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Tammikuu
2.1. Pidettiin ylemmille vöille vyökoesanastotreeniä.

4.1. Vuoden 2009 treenikausi käyntiin.

18.1. Tenavatouhutohinat Tennarissa, seuramme Laura 
Toropainen ja Milla Kukkula olivat avustamassa LLK:n 
järjestämää tapahtumaa.

21.1. Markku Vuorikoski piti Lohjan lukion liikunta-
ryhmän tytöille tunnin Tennarissa.

23.1. Markku Vuorikoski piti vastaavan tunnin Lukion 
pojille.

24.1. Seura järjesti yhdessä Vihdin seuran kanssa 
Alueotteluleirin Ojamon koululla. Mukana oli kaik-
kiaan 45 henkilöä. Vetäjinä olivat Marcos Kuusjärvi, 
Ville Montonen ja Ilkka Vikström. Leiri oli tarkoitettu 
kaikille ottelusta kiinnostuneille.

31.1. Markku Vuorikoski piti valmentajapalaverin ja 
puumsea seuran vetäjille.

Helmikuu
2.2. Kokous Jukalla.

7.2. Alkoi uusi alkeisryhmä. Tarkoitettu yli 12-vuotiail-
le. Mukaan tuli n. 15 henkilöä. Osalla oli jo ennestään 
hankittu 8.kup-vyöarvo.

8.2. Marcos Kuusjärvi piti reenit Tennarissa.

16.2. Markku Vuorikoski ja Ilkka Holmström palaveris-
sa Sinikka Pohjalan kanssa salivuoroasioista.

22.2. Tennarissa taas tenavatohinat, Laura ja Milla.

Maaliskuu
1.3. Vyökoe vihreätä, 6.kup, vyötä yrittäville. Vihreän 
vyön saavuttivat Visa Ahola, Joonas ja Valtteri Ahola, 
Jutta Vikström, Jesperi Teuronen, Arttu Mäntysalo, Pat-
rik Tornberg, Ville Kujanpää ja Mira Kunttu. Toisessa 
päivän kokeessa punaisen natsan saivat Nico ja Roni 
Puusa, Milla Kukkula sekä Mika Partinen.

4.3. Vyökoe Ojamolla. Sinisen natsan koe. Uusia 5. 
kuppilaisia Iiro Koivulehto, Rasmus Kilpeläinen, Matias 
ja Markus Salohonka, Jere ja Sami Puusa, Elina Vuori-
koski, Markus Moilanen, Juha Vallivaara, Atte Hepo-
Oja ja Joonatan Pakkanen.

7.3.  Uusien kilpailusääntöjen päivitys Kokemäellä 
Jouni Kaarakainen oli tarpeeksi hullu ajamaan about 
viisi tuntia neljän tunnin koulutuksen takia.

9.3. Kokous Ilkalla.

15.3. Tenavatohinat Tennarissa, Laura ainakin mukana.

15.3. Vyökoe, josta mustan natsan saavuttivat Marjaa-
na Lukkarila, Johan Esteves-Grotell, Tomi Viitakangas 
ja Frans Salmi, punaisen vyön saavutti Teemu Satuli.

21.3. Alueotteluleiri vaihteeksi Perttilän koululla. Jär-
jestettiin taas yhdessä Vihdin seuran kanssa. Vetäjinä 
olivat Marcos Kuusjärvi, Ville Montonen, Kari Sirviö ja  
Lauri Vainio. Avustajana toimi Laura Toropainen junnu-
jen puolella. Treenareita oli 14 aikuista ja 12 junnua. 
21. – 23.3. Hollannin avoimet kilpailut Eindhovenissa. 
Olipa reissu. (Lisää reissusta myöhemmin)

22.3. Seuran kevätkokous Tennarissa.

27.3. Seurassamme vieraili Liiton valmentajavieras Lee 
Dong-Eon, 4. dan. Seuramme Markku toimi hänen 
isäntänään. Treenit olivat kaikille mukavaa vaihtelua. 
Treenien päätteeksi Markku ja mr Lee kävivät syö-
mässä paikallisessa Kiinalaisravintolassa.

29.3. Valmentajapalaveri Tennari. Aiheina kulunut kausi 
ja vyökokeet, kesäharjoitusajat.



31.3. Valmentajavieraana mr Lee. Treenien jälkeen 
Markku ja mr Lee syöpöttelivät Pizza-Landiassa keba-
billa, oikein kevyt iltapala.

Huhtikuu
9. – 11.4. Kisakallio, Liiton järjestämä 
puumseleiri. 
Kirjoittanut: Jukka Teuronen
Seurastamme osallistui Jukka Teuronen, João Esteves, 
Milla Kukkula, Laura Toropainen, Jouni Lahtinen, Frans 
Salmi, Jouni Kaarakainen ja Markku Vuorikoski.
 Torstaina aloitettiin luennolla, jonka jälkeen reilun 
tunnin treeni Peilisalissa. Perjantaina aloitus luennolla 
klo 9, sieltä Peilisaliin ja Taitosaliin. Tässä treenissä po-
rukka jaettiin kahtia. Toisessa salissa tapahtui arviointi 
vaihtuvin parein ja toisessa salissa videoitiin tekniikoi-
ta. Sitten syömään. Syönnin jälkeen taisi olla Lohjan 
porukalla metsäkierros, josta osa matkaa tehtiin 
”peurapolkua pitkin”. Samainen poppoo potki vielä 
hieman palloa. Taisi olla videon katselu kuitenkin en-
nen tuota ulkoilutuokiota. Video oli pahasti totuuden-
mukainen, sieltä näkyi melkoinen määrä parannuskoh-
tia. Itse tulkitsen sitä niin, että kuva vääristi… Videon 
jälkeen oli reeniä, sitten syömään. Pieni tauko aiheutti 
taas lohjalaisissa potkupallo-oireen, jota toteutettiin 
Lauraa vaihtamalla, aina pelitilanteen mukaan. Illan 
vikat treenit päättyivät n 21.15 Lauantaille oli yhdet 
parin tunnin treenit. 

Kisakallion Poomseleiri 9. – 11.4.2009
Kirjoittanut. Laura Toropainen, toisen asteen vihreä.
Lähdin Kisakallion leirille avoimin mielin. Ensimmäi-
sissä harjoituksissa huomasin olevani alin vyö, mutta 
ei se menoa haitannut, koska harjoitukset soveltuivat 
monentasoisille harrastajille. Yhdet harkoistamme 
kuvattiin ja video katsottiin yhdessä. Minulla ei ollut 
aikaisempaa kokemusta tästä, joten olin hyvin jännit-
tynyt, mikä näkyi myös hieman suorituksessa. Lop-
pujen lopuksi ei se videon katsominen ollutkaan niin 
kamalaa, ja siitä huomasi omat virheensä selkeämmin 
kuin harjoituksissa. Sain leiriltä paljon vinkkejä oman 
tekniikan hiomiseen ja opin monia uusia harjoituksia. 
 Leiriin kuului myös pari luentoa, joissa kerrottiin mm. 
nivelten liikkuvuudesta ja lihassäikeistä. Luennot olivat 
mielenkiintoisia ja niistä oppi paljon asioita, jotka 
kannattaa pitää mielessä harjoitellessa. Meillä oli myös 
yhdet ohjatut harjoitukset uima-altaalla, missä meil-
le opetettiin muutamia vedessä tehtäviä lihaskunto 
liikkeitä. 
 Leiri oli hyvin järjestetty: aikataulut toimivat ja lei-
ripaikkana kisakallio oli hyvä. Huoneet olivat todella 
viihtyisät, mutta harjoitussalissamme olisi saanut olla 
hieman viileämpi. Kaiken kaikkiaan Kisakallion leiri oli 
todella antoisa ja opettavainen.

14.4. Tenavatohinat vikan kerran, kiitos Laura ja Milla.

24.4. Markku haki mr Leen pitämään perjantaitreenit. 
Tottakai kepapille sen jälkeen.

25.4. Jouni Kaarakainen Tuomarina Nurmijärvellä. 
Töistä suoraan kilpailupaikalle. 3 ottelualuetta poolina 
ja junnut tietysti ensin. Otelut alkoivat tunnin myö-
hässä eli painetiin hommia liki ilman taukoja. Vihti me-
nestyi hyvin ottelupuolella ja tuomareiden määrässä. 
Kotiin 19.20 jännittämään säilyttääkö suomi nollapelin 
Norjaa vastaan. Niin sit töihin.

28.4. Mr. Leen neljäs vierailukerta seurassamme. Ruo-
ka oli taas kepappia.

Kesäkuu
Neljännet kansainväliset Taekwondo Fes-
tivaalit Suomen Turussa 11. – 14.6.2009. 
Kirjoittanut: Visa Ahola
Erityisesti mieleen jäi perjantai-illan gaala, herra 
Hwangin seminaari, Jarkko Mäkisen, Herra Dangin ja 
Sven Hartmanin treenit sekä kylpylähotelli Caribian 
hieno kongressisali. Junioreille oli upeaa päästä välillä 
pulikoimaan Caribian aaltoihin. 
Iltagaalan ohjelma sisälsi joukkueottelukisan, jonka 
voitti Turun ykkösjoukkue. Junioreiden joukkuekisa 
oli maaottelu Suomi vastaan Irlanti, jonka Irlanti voitti 
niukasti. Irlantilaisilta löytyy tarvittaessa ärhäkkyyttä 
ja se näkyi jo junioreiden otteissa. Kävivät vastustajan 
kimppuun kuin herhiläiset. 
Iltagaalan muuta ohjelmaa olivat murskausnäytökset, 
erilaisia liikesarja- ja itsepuolustusesitykset. Jarkko 
hoiti juontamisen mallikkaasti sekä suomeksi, että 
lontoon murteella.
Järjestäjille oli tullut harmaita hiuksia, kun Lotta 
Kronåker perui osallistumisensa viime hetkellä. Häntä 
tuurasi perjantain ensimmäisissä harjoituksissa Krav 
Maga spesialisti Janne. Niin saimme päivän treenit 
rullaamaan. Kello olikin jo iltayhdeksän, kun pääsimme 
iltatoimiin ja nukkumaan.
Lauantaina meno jatkui klo 10:stä alkaen Jarkon 
treeneillä. Välillä taas syömään ja sen jälkeen varus-
tin juniorit herra Limin harjoitukseen ja menin itse 



Svenin ottelutreeneihin. Hiki todella lensi koko ajan. 
Meno oli kovin reipasta, jopa niin reipasta, että sain 
pistarin potkittua rikki. Ei muuta kuin uusi räpylä 
peliin ja jatkamaan.
Sunnuntaiaamuna olikin vuorossa uintia. Lauantain 
treenit painoi vielä jaloissa ja ajattelin lepuuttaa 
niveliä saunassa ja uima-altaalla. Pojilla meno jatkui 
hurjana. Heidän piti ehtiä niin moneen altaaseen ja ve-
siliukumäkeen kuin mahdollista ja niin lyhyessä ajassa 
kuin mahdollista.
Puolilta päivin otimme Jarno Lammisen kyytiin ja 
suuntasimme uutta moottoritietä pitkin kohti Loh-
jaa. Matka sujui todella joutuisasti ja Lohjalla oltiin jo 
puoli kahdelta.

Lokakuu
Seurastamme hilpaisi pienelle kisamatkalle Kööpen-
haminaan 14. – 18.10. Markku, Jukka, Ilkka, João ja Visa. 
Kisatunnelmista löytyy raportti lisukkeista.

Vihdin Hiisi Challenge 31.10.2009 
Kirjoittanut: Jouni Kaarakainen
Oli tosi ilahduttavaa toimia joukkueen johtajana. 
Ottelijat ottelivat yli kykyjensä ja kovissa sarjoissa. 
Jokainen ylitti itsensä ja loi positiivisen kuvan seuras-
ta.

Frans Salmi otteli neljä ottelua C1P -47kg sarjassa 
voittaen niistä yhden, kokemattomuudesta ja sarjas-
ta johtuen tappiot tuli pääsääntöisesti viimeisen erän 
lopussa. Valmentaja  ei ollut varautunut  näin kovaan 
sarjaan. Todella hyviä esityksiä ja kotiin tuomisina 
pronssimitali. Fransila on mahdollisuuksia ajan myötä 
vaikka mihin.
. 
Markus Moilanen otteli C2P -182 cm sarjassa saa-
vuttaen hopeaa.  Hän otteli tasaisen ottelun. Lisää 
harjoitusta varsinkin etäisyyden hallintaan. Loistava 
asenne sekä halu näkyi ottelusta. 

Tomi Metsälä otteli H1M +80kg sarjassa voittaen 
pronssia. Nuoren miehen innolla ja kokemattomuu-
della loistavaa yritystä joskin liikaakin. Etäisyyden 

hallinta! Pitkän miehen pitäisi osata käyttää pitkiä 
jalkoja hyväkseen. Ennakkoluulotonta ja loistavaa 
yritystä. 

Susanne Sainio otteli H1N +62kg ja S30N +62 kg 
voittaen kultaa molemmissa sarjoissa. Pitkästä aikaa 
kilpailukehiin palannut (2002 edellisen kerran). Omi-
en sanojen mukaan vaikeaa ja kahden viikon jännitys 
alkoi käydä hermoille. Otteli H1N 2 ottelua joista 
toinen päättyi tuomarin keskeytyksellä. Finaali perut-
tiin loukkaantumisen takia. S30 ottelu oli vihtiläistä 
vastaan jossa sai tehdä täyden työn voittoon. Täytyy 
myös todeta, että vihtiläiset olivat hyvällä asenteella 
kisaamassa.

Marraskuu
1.11.2009 Suomen ja Ruotsin puumsemaa-
joukkueleiri Kisakalliossa
Kirjoittanut: Visa Ahola
Lohjan Taekwondoseuran hallituksen 3/4 osaa treena-
si Suomen ja Ruotsin maajoukkueen kanssa Kisakal-
lion liikesarjaleirillä 1.11.2009. Vetäjinä olivat Jarkko 
Mäkinen ja Mika Philman Maajoukkueet oli valmis-
tautumassa 12-15.11.2009 pidettäviin Portugalin 
liikesarjojen EM-kilpailuun, joten joukkueilla alkoi olla 
kisakunto kohdallaan ja sen kyllä huomasi. Oli hienoa 
päästä seuraamaan kilpailijoiden harjoitusesityksiä. 
Motivaatio näytti olevan kunnossa ja kaikki antoivat 
parastaan. Ihme on, jos eivät tuo EM-kisoista mitalia 
Suomeen.  Me ulkojäsenet saimme sitten sopivas-
ti Mikalta ja Jarkolta hyviä neuvoja kehittää omaa 
harjoittelua ja ihan konkreettisia neuvoja parantaa 
omaa liikesarjaamme. Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli 
innostava ja erilainen sunnuntaiharjoitus. Vahinko vain, 
ettei seurastamme ollut enemmän osallistujia.
14.11. Monitaitokisat Tampereella. Kisoihin osallis-



tuivat Joonas ja Valtteri Ahola, Jukka Jasu ja Jesperi 
Teuronen. Kisoista lisää jäljempänä.

Ottelun SM kisat ja liiton syyskokous 21.11.2009
Jouni Kaarakainen oli 2009 nuorten ja aikuisten 
SM-kilpailuissa tuomarina 21.11.2009 Iittalassa. 
Samaisessa paikassa oli myös Suomen Taekwondo-
liiton vuosikokous, johon osallistui seuramme tuore 
puheenjohtaja Jukka Teuronen.

Joulukuu
Itsenäisyyspäivän 6.12.2009 vyökoe Tennarissa
8. kup vyöarvon suorittivat 18 seuramme jäsentä: 
Ikonen Rasmus, Uusi-Rintakoski Jesse, Ikonen Kasper, 
Näre Sami, Poikonen Cecilia, Leppänen Emmi, Eloran-
ta Jenna, Piskunen Miika, Sorvari Pipsa, Salminen Alek-
si, Herpiö Roope, Tukiainen Joni, Suomalainen Keni, 
Suomalainen Vesa, Suovesi Sakari, Rissanen Jasmiina, 
Tukiainen Krista ja Lindevall Tuomas.

Naantalin Ottelukisat 12.12.2009
Susanne Sainiolle hienosti kultaa senioreiden SM 
ottelukisoissa Naantalissa S30N +62 sarjassa. Susanne 
otti osaa harrastajasarjaan A2N +62 ja voitti senkin! 
Paljon onnea!

Seuran joulutauko alkoi Ojamon Pikkujoulutreeneistä 
16.12.2009

Lohjan Taekwondoseuran pikkujoulut ja -treenit oli-
vat eilen 16.12.2009 Ojamon koulun salissa. Hiki lensi 
jo klassikoksi tulleen Daruden (vaimikäseoli) tahdissa.  
Mehut ja piparit maistui ja kivaa oli! 
Tilaisuuden virallisemmassa osiossa palkittiin kunnos-
tautuneet harrastajamme:
Marjaana Lukkarila, Frans Salmi ja Johan Esteves-Gro-

tell lahjakortilla. 
Treeniemme vetäjistä palkittiin: 
Tanja Flythström, Esa Lukkarila, Markku Vuorikoski, 
Jouni Kaarakainen, Jouni Lahtinen ja Mika Lahtinen 
myös lahjakortilla.
Paljon onnea palkituille!
Lopuksi 
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTAVUOTTA 
KAIKILLE                               



Hollannin avoimet kisat 21. – 22.3.2009
 
Kirjoittanut: Jouni Kaarakainen
Perjantaina lento Amsterdamiin ja kentältä suora junayhteys Eindhoveniin. Kävin ilmoittautumassa kilpailun 
tuomarivalvojalle. Majoitus oli Hotelli Eindhoven:ssa
Lauantaiaamuna oli tuomarikokous, jossa opastusta ja ohjeita antoi Chakir Chelbat. Ohjeet koskivat erityi-
sesti Adidaksen elektronisen pisterekisteröinnin ”heikkouksia” ja kuinka pisteitä tehdään laittomilla keinoilla. 
Törmäys ja kaatumispisteistä mainittiin, joskin niitä ei tule, sanottiin.
 Käskin olla erityisen tarkkana polvi- ja kyynärpääpisteistä, jotka piti poistaa heti ilman neuvotteluja, jos sel-
laisen havaitsi. Kulmatuomarit osoittivat kättä nostaen virheellisen suorituksen. Mikäli molemmat tuomarit 
havaitsivat virheen, piste mitätöitiin. Myös aluevastaava antoi merkin pisteen poistoon räikeän virheellisissä 
suorituksissa. Chakir myös puhallutti koko tuomarikaartin aamulla.
 Kilpailut alkoivat n.15-20 min myöhässä.  Tahti oli tiivis. Laitteistot toimivat suhteellisen hyvin. Bluetooth-
yhteys temppuili vain kerran. Lähinnä tuli käyttäjistä johtuneita häiriöitä.
 Kulmatuomareita vaadittiin liikkumaan niin, että heillä oli selkeä näkyvyys koko ajan molempiin ottelijoihin. 
Pääpisteen annosta oli selkeä linja.  Molempien tuomareiden oli nähtävä osuma. Keskustuomari ei voinut 
mitenkään vaikuttaa asiaan, jollei kulmatuomareista toinen osoittanut käden nostolla haluavansa tarkistaa 
toisen tuomarin näkemystä. Keskustuomari ei antanut puuttuvia pisteitä, vaikka näkikin osumat.
Vartalopisteet olivat tiukassa, mutta voimakas takapotku ja vahva ”etupotku” mirochagi toi pisteitä. Polvipis-
teitä poistettiin n.30 % otteluista. Yhden kerran poistin kaatumisesta tulleen pisteen.
Taukoja ei liiemmin ollut. Lounas- ja päivällistauko olivat puolisen tuntia. Aluevastaava määräsi muutaman 
kerran viiden minuutin tauon. Kahvi- tai virvokepoletteja saimme aamu- ja iltapäivällä.
Alueen ottelut loppuivat noin puoli yhdeksältä, jonka jälkeen oli valitut finaalit päivän päätöksenä.
Sunnuntaiaamuna ottelut alkoivat ajoissa. Chakir oli ollut tyytyväinen toimintaan.  Yksi protesti oli tehty, 
mutta se hylättiin. Painotettiin sujuvaa ottelun kulkua ja kuten lauantaina virheellisten pisteiden poistoa. 
Ottelut sujuivat kuten edellisenä päivänä. Valmentajien kanssa oli normaalia hihhulointia pisteiden poistoista 
ja puutuvista pääpisteistä. Ottelut päättyivät iltaseitsemältä.
Ottelijat olivat kehittäneet näennäisen lyönnin samalla polvea nostaen. Se näytti lyöntipisteeltä, mutta todel-
lisuudessa se tehtiin polvella.
Tuomarointi oli raskasta. Yli neljä tuntia meni tauoitta, ja sitten ruokailun jälkeen takaisin töihin.
Sain jälleen kerran hyvää ohjausta tuomari toiminnassa kokeneelta aluevastaavalta.



Taekwondon MM-kisat Kööpenhaminassa
Tanskassa 14.-18.10.2009
Kirjoittanut: Visa Ahola 
Perjantaiaamuna klo 7:15 hyppäsin João Esteveksen autoon. Hän oli tullut noutamaan minua Markku Vuo-
rikosken  ja Jukka Teurosen kanssa lentokentälle. Matka meni mukavasti, ja tuttu menomatkan innostunut 
ja odottava tunnelma kevensi mieltä. Olimme hyvissä ajoin perillä lentokentällä. Onneksi terminaalissa ei 
ollut kovin paljon väkeä, joten säästyimme tylsältä jonottamiselta check-in pilttuiden edessä. Turvatarkastus 
meni muuten hyvin, mutta Markku joutui jäämään turvallisuusvirkailijattaren lähempään tarkasteluun minkä 
lie syyn takia. Viimein mies kuitenkin päästettiin verottomalle puolelle (joka ei enää olekaan veroton), ja 
saatoimme mennä hyvin ansaitulle croissantille ja kahville.  Samalla tekstailimme Ilkka Holmströmille, joka oli 
jo Kööpenhaminassa hotellilla, että ottaa selvää, kuinka pääsemme parhaiten hotellilta kisapaikalle Ballerup - 
Stadionille. Hän taisi olla vielä nukkumassa, kun ei vastausta tullut. Tanskassahan kello on tunnin vähemmän 
kuin Suomessa. 

Koneemme lähti aikataulunsa mukaisesti, ja reilun tunnin miellyttävän matkustamisen jälkeen laskeuduimme 
Kastrupin lentokentälle Kööpenhaminaan. Otimme päättäväisesti taksin ja vajaan puolen tunnin ajomatkan 
jälkeen olimmekin jo hotellilla rautatieaseman vieressä. Ilkka odotteli hotellin respassa meitä eli koko po-
rukka oli koossa. Ilkka oli ollut työmatkalla jossain Euroopassa ja tuli suoraan Köpikseen. Meillä oli kahden 
hengen huoneet, joten piti sopia vielä kämppäkaverit. Yhteisymmärrys saavutettiin helposti. Minä ja Jukka 
olimme samassa huoneessa, ja João ja Markku samassa. Ilkalla oli oma yksiö. Pientä hämmästystä aiheutti pa-
risänky. Olimme kuvitelleet huoneessa olevan kaksi erillistä sänkyä, jotta niitä saisi vähän toisistaan erilleen.

Purettuamme matkatavarat lähdimme etsimään kulkuvälinettä Ballerup stadionille. Hotellimme oli juna-ase-
man vieressä, joten luonnollinen valinta oli sähköjuna. C-linja meni suoraan kisapaikalle ja edukkain vaih-
toehto oli sarjalippu. Pääsin ostamaan lippua luukkumummolta ja siitähän meinasi tulla iso tragedia. Emme 
meinanneet millään päästä yksimielisyyteen vaihtorahasta, mutta sitkeän neuvottelun jälkeen kumpikin selvisi 
siitä voittajana. Minä sain lipun, ja luukkumummo rahat. 

Puolen tunnin junamatkan jälkeen saavuimme kisapaikan asemalle ja lyhyen kävelymatkan jälkeen olimme 
ison aaltopellistä tehdyn kisahallin pääovella. Pääsylippuja vastaan saimme hienot vaaleanpunaiset rannek-
keet. Jonkin eksoottisen maan joukkueen neiti-ihminen yritti saada ranneketta meidän lipuilla, mutta onnek-
si asia selvisi väärinkäsitykseksi. Tästä tapauksesta riitti vitsejä koko matkan ajaksi.   

Hallissa oli viisi ottelukenttää, joissa kussakin oli koko ajan toimintaa. Sopivasti perjantaina iltapäivällä aloitti 
Juho Kostiainen oman osuutensa. Ensimmäinen ottelu meni mallikkaasti ja Juho selvitti tiensä jatkoon. Kat-



somossa meitä suomalaisia oli sen verran, että saimme kunnon kannustuskuoron aikaiseksi. Sekään ei Juhoa 
seuraavalla kierroksella auttanut, vaan hän putosi niukalla pistetappiolla jatkosta. 

Seuraavaksi oli suomen Suvi Mikkosen vuoro. Hänen ottelunsa oli vastakkaisella puolella areenaa, joten koko 
köörimme siirtyi parempiin katseluasemiin hallin toiselle puolelle. Raivokkaan kannustuksen jälkeen tilanne 
oli kahden pisteen etumatka muutama sekunti ennen 3. erän loppua. Mutta kuinkas sitten kävikään? Hetkeä 
ennen loppusummerin tööttäystä vastustaja onnistui saamaan pääosuman, 3 pistettä ja voiton. Olimme kaik-
ki hiukan hölmistyneitä ja mietimme; taasko näin kävi!

Paras tunnelma perjantai-iltapäivästä oli mennyt. Kävimme silloin tällöin syömässä kisabaarissa, jossa an-
nokset oli valjuja, mutta hinta kuin paremmassakin gourmet ravintolassa. Juttelin myyjättären kanssa heidän 
hinnoittelustaan, mutta eipä hän kummemmin asiaa kommentoinut. Tanskan hinnathan ovat joka paikassa 
aivan tähtitieteelliset. Erityisesti kisapaikalla, jossa ei ollut kuin yksi baari, hinnat olivat entistä korkeammat. 
Kisapaikan lähistölläkään ei ollut muita ravintoloita kuin McDonald’s, eikä sen sämpylät jaksaneet meitä hou-
kutella. Iltapäivän matsit eivät olleet hyviä. Kaikilla viidellä areenalla oli koko ajan toimintaa, mutta jotenkin 
meno oli laimeaa. Oli aika lähteä takaisin hotellille.

Hotellimme oli siitä vähän erikoinen, että siellä tarjottiin iltapalaa. Ruokasalissa oli seisova pöytä, josta 
saattoi ottaa monenlaisia pieniä annoksia lihaa, kalaa ja kasviksia. Meidän ei tarvinnut mennä iltapalalle ulos. 
Ruuan jälkeen olikin aika lähteä tutustumaan hiukan Köpiksen keskustaan. Sieltä löytyi mukava musiikkibaari, 
jossa maistoimme paria paikallista olutta paikallisten musikanttien soittaessa. Sitten oli aika mennä yöpuulle.

Lauantaina aamupalan jälkeen lähdimme hyvissä ajoin kävelemään juna-asemalle. Matkalla tapasimme Vihdin 
seuran Kari Sirviön. Hänen kanssaan meillä oli paljon keskusteltavaa seuratoiminnasta ja yleensä taekwon-
dosta. Niin mukavaa kun keskusteleminen onkin, kiirehdin seuruetta siirtymään kisapaikalle. Tovin junamat-
kan jälkeen olimmekin siellä ja nyt oli meininki tatamilla aivan erilainen kuin perjantaina. Paljon enemmän lii-
kettä, yritystä, pisteitä ja enemmän melua. Yleisö suorastaan mylvi aika ajoin kannattaessaan omiaan. Eräskin 
Irakilainen nuori mies juoksi ties montako kilometriä edestakaisin katsomon ja tatamien välisellä kaistalla iso 
vihreäpunainen lippu olkapäillään. 

Kello alkoi lähestyä iltakahdeksaa. Niinpä oli aika jättää kisapaikka ja suunnistaa takaisin hotellille. Iltapalaa 



oli tarjolla yhdeksään asti eikä meillä ollut aikaa hukattavana. Paluumatkalla muistelin erään turkkilaisen 
naisottelijan erikoista tyyliä. Hän voitti monta otteluaan hämmästyttävän ulottuvalla etupotkulla vastustajan 
päähän. Pääosumasta sai kolme pistettä. Tämä turkitar kykeni lyhyessä ajassa tekemään selvän pistejohdon 
vastustajiinsa. Se yleensä riitti otteluvoittoon. Hänen tiensä nousi pystyyn semifinaalissa. En tiedä oliko hä-
nen lopullinen sijoituksensa neljäs vai saiko hän pronssia.

Sitten tulimmekin jo hotellille. Kello oli jo varttia vaille yhdeksän. Ei siis pitänyt olla mitään hätää, sillä iltapa-
laa saataisiin varmasti. Suunnitelmat eivät taaskaan ihan toteutuneet. Pääsimme nopeasti hotellin pikkuravin-
tolaan ja siellä oli buffetti niin kuin pitikin, mutta henkilökunta oli raivaamassa kattausta pois kovaa vauhtia. 
Olimme kaikki kovin nälkäisiä, joten ryntäsimme tarjoilijoiden sekaan pelastamaan edes jotain omalle lauta-
selle. Taisipa tulla sanottua lontoon murteella ”BACK OFF” jollekin innokkaalle tarjoilijalle, joka yritti viedä 
melkein lautasen kädestä. No siitäkin selvittiin. Ei ehkä voittajana mutta jotain saimme kuitenkin syödäksem-
me.

Viimeinen yö Kööpenhaminassa meni jo vanhalla rutiinilla. Onneksi emme kumpikaan olleet kuorsaajatyyp-
piä. Sunnuntaina menimme taas aamupalan jälkeen juna-asemalle ja vanhasta muistista lippuja ostamaan. 
Sekin alkoi sujua. Lisävaikeutta tuli, kun infovirkailijan mukaan c-linja ei sunnuntaina kulkenutkaan meidän 
asemalta. Ensin piti mennä toisella junalla pari asemaväliä ja sitten vaihtaa c-junaan. Noudatimme ohjeita ja 
kaikki meni hyvin. Meistä näytti kuitenkin siltä, että c-juna tuli itse asiassa omalta kotiasemaltamme ja sillä 
olisimme päässeet suoraan kisapaikalle. Info ei ilmeisesti ollut ajan tasalla.

Viimeisenä päivänä kisapaikalla katseltiin ihan hyviä matseja ja tehtiin ostokset. Vähällä oli, ettei ostettu 
Kwonin panssareita. Ne maksoivat vain 20€ / kpl! Jälkeenpäin on tietysti kaduttanut, kun panssarit jäivät 
hankkimatta. Ostin kuitenkin oikein asialliset Aidaksen TKD tossut. Hinta oli sweduvaluutassa 300SEK, 
joka on tällä hetkellä alle 30€! Ostin vielä kaksospojille ja itselleni kisapaidat ja homma alkoi olla paketissa. 
Menimme kiireesti junalla takaisin hotellille, otimme matkalaukut laukkuvarastosta ja lähdimme heti lento-
kentälle. 

Lentokentällä tapasimme vielä suomalaisia kisaturisteja ja oli mukavaa kertailla viimeisimpiä kokemuksia ot-
telupaikalta. Ainakin meille matka oli antoisa, vaikka suomimenestys jäi kovin vaisuksi. Kisajärjestely toimivat 
hyvin ja muutenkin matkasta jäi oikein hyvä tunnelma. Ehkä joskus tulevaisuudessa nähdään vastaavat kisat 
Suomessa ja suomalaista menestystä myös... 



KISATUNNELMIA Vihdistä 
Kirjoittanut: Susanne Sainio
Aamusta ei oikein ruoka maistu. Juon kuitenkin kahvit ja syön voileipää. Ajatukset harhailee hieman. On vaikea 
toimia samaan tapaan kuin tavallisina aamuina. Mutta eihän nyt olekaan tavallinen aamu. Olen lähdössä Vihtiin 
kilpailemaan taekwondon ottelussa. Olen ilmoittautunut kahteen sarjaan, harrastaja naisiin +62 kg sekä seniori 
naisiin +62 kg.

Aamutoimien jälkeen lähdemme Jounin kanssa Vihtiin. Jouni on avopuolisoni ja toimii valmentajana. Hänen kans-
saan harjoittelen myös, yleensä kerran tai kaksi viikossa. Kesäaikana ei tullut kyllä tehtyä mitään!

Punnituspaikalla on nuoria naisia ja tyttöjä. Yksi tytöistä tärisee ja hermoilee. Varmasti kaikki hermoilee, omalla 
tavallaan. Punnituksen jälkeen lähden takaisin kotiin, koska matka on lyhyt. Minulle sopivampi tapa on poistua kisa-
paikalta, jotta en jännitä niin paljon.  Käyn kävelyllä ja teen arkiaskareita kotona, välillä olo tuntuu epätodelliselta, 
jännittää tietysti.

Iltapäivällä lähden kisapaikalle takaisin. Juttelen toisten lohjalaisten kanssa. Tässä tilanteessa tuntee tiettyä yhteen-
kuuluvuuden tunnetta, vaikka yleensä olen itse aika erakkoluonne. Tuntuu hyvältä, että on ”omaa” väkeä paikalla. 
On kiva, että edes jokunen on uskaltanut lähteä kilpailemaan. Olen heistä todella ylpeä! Kisapaikalla tunnelma on 
jännityksestä huolimatta rento ja mukava, ja tosiasiassa kaikki ollaan kuitenkin ”kavereita” ja samassa tilanteessa.

Ennen omaa vuoroani lämmittelen hieman, sen jälkeen käyn varustarkastuksessa. Kaikki on ok. Joka puolella 
koululla on ihmisiä lämmittelemässä, potkimassa pistareihin tai hyppelemässä ja venyttelemässä. Katsomossa on 
paljon väkeä, niin kisaajia kuin heidän omaisiaan ja ystäviä. Mukavaa, että ihmisiä on tullut paikalle.

Oman vuoron lähestyessä jännitys alkaa nousta. Hyppelen paikallani, yritän pysyä lämpimänä. Sydän alkaa lyödä 
nopeammin ja tuntuu, että suu kuivuu. Pelkään, ettei jalat toimi lainkaan ja ne alkavatkin tuntua lyijynraskailta. 
Mietin: ”osaanko mitään, liikkuuko jalat lainkaan. Miltähän tämä näyttää muiden silmissä. Mitähän nuo ajattelee, 
kun tämän ikäinen nainen kilpailee yli 10 vuotta nuorempien sarjassa. Miksi ihmeessä lähdinkään tähän mukaan.” 
Monenlaisia ajatuksia siis pyörii päässä ennen omaa ottelua.
Kumma kyllä kun ottelu on alkamassa, olo tuntuu jo vähän rauhallisemmalta. Luotan valmentajaani sekä tuomarei-
hin. He ovat osaavia ja tietävät, jos ottelu alkaa mennä liian vaikeaksi. Aina voi keskeyttää.

”Muista hengittää, muista hengittää ja ottaa rauhallisesti”, hoen itselleni. Niin se ottelu sitten alkaa ja ennen kuin 
huomaankaan ensimmäinen erä on ohi. Samoin toinen erä. Huomaan ottelun aikana sen, kuinka helposti lähden 
mukaan, jos toinen kovasti innostuu hurjasti potkimaan ja lyömään. Tätä yritän kuitenkin itse välttää, koska se vain 
kuluttaa eikä siitä saa pisteitä kuitenkaan.
En oikeastaan itse pysty analysoimaan kuinka ottelu on mennyt. On vaikea mieltää miltä ottelu on näyttänyt ulko-
puolisen silmin. En koskaan edes tiedä ottelun aikana olenko häviöllä vai voitolla.
Tiedän, etten pysty mitään kovinkaan ihmeellistä ottelun aikana tekemään. En edes yritä mitään hyppytakapotkuja 
tai muuta erikoista. En niitä osaa, enkä koe tarpeelliseksi. Pysyn perusasioissa. Pääkontaktia voisin yrittää, mutta 
tällä kertaa vastustajat eivät pääkontaktia halua. Pääosumankin tekeminen on vaikeaa minulle oikeassa ottelutilan-
teessa.

Kipua en pelkää ja ymmärrän, että ottelun aikana voi satuttaa itsensä. Tälläkin kertaa sain peukaloni kipeäksi, 
samoin jalkapöytääni valtavan mustelman. Ei siis mitään vakavaa kuitenkaan. Näistä kyllä paranee ja tietää jotain 
yrittäneensä. :)

Tärkeintä on oman itsensä voittaminen, ei se, saako mitalia vai ei. Ottelupäivän jälkeen voi todella olla tyytyväi-
nen, että on lähtenyt mukaan. Voin lämpimästi suositella kaikille, jotka vähänkään harkitsevat kilpailemista. Kan-
nattaa lähteä kokeilemaan. Itse olen viimeksi kilpaillut varsinaisissa kisoissa n. 8 vuotta sitten ja olen jo 40-vuotias. 
Iästä huolimatta halusin vielä lähteä kokeilemaan kilpailua ja olen iloinen, että lähdin.

Tästä kisapäivästä Lohjalle tuotiin mukavasti mitaleita, hienoa! Itse voitin kaksi kultamitalia. Toki täytyy myöntää, 
että tuntuu mukavalle voittaa kultaa, mutta tärkeintä on kuitenkin tuoda viestiä muille, että kyllä siellä pärjää. Ja 
pärjäämisellä tarkoitan kokonaisuutta. Sitä, että pärjää itsensä kanssa ja tekee sen mitä pystyy ja voittaa jännityk-
sensä (pärjäämisellä en tarkoita mitaleiden voittamista). Joku voi pitää sitä tärkeimpänä asiana ja ymmärrän sen 
hyvin! Onhan kyseessä kuitenkin kilpailu.

On vaikea selittää miltä otteleminen tuntuu ja mitä tuntee sen aikana ja jälkeen. Ihmiset kokee asiat niin kovin eri 
tavalla. Jokaisen pitää itse kokeilla. Ja kun on kerran kokeillut, tietää haluaako sitä enää. Itse olen jäänyt kuiten-
kin jollain lailla koukkuun, miksi on näin, en tiedä. Kaikesta jännityksestä huolimatta kilpaileminen on antoisaa ja 
hauskaa!

Olisi kiva nähdä lisää innokkaita lohjalaisia kisaamassa seuraavissa kisoissa!



MONITAITOKISAT TAMPEREELLA 
14.11.2009
Kirjoittanut: Visa Ahola
Heräsimme lauantaiaamuna Sokos-hotelli Tammerissa hyvissä ajoin ennen kahdeksaa. Edellisiltana olimme 
tulleet hotellille melko myöhään mutta nukuimme sikeästi ja nyt olo tuntui hyvältä. Itse olin toipumassa 
flunssasta ja lääkäri oli antanut Valtterille urheilukiellon yskän takia, mutta muutoin kaikki oli ihan hyvin. 

Tukevan aamupalan jälkeen lähdimme nopeasti etsimään kisapaikkaa eli Nääshallia Särkänniemen suunnalta. 
Paikka löytyi helposti. Nääshalli on valtavan kokoinen kallioon louhittu väestönsuoja, jossa oli lukuisia erillisiä 
halleja. Budosalejakin oli ykkösestä kuuteen. Meidän kisat olivat kauimmaisessa budosalissa.

Tapahtuma alkoi yhteisellä lämmittelyllä. Joonas pääsi aloittamaan hiukan muita myöhemmin. Alkulämmitte-
lyn jälkeen porukka jaettiin kolmeen eri pooliin koon ja vyöarvon mukaan. Ykköspoolissa oli osallistujia aina 
punavöisiin saakka, kakkosessa ja kolmosessa oli sitten vihreitä ja keltaisia vöitä. Joonaksen pooli no:2 aloitti 
taitokisalla, johon kuului erilaisia potkuja, kehonhallintatehtäviä ja liikesarjoja. Lapsilla näytti olevan hauskaa, 
ja annoimme raikuvat aplodit jokaisen suorituksen jälkeen.

Seuraavaksi oli vuorossa poomset. Oli hienoa katsella nuorten liikesarjoja. Joonas teki poomse kakkosen 
oikein hienosti ja kyllä kelpasi taputtaa. Sitten olikin vuorossa vielä ottelut.

Joonas sai vastaansa vihreävöisen Tamperelaisen tytön. Tyttö ei paljon ihmetellyt vaan tuli ujostelematta 
potkuetäisyydelle ja antoi paukkua. Joonaksella meni tovi aikaa tajuta missä mennään, mutta hyvinhän hänel-
täkin kiertopotkut alkoivat sitten sujua. Tuloksena oli kuitenkin tappio. Seuraavassa matsissa oli taas tyttö 
vastassa, mutta hän oli pienempikokoinen eikä saanut etäisyyttä kohdalleen, kun Joonas jo ylsi osumaan. Siitä 
ottelusta tuli voitto. Viimeinen ottelu oli erittäin tasainen, ja Joonaksella alkoi olla jo vauhti päällä. Pisteet 
menivät tasoihin, mutta tuomari päätti voiton Joonaksen vastustajalle.      

Lopputuloksena oli 2. Poolin kolmossija Joonakselle, 3. Poolin kakkossija Jesperille ja 3. Poolin kolmossija 
Jesperin veljelle Jasulle. Kaikilla oli hauskaa ja hyvillä 
mielin läksimme ajelemaan takaisin Lohjaa kohti.
Toijalan ABC:ssä söimme, ja samalla juttelin Valtterin 
ja Joonaksen kanssa Taekwondosta. Yllättäen vierel-
lämme istuva vanhempi herrasmies alkoi kysellä mitä 
urheilulajia harrastimme. Hän sanoi tuntevansa Taek-
wondoa mutta kilpaili itse aikoinaan painissa ja nyrk-
keilyssä. Oli kuulemma 70 mitalia kaapissa painista ja 
vähän vähemmän nyrkkeilyssä. 

Toijalan ABC:sta olikin sitten hyvä jatkaa kotiin. Itse 
jatkoin flunssan potemista ja pojat alkoivat  puuhaste-
lemaan jotain omia juttujaan.

Ylpeitä junioreita: Ylimpänä Joo-
nas Ahola, oikealla Jesperi Teu-
ronen ja keskellä Jasu Teuronen . 
Lattialla istuu Valtteri Ahola.




