussiin ja 
oli pakko lähteä!
 

Kamsa hamnida! (Kiitos)
Markku Vuorikoski




