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1. Suomen Karateliitto ry 
 

Suomen Karateliitto ry toimii kolmen budolajin katto-organisaationa käsittäen karaten, hokutoryu 

ju-jutsun sekä taidon. Karateliitto on lajiensa harrastusta ja -urheilua toteuttavia tahoja yhdistävä 

voima. Liiton strategiassa painotetaan valintojen ja tavoitteiden toteuttamista yhdessä 

sidosryhmien, kumppaneiden ja verkostojen kanssa. 

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. 

Toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa.  Jäsenseuroja sitoutetaan liiton 

yhdenvertaisuussuunnitelmaan, kurinpitomääräyksiin sekä antidoping-säännöstöön. 

 

1.1 Karate 
 
Karate on yksi tunnetuimmista kamppailulajeista ympäri maailman. Karate on itsessään jo 

vaikuttava brändi, jonka arvoihin kuuluvat vahvasti kunnioitus, itsensä jatkuva haastaminen ja 

periksiantamattomuus.  

Karate on perinteinen kamppailulaji, jolla on 100 miljoonaa harrastajaa yli 200:sta maasta. Karatesta 

tuli Olympialaji vuoden 2020 Tokion Olympialaisiin. 

 
1.2 Taido 

 
Taidon juuret ovat karatessa ja perinteisessä Okinawa’tessa, lajiin kuuluvat voltit ja muu akrobatia 

erottaa sen kantalajistaan. Suomi on Japanin jälkeen menestynein taidomaa kansainvälisissä 

arvokilpailuissa 

 

1.3 Hokutoryu ju-jutsu 
 
Hokutoryu jujutsu on Suomessa kehitetty tyylisuunta, joka on vakiinnuttanut asemansa myös 

ulkomailla. Hokutoryu jujutsu onkin yksi suosituimmista kamppailulajeista Suomessa. 

 

1.4 Liiton lajien harrastajaprofiilit 
 
Liiton lajit eroavat hieman toisistaan harrastajaprofiileiltaan. Alla on kuvattu kunkin lajin lisenssilliset 

harrastajat. 

 Yhteensä % Taido % Karate % Ju-jutsu % 

Naisia harrastajista 33 42 33 22 

Miehiä harrastajista 67 58 63 76 

Alle 18-vuotiaita 44 46 50 17 

Yli 18-vuotaiaita 56 54 50 83 

12v ja alle 28 33 30 12 

Valmentaja- ja tuomarilisenssejä 7 2 7 12 

Harrastajalisenssejä 74 88 77 80 

Kilpailulisenssejä 13 9 15 8 
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Yllä olevassa taulukossa on esitetty liiton lisenssillisten ikäjakauma. Yli 50 % lisenssillisistä 

harrastajista on alle 23-vuotiata. 

 

2. Kamppailulajiliittojen välinen yhteistyö 
 
Kamppailulajiliittojen yhteistyö on löytänyt monilta osin vakiintuneet käytännöt. 

Kamppailulajiliitoilla on yhteinen avotoimisto Sporttitalolla Helsingin Pitäjänmäellä osoitteessa 

Valimotie 10 ja työntekijät jakavat osaamistaan niin hallinnon, nuorisotyön, koulutuksen kuin 

tiedotuksenkin saralla.  

 

• Yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuonna 2021 

kamppailulajiliittojen yhteistyönä.  

 

• Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta ja yhteiset kurinpitomääräykset ovat olleet 

voimassa vuoden 2017 alusta. 

 

• Kamppailuliitot ovat aktiivisesti mukana urheilun uuden digitaalisen palvelualustan 

kehitystyössä. Suomisport palvelualusta on korvannut lisenssi- ja jäsenrekisterinä toimineen 

Sporttirekisterin laajentuen muihin seuroille ja harrastajille suunnattuihin digitaalisiin 
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palveluihin.  

 

• Kamppailuliittojen yhteistyö ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa jatkuu tasoilla 1-3.  

 

• Suomen Karateliitto on yhdessä muiden liittojen kanssa hakenut Urheiluopistosäätiön tukea 

vuodelle 2021 Kamppailija ei kiusaa -verkkokoulutuksen luomiseen. 

 

• Suomen Karateliitto ry on muiden kamppailulajiliittojen kanssa sitoutunut yhdessä Suomen 

Valmentajien kanssa toteutettavaan Valmentaa kuin nainen – hankkeeseen vuosina 2020-2021. 

Hankkeen päätavoite on lisätä hankelajien naisvalmentajien kokonaismäärää ja erityisesti 

huippuvalmentajien määrää sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana oleville 

naisvalmentajille. 

 

• ePressi tiedotteiden jakelukanavan käyttöä jatketaan vuonna 2021 kamppailulajiliittojen 

yhteisen sopimuksen puitteissa.  

 

• Kamppailuliitot tulevat laatimaan yhdessä OKM vaatimusten mukaisen vastuullisuusohjelman 

vuonna 2021. Lisäksi yhteistyötä tehdään ottelutulosten manipuloinnin ennaltaehkäisyn 

toimenpidesuunnitelman ja katsomoturvallisuussuunnitelmien laadinnassa.  

3. Järjestötoiminta 
 

 Luottamushenkilöjohtaminen 
 
Suomen Karateliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää jäsenseurojen edustajista koostuva yhdistyksen 

kokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. 

Karateliiton toimeenpanevana elimenä toimii vuosikokouksen valitsema liittohallitus. 

Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä kolmesta kuuteen 

(3-6) jäsentä. Puheenjohtajiston muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja kaksi 

varapuheenjohtajaa. 

 

 Valiokunnat  
 

Karateliiton ja sen valiokuntien organisoituminen perustuu valintojen ja jäsenjärjestöille tarjottavien 

yhteisten toimintojen ja toimintatapojen toteuttamiseen. Liitossa toimivat seuraavat valiokunnat: 

• Työvaliokunta 

• Seuratoimintavaliokunta 

• koulutustyöryhmä 

• nuorisotyöryhmä 

• Valmennusvaliokunta 

• Tuomarivaliokunta 

• Kilpailuvaliokunta 

• Markkinointi- ja viestintävaliokunta 

• Ju-jutsuvaliokunta 

• Taidovaliokunta 
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 Operatiivinen johtaminen 
 
Karateliiton operatiivisesta johtamisesta ja taloudesta vastaa toiminnanjohtaja apunaan liiton 

henkilökunta.  

 

 Toimihenkilöt 
 
Liitto työllistää toimintavuonna 2021 neljä (4) kokopäivätoimista toimihenkilöä.  

• Anssi Kaltevo, toiminnanjohtaja 

• Ann-Marie Nummila, järjestösihteeri 

• Sera Kaukola, taidon lajipäällikkö  

• Kai Keinänen, olympiavalmentaja 

Lisäksi talousarviossa varattu rahoitusta Nuorten olympiavalmentajan palkkaamiseen, mikäli siihen 

saadaan rahoitusta myös muilta tahoilta.  

 
 Varainhankinta 
 
Liiton oma varainhankinta perustuu jäsenseurojen jäsenmaksuihin, lisenssimaksuihin sekä 

jäsenseuratuotteisiin kuten karatepassit, junioripassit sekä kids-passit. Osana rahoitusta on 

yhteistyösopimusten kautta tuloutettava toiminnan tukirahoitus, jonka osuutta pyritään 

kasvattamaan toimintavuonna.  

Olennaisena osana liiton taloutta on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion toiminta-

avustus, jota toimintavuodelle 2021 on arvioitu 280 000€ (vuonna 2020, 263 000€). Liiton 

taloushallinto toimii Netvisor ohjelmistolla ja kirjanpidosta ja palkanlaskelmasta vastaa ulkopuolinen 

tilitoimisto. Talouden päivittäinen seuranta, sisältäen perinnän ja kassavirran valvonnan, kuuluu 

toiminnanjohtajan toimenkuvaan. Liiton tilintarkastajana toimii KHT Bengt Nyholm ja 

toiminnantarkastajana Seppo Tarkkonen. 

 

 Markkinointi, viestintä ja tiedotus 
 
Jäsentiedottamisen päämediana toimivat liiton www-sivusto www.karateliitto.fi sekä liiton 

Facebook-sivut.   

Sisäinen viestintä 

Vuoden 2021 on tavoitteena, että Karateliitto kykenee yhä tarkempaan ja suunnitelmallisempaan 

viestintään, joka tavoittaa myös jäsenseurojen harrastajat. Pitkän aikavälin tavoitteena on sitouttaa 

harrastajat liiton toimintaan mukaan luomalla yhteisöllisyyttä viestinnän kautta. Viestinnän on 

palveltava niin liiton toimintaa ja tavoitteita, kuin seurojenkin toimintaa. Viestinnässä huomioimme 

ympäristöystävällisyyden ja materiaalitehokkuuden. Käytämme pääasiassa sähköistä viestintää. 

Liiton hyvin toimivien some-kanavien kautta pyritään tuottamaan aineistoa, jota seurat voivat 

suoraan jakaa omissa kanavissaan ja hyödyntämään näin liiton toimiston osaamista.  

Yhteisen, kaikkien seurojen käytössä olevan, kuvapankin kasaaminen aloitetaan vuonna 2021. 

Kuvapankkiin kasataan kuvia, joita seurat voivat käyttää markkinoinnissaan. Tähän käytetään 

ammattivalokuvaajan palveluja ja siihen on allokoitu myös budjetissa varoja.  



7 
 

Valiokunta kerää jäsenseurojen some-kanavien osoitteet yhteen paikkaan ja jakaa ne jäsenseuroille. 

Jäsenseuroja kannustetaan seuraamaan ja kommentoimaan myös muiden seurojen kanavia, jotta 

näkyvyyttä saadaan nostettua. 

Olympiastatus nostetaan esille paremmin ja liiton kautta seuroille tapahtuvassa tiedotuksessa 

tullaan raportoimaan tulevasta lajille tärkeästä tapahtumasta kuukausittain. 

 

Ulkoinen viestintä 

Ulkoinen viestintä hoidetaan pääasiassa lehdistötiedottein Epressi-palvelun kautta johon sisältöä 

tuottaa liiton toimisto liittosihteerin johdolla. Viestintävaliokunta tuottaa vuoden 2021 aikana myös 

lyhyen ohjeistuksen jäsenseuroille hyvistä toimintatavoista seurojen käyttöön mediasuhteiden 

luomisesta ja niiden hyväksikäytöstä seurojen omassa viestinnässä ja markkinoinnissa. 

Valiokunta ottaa käyttöön mediaseuranta-palvelun, jonka avulla voidaan mitata viestinnän ja 

markkinoinnin tehokkuutta ja toimivuutta.  Sen avulla markkinointiviestinnän toimivuutta voidaan 

tehostaa ja saada sillä lisää tehokkuutta, joka palvelee jäsenseurojen jäsenhankintaa. Kaiken liiton 

viestinnän ja markkinoinnin pääasiallisena tavoitteena tulee olemaan jäsenseurojen etu ja karaten 

tunnettuuden lisääminen niin yksilöiden kuin tapahtumienkin kautta.  

Valiokunta tekee vuonna 2021 kyselyn jäsenseuroille mitä nämä näkevät tärkeimmiksi 

tiedotuksellisiksi, viestinnällisiksi ja markkinoinnillisiksi toimenpiteiksi, joissa liitto voisi olla avuksi ja 

myös ehdotuksia, joilla tunnettuutta voitaisiin lisätä. 

Valiokunta tuottaa yhdessä televisioyhtiö Nelosen kanssa kaksi tapahtumaa vuonna 2021 jotka 

lähetetään livenä Ruutu-palvelun kautta tuotettuna ja kommentoituna lähetyksenä. Tapahtumat 

kuvataan kolmella kameralla. Jatkossa tarkoituksena on tehdä livelähetyksistä Youtube-

striimauksena myös muista kilpailuista. 

Vuosi 2021 on Olympiavuosi ja tätä tullaan painottamaan kaikessa ulkoisessa viestinnässä yhä 

enemmän. 

Liiton ulkoisessa viestinnässä tullaan vuonna 2021 ottamaan huomioon, että karate on myös muuta 

kuin kilpailua. Karaten monipuolisuutta tullaan painottamaan myös ulkopuolisessa viestinnässä. 

 
 Sitoutuminen Antidopingtoimintaan 
 
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen 

antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean, 

Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön 

sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.   

 

 Kansainvälinen karatetoiminta 
 

Kansainvälisten yhteistyösuhteiden ylläpitämiseksi ja luomiseksi liiton puheenjohtaja osallistuu 

vuosittain Euroopan Karateliiton (EKF) ja Maailman Karateliiton (WKF) kongresseihin. Pohjoismaiden 

ja Baltian maiden kanssa tehtävää yhteistyötä edistetään Nordic Karate Federationin kautta, 

ensisijaisesti kansainvälisten kilpailujen yhteyteen järjestetyillä puheenjohtajatapaamisilla.  
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Merkkinä kansainvälisestä arvostuksesta Suomen Karateliitolla on ollut vuosia edustaja Maailman 

Karateliiton (WKF) sekä Euroopan Karateliiton (EKF) hallituksissa.  

Kansainvälisiä tuomareita liitolla on kolme, joilla kaikilla on Euroopan (EKF) ja kahdella Maailman 

(WKF) Karateliiton tuomarilisenssit. 

 

4. Karateliiton harrasteliikunta 
 

4.1 Seuratoimintavaliokunta 

 

Seuratoimintavaliokunta on olemassa kaikkia Suomen karateseuroja varten. Valiokunnan 

tavoitteena on seuratoiminnan edistäminen sekä laadun kehittäminen. 

Valiokunnan vastuihin kuuluvat mm. 

• Koulutuspalvelut seuroille ja muu koulutustoiminta 

• Nuorisotoiminnan kehittäminen yhdessä SKL:n tähtiseurojen kanssa 

• Liiton pitkän tähtäimen koulutussuunnittelu ja -materiaalit 

• Vastata koulutuksen käytännön järjestelyistä 

• Yhteistyö muiden lajiliittojen ja Suomen Olympiakomitean kanssa 

• Karateliiton seurojen auditoinnit laatuseura-asioissa 

• Tarjota nuorisolle leirejä, kilpailuja ym. toimintaa 

Seuratoimintavaliokunnan kokoonpano: puheenjohtaja, koulutuspäällikkö ja neljä jäsentä. Jokaisella 

jäsenellä on oma vastuualueensa. Tavoite on, että kaikilla liiton lajeilla on edustus 

seuravaliokunnassa.  

 

4.2 Karateliiton Tähtiseurat  

 

Tähtiseura merkki on lupaus laadukkaasta seuratoiminnasta seuraavilla osa-aluille: Lapset ja nuoret, 

aikuiset ja huippu-urheilu. 

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen seurojen laatuohjelma, joka 

tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja 

kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä 

muiden laatuseurojen kanssa. 

Seuroille myönnettävä Tähtimerkki viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, 

kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja 

kyseisen osa-alueen laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii 

toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa. 

Sinettiseuroista seuraavat on hyväksytysti auditoitu SKL:n ensimmäisiksi tähtiseuroiksi (lapset ja 

nuoret): 

• Budoseura Kobushikai (Espoo) 

• Kuopion Karateseura 

• Lahden Karate 

• Lohjan Kamppailukeskus 
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• Porin Shotokan Karate-Do 

• Tapanilan Erä, karate (Helsinki) 

• Turun Budokwai  

• Joen Mawashi (Joensuu) 

• Turun Ju-jutsuseura   

• Oulun Karateseura 

• Järvenpään Taidoseura   

• Savonlinnan Shikata, karate 

• Tampereen Seigokan 

• Budoseura Oulun Musokai  

 

Aikuisten tähtiseuraksi on auditoitu  

• Lahden Karate 

• Tapanilan Erä, karate 

 

4.3 Tähtiseurakriteerit 

 

Vuoden 2021 aikana seuravaliokunta määrittelee karaten osalta uudet kriteerit - lapset ja nuoret, 

aikuiset ja huippu-urheilun osalta. Viestintä seuroille tapahtuu tähtiseuraseminaarissa, lisäksi liiton 

kautta lähetetään jokaiselle seuralle uudet kriteerit. Suomen Karateliiton Tähtiseuraseminaari 

järjestetään liiton kesäleiriyhteydessä toukokuussa 2021. Tavoitteena on saada seminaariin kaikkien 

tähtiseurojen edustajat paikalle ja lisäksi uusia Tähtiseuraohjelmasta kiinnostuneita.  

Tavoitteet uusien tähtiseurojen osalta seuraavat 

• Lapset ja nuoret – kolme uutta seuraa vuoden 2021 aikana 

• Aikuiset – kaksi uutta seuraa vuoden 2021 aikana 

• Huippu-urheilu – kaksi uutta seuraa vuoden 2021 aikana 

 

4.4 Leirit 

 

Karateliiton kesäleiri on toukokuussa xx.-xx.5.2021 Pajulahdessa. Tavoite on onnistunut leiri ja 

harrastajien tyytyväisyys. Tavoitteena on saada paikalle yli 120 harrastajaa.  

Yhteisleirien järjestäminen 

Tavoite järjestää 1-2 leiriä vuoden 2021 aikana. Leirien järjestäminen joko eri karatetyylisuuntien 

yhteisleirinä tai sitten valtakunnallinen suurleiri karaten, ju-jutsun ja taidon kanssa. 

 

4.5 Aluetoiminnan kehittäminen 

 

Aluetoiminnan kehittäminen on noussut esille usean auditoinnin yhteydessä. Seurat kokevat, että 

liitto on liian kaukana ja aluetoimintaa kaivataan. Aluetoiminta käynnistettiin 2019 ja jatketaan 

vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on kiertää kolme aluetta (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja Länsi-

Suomi). 
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Tavoite on käynnistää koulutukset tähtiseuroissa. Lisäksi järjestetään kaksi alueotteluleiriä. 

Aluetoiminnan ja seurakehittäjän palkkaus on tavoitteena vuonna 2021. 

4.6 Koulutustoiminta 

 

Karaten koulutuksista vastaa Suomen Karateliiton koulutuspäällikkö. Karateliiton koulutustoimintaa 

ohjaa valtakunnallinen valmennus- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) malli.  

Koulutustoiminnan ylivuotinen suunnittelu toteutetaan yhteistoiminnassa muiden 

kamppailulajiliittojen kanssa. Vuonna 2021 järjestetään kaikkien koulutustasojen (1-3) koulutuksia. 

Koulutuksiin voi osallistua myös yksittäisiin viikonloppuihin. Koulutuksia voi suorittaa AHOT 

periaatteella. 

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Suomisport -sivuston kautta. Koulutuksiin osallistuminen edellyttää 

lisenssiä ja koulutuksien hinnat vaihtelevat järjestävän tahon sekä koulutusviikonloppujen määrän 

mukaan. I-tason koulutuksen hinnaksi on määritelty 100€.  

 

Koulutustapahtumia vuonna 2021 

Kevät 2021 

• Kamppailulajien yhteinen junioriohjaajaseminaari, Tampere 

• Kamppailulajien yhteinen II-tason junioriohjaajakoulutus, Tampere 

• Kamppailulajien yhteinen III-tason ohjaajakoulutus, Tampere 

• Kamppailulajien yhteinen I-tason junioriohjaajakoulutus (pääosin etäopetuksena) 

Syksy 2021 

• Kamppailulajien yhteinen I-taso junioriohjaajakoulutus 

• Alueellinen I-tason ohjaajakoulutus sinun seurassasi. Yhteistyöseuraksi voi ilmoittautua 

28.2.2021 mennessä. Koulutukseen voi osallistua myös muut kamppailulajit ja tavoitteena on, 

että alueelliseen 1-tason koulutukseen osallistuisi noin 15–25 henkilöä.  

 

Suunnitteilla olevat uudet koulutukset 

• Perhekarate- ja karatekids ohjaajakoulutus  

• Sportdata -toimitsijakoulutus  

• Oheisharjoittelukoulutus 

• Nuorten haastajaryhmän urheilijoiden seura- ja henkilökohtaisille valmentajille suunnattu 

oheisharjoittelukoulutus (yhteistyössä valmennusvaliokunnan kanssa). 

• Karateliiton Vastuullinen valmentaja -koulutus 

 

5. Valmennustoiminta 
 

Suomen Karateliiton karaten valmennustoiminnasta vastaa valmennusvaliokunta, jonka jäseninä 

toimivat Karateliiton päätoiminen olympiavalmentaja, valiokunnan puheenjohtaja, mahdolliset 

muut liiton päätoimiset valmentajat sekä valiokunnan jäsenet. Valmennusvaliokunnan jäsenet 

nimeää Karateliiton hallitus valiokunnan puheenjohtajan esityksestä. Käytännön valmennustyöstä 

vastaavat vastuuvalmentajat ja olympiavalmentaja. 



11 
 

Valmennuksen tehtävänä on edustusurheilijoiden valmentaminen, ohjaus sekä viimeistely 

arvokilpailuihin. Keskeisiin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen urheilijoiden 

henkilökohtaisten valmentajien ja Karateliiton välillä. Valmennustoiminta kattaa 

maajoukkueurheilijoiden sekä nuorten haastajaryhmien leiritykset ja aluetoiminnan, lisäksi 

valmentajat tukevat urheilijoita yksilötasolla. 

Valmennusvaliokunnan tehtävänä on vastata liiton valmennustoiminnan linjausten suunnittelusta 

sekä valmennuksellisen toiminnan ohella luoda edellytyksiä vahvistaa kansallisen ja alueellisen kilpa-

valmennusosaamisen kehittymistä.  

Antidopingtoiminta, antidoping-koulutus ja antidopingsääntöjen muutosten välittäminen 

edustusurheilijoille ja valmentajille on merkittävässä roolissa valmennusvaliokunnan työssä.  

 

5.1 Valmennusvaliokunnan keskeisimmät tehtävät  

 

• liiton huippu huippu-urheilun kehittyminen ja koordinointi 

• maajoukkueen kokoaminen 

• vastata liiton valmennustoiminnan linjoista ja pitkäaikaisesta suunnittelusta 

• edustusurheilijoiden viimeistely edustustehtäviin 

• lupaavien nuorten maanlaajuinen kartoitus ja tavoitteelliseen harjoitteluun sitouttaminen sekä 

toiminnan organisointi.  

• karaten kilpavalmennuksen ja valmentajien tason nostaminen sekä seuravalmennuksen 

kehittäminen yhdessä nuoriso-, koulutus- ja tuomarityöryhmien kanssa. 

• vastata liiton koulutusjärjestelmän toteutumisesta valmennuksen osalta yhdessä kilpaurheilu ja 

– seuratoimintavaliokunnan sekä muiden kamppailulajiliittojen kanssa. 

• tuottaa lajikohtaisen kilpavalmennuskoulutuksen sisältö ja valmennustietouden välittäminen 

seura- ja henkilökohtaisille valmentajille yhdessä koulutustyöryhmän kanssa. 

• järjestää ja organisoida harjoitus- ja kilpailuleirejä. 

• kehittää sekä ylläpitää aluetoimintaa. 

 

5.2 Valmennustoiminnan lähiajan tavoitteet 

 

Suomen Karateliiton karatemaajoukkueen tavoite on kansainvälinen menestys karaten arvokisoissa.  

Vuoden 2021 elokuussa järjestettävät Tokion olympialaiset ovat historialliset, sillä karate on mukana 

olympiaohjelmassa ensimmäistä kertaa. Olympiapaikan saavuttaminen on luonnollisesti maamme 

ykkösurheilijoiden tavoitteena. Olympiapaikan voi saavuttaa joko toukokuuhun 2021 asti jatkuvan 

olympiarankingin tai 11.-13.6.2021 Pariisissa järjestettävä olympiakarsinta turnauksen kautta. Mikäli 

olympiapaikka saavutetaan, myös tavoite olympiamitalista myös konkretisoituu. 

Muut aikuisten valmennuksen päätapahtumat vuonna 2021 ovat toukokuussa käytävät EM-kilpailut 

sekä marraskuussa Dubaissa käytävät MM-kilpailut.  Nuorten aikuisten päätavoitteena ovat 

luonnollisesti alle 21- vuotiaiden EM kilpailut helmikuussa Tampereella. Aikuisten ikäluokassa 

nimetään maajoukkueurheilijat ja valmennusryhmä. 

Nuorten valmennuksen päätavoite on mahdollistaa nuorten urheilijoiden kehitys siten, että heille 

kasvaa riittävät henkiset ja fyysiset valmiudet kehittyä tulevina vuosina aikuisiksi huippu-

urheilijoiksi. Nuorten kilpailulliset päätavoitteet ovat U16 (14-15v) ja U18 (16-17v) EM- kilpailut 

Tampereella. Nuorten ikäluokissa nimetään nuorten maajoukkue ja valmennusryhmät ikäluokittain 

(U14, U16, U18) 
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5.3 Tavoitteita tukevat leiritykset ja muu harjoittelu 

 

Kotimaan leirit järjestetään pääasiallisesti yhteistyössä Karateliiton yhteistyökumppanin Pajulahden 

Urheiluopiston kanssa. Leiritykset järjestetään pääsääntöisesti samanaikaisesti sekä aikuisilla, että 

nuorilla.     

Vuodeksi 2021 on suunniteltu seitsemän (7) urheiluopistoleiriä sekä Karateliiton kesäleiri. Leireille 

kutsutaan myös Viron ja muiden lähimaiden maajoukkueita. Lisäksi Nuorten EM 2021 kisoihin 

valmistautuvalle ryhmälle järjestetään tehostamisleirejä. Ohjelmassa on myös seurojen järjestämiä 

kansainvälisen tason huippuvalmentajan ohjaamia leirejä.  

Myös ulkomaan leirityksiä jatketaan, jotta pystytään varmistamaan maajoukkueurheilijoille riittävän 

kovatasoisia harjoitusvastustajia. Leirien lisäksi Suomen Karateliitto järjestää alueharjoituksia. 

Urheilijat saavat tukea vastuuvalmentajilta aina tarvittaessa. Tuki käsittää esim. avun 

henkilökohtaisten suunnitelmien/harjoitteiden laadinnassa. Olympiavalmentajan, 

vastuuvalmentajien sekä urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien kanssa tapahtuvaa 

yhteistyötä jatketaan ja kehitetään. 

 

5.4 Kansainväliset leirit 

 

28.6 - 1.7.2021 WKF Youth Camp. Porec, Kroatia  

Muut kansainväliset leirit tarkentuvat myöhemmin. 

 

5.5 Muu valmennuksellinen toiminta 

 

Fysioterapeuttisia palveluita / luentoja urheilijoille hankitaan maajoukkueleirille palveluntuottajan 

kanssa sovitun mukaisesti. Urheilijoiden terveyden huoltoon panostusta lisätään nimeämällä karate 

maajoukkueen lääkäri. joka on myös mukana leireillä ja kilpailuissa. Yhteistyötä psyykkisen 

valmennuksen asiatuntijan kanssa jatketaan myös vuonna 2021. 

 

5.6 Valmennusryhmät 

 

Suomen Karateliitolla on omat valmennusryhmänsä molemmissa karaten kilpailumuodoissa eli 

kumitessa (ottelu) sekä katassa (liikesarja).  

Maajoukkuevalmennusryhmä yhdessä vastuu- ja aluevalmentajien kanssa keskittyy toiminnassaan 

valmentamaan huippu-urheiluun tähtääviä aikuisia ja nuoria. Koska nuorin kilpailuluokka on U16 

(14–15 –vuotiaat), liittotason valmennukseen kuuluu myös 12–13 vuotiaita U14 valmennusryhmän 

nuoria urheilijoita.  

 

Valmennusryhmät ovat seuraavat: 

• Tokio olympiavalmennettavat (OK tukiurheilijat) 

• Aikuisten ja U21 maajoukkue ja valmennusryhmä 

• Nuorten U18 (16-17v.) maajoukkue ja valmennusryhmä 

• Nuorten U16 (14-15v) maajoukkue ja valmennusryhmä 
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• Nuorten U14 (12-13v) valmennusryhmä 

Nuorten maajoukkueen ja valmennusryhmien tavoitteena on urheilija-asenteen ja elämäntavan 

omaksuminen sekä kasvattaa henkisiä ja fyysisiä valmiuksia kasvaa tulevaksi aikuiseksi huippu-

urheilijaksi.  

 

5.1 Urheilijoiden valinta valmennusryhmiin, maajoukkueeseen ja arvokisoihin 
 
Yleiset periaatteet Valintakriteereiden tarkoitus on ohjata arvokilpailujoukkueiden 

urheilijavalintaprosessia, siten että kilpailuissa saavutetaan paras mahdollinen tulos. Liiton 

valmennusvaliokunta valitsee arvokilpailukohtaisen joukkueen valintakriteereiden perusteella. 

Kaikkiin sarjoihin ei lähetetä edustajaa, mikäli valintakilpailuista ei ole riittäviä näyttöjä tai muut 

ehdot eivät täyty riittävällä tasolla 

 

Valintakriteerit 

Valmennusryhmiin, maajoukkueeseen ja arvokilpailuihin valitsemisen kriteereinä ovat: 

A. urheilijan valmentautuminen on sitoutunutta, suunnitelmallista ja tavoitteellista 

B. urheilijan menestys näyttökilpailuissa on riittävä 

C. karatehuippu-urheilijan yleiset kriteerit täyttyvät, kilpaurheilun ja harrastamisen ero tulee olla 

selkeä: 

o valmentautumisessa ja kaikessa tekemisessä on ”ammattimainen” ote 

o halu elää huippu-urheilijan elämää – karate etusijalla elämässä ja elämän valinnoissa 

o harjoitteluasenne ja motivaatio ovat tasapainossa tavoitteiden kanssa 

o urheilijalla on osaava ja motivoitunut henkilökohtainen valmentaja 

o urheilija huomioi työn/opiskelun vaatimukset harjoittelussaan 

o harjoitteluolosuhteet myös leirityksen ulkopuolella ovat riittävät 

Maajoukkueenvalmennusryhmä esittää arvokilpailuihin ja maajoukkueeseen valittavaksi sitä 

karatekaa, jolla se arvioi oman kokonaisharkintansa perusteella olevan sarjassaan parhaat 

edellytykset menestyä kyseisessä kilpailussa. Muiksi ehdoiksi katsotaan harjoittelun 

suunnitelmallisuus, harjoitusmäärät, harjoitussuunnitelmat, leiriaktiivisuus, harjoituspäiväkirjan 

pitäminen, urheilullinen elämäntapa, menestysodotukset sekä sitoutuminen joukkueen toimintaan. 

Kokonaisharkinnassaan maajoukkueenvalmennusryhmä kiinnittää huomiota muiden urheilullisten 

seikkojen ohella myös aikaisempaan arvokilpailu menestykseen, nousujohteiseen kehitykseen, 

leiriaktiivisuuteen / sitoutumiseen maajoukkuetoimintaan ja vastuuvalmentajien näkemykseen 

valinnoista. 

 

Yleiset vaatimukset 

• arvokilpailuihin valittavalla on oltava Suomen kansalaisuus ja voimassa oleva Suomen passi. 

 

• urheilijalla tulee olla voimassa olevat Suomen Karateliiton urheilijasopimus ja lisenssi sekä 

hänen pitää kuulua Suomen Karateliiton jäsenseuraan. 

 

• urheilijan tulee hakea maajoukkueeseen/ valmennusryhmään erikseen palauttamalla 

hakemuslomake liiton toimistolle asetettuun määräaikaan mennessä. Valmennusvaliokunta joko 

hyväksyy tai hylkää hakemuksen. Hyväksytyille hakijoille voidaan järjestää erillinen katselmointi 
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tai testaustilaisuus 

 

• Hakemuslomakkeen hyväksymisen tai hyväksytyn katselmoinnin jälkeen urheilija kuuluu 

maajoukkueeseen/valmennusryhmään ja sitoutuu täten osallistumaan maajoukkueen 

suunnitelman mukaisiin kilpailuihin ja leirityksiin. Edustusjoukkue kuhunkin arvokilpailuun 

valitaan kriteerien perusteella. maajoukkueen/valmennusryhmän sisältä. Urheilijan tulee 

osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin paitsi, jos urheilija on loukkaantunut (lääkärintodistus 

toimitettava liittoon) tai ryhmän vastuuvalmentaja on myöntänyt poikkeusluvalla vapautuksen. 

 

Erityisvaatimukset 

Valmennusvaliokunta pidättää oikeuden olla valitsematta arvokilpailujoukkueeseen urheilijaa, joka 

täyttää yhden tai useamman yllä mainituista vaatimuksista, mutta 

• joka ei ole yltänyt tyydyttäviin suorituksiin kilpailuissa tai leirityksissä. 

• joka on sairastunut tai loukkaantunut. 

• jolla on puutteellinen fyysinen kunto. 

• jolla on kielteinen asenne. 

• joka on kauden aikana jättäytynyt pois maajoukkueen suunnitelman mukaisista kilpailuista tai 

leirityksistä ilman vastuuvalmentajan tai maajoukkuevalmennusryhmän hyväksyntää. 

 

Valintakriteerit urheilijan loukkaantumisten tai sairastumisten varalta 

  maajoukkueeseen valitun urheilijan tulee toimittaa lääkärintodistus liittoon, mikäli hän on estynyt 

osallistumaan maajoukkueen suunnitelman mukaiseen kilpailuun tai leiritykseen, johon hänet on 

kutsuttu loukkaantumisen tai sairastumisen johdosta. 

 

  Suomen Karateliitto pidättää oikeuden vaatia kyseessä oleva urheilija käymään 

lääkärintarkastuksessa kilpailukyvyn todentamiseksi. 

 

Poissulkeminen maajoukkueesta tai arvokilpailujoukkueesta 

Urheilija voidaan sulkea pois maajoukkueesta tai arvokilpailujoukkueesta seuraavissa tilanteissa: 

• urheilija ei osallistu maajoukkueen/valmennusryhmän suunnitelman mukaisiin kilpailuihin ja/tai 

leirityksiin. 

 

• urheilija rikkoo Suomen Karateliiton kurinpitomääräyksiä. 

 

• urheilijan fyysinen kunto on puutteellinen johtuen vähäisestä harjoitusmäärästä tai 

sitoutumisen puutteesta. 

 

• urheilijan suorituskyky ei yllä oletetulle tasolle useassa maajoukkueen/valmennusryhmän 

suunnitelman mukaisessa valintakilpailussa. tai leirityksessä. 

 

5.7 Sopimukset 

 



15 
 

Urheilijan lopullinen nimeäminen valmennusryhmiin, maajoukkueeseen ja arvokilpailuihin 

suoritetaan vasta sen jälkeen, kun urheilija on palauttanut yhteistyösopimuksen ja muut asiaa 

koskevat tarvittavat tiedot karateliittoon. Allekirjoittamalla sopimuksen urheilija sitoutuu 

noudattamaan sopimuksessa mainittuja ehtoja. Suomen Karateliiton valmennussopimusmalli 

edellyttää kaikilta liiton tukemilta urheilijoilta sitoutumista a) leirityksiin, b) nimettyihin kilpailuihin 

ja c) liiton antidoping, kilpailu- ja eettisiin sääntöihin, sekä yhdessä määriteltyihin henkilökohtaisiin 

tavoitteisiin.  

 

5.8 Kauden kilpailutoiminta 

 

Aikuisilla vuoden 2021 tärkeimmät kilpailut ovat Tokion olympialaiset ja kisapaikan saavuttamiseen 

tähtäävä olympiakarsinta turnaus.  

Muita vuoden 2020 päätapahtumia ovat toukokuussa järjestettävät EM-kilpailut ja marraskuussa 

Dubaissa järjestettävät MM-kilpailut. Myös karaten maailman liigat, Kansainvälisen Karateliiton 

WKF:n organisoimat Karate1 kilpailusarjat ovat aikuisten ja U21 maajoukkueen ohjelmassa. Vuonna 

2021 WKF järjestää kaksi Karate1 sarjaa: kovin kilpailusarja on K1 Premier League, missä 

osallistuminen on rajoitettu rankingin perusteella 64 kilpailijaan per sarja, sekä K1 Serie A missä 

osallistumista ei ole rajattu.  

Lisäksi ohjelmassa on PM-kilpailut Norjassa sekä eri maiden avoimet kilpailut sekä muut KV-kilpailut 

Euroopassa. 

Nuorilla vuoden 2021 päätavoite on EM-kotikisat Tampereella, nuorten MM-kilpailussa sekä WKF:n 

Karate1 Youth Leaguessa. Nuorten ohjelmassa ovat myös PM-kilpailut Norjassa. Näiden lisäksi 

erimaiden avoimet kilpailut sekä GP-sarjan kilpailut Keski-Euroopassa.   

 

Kilpailukalenteri 2021 

  19.–21.2.  Karate1 Premier League  Lissabon, Portugali 

  12.–14.3.  Karate1 Premier League  Baku, Azerbaitzan 

  9.–11.4.  Karate1 Premier League  Rabat, Marokko 

  7.–9.5.  Karate1 Youth League  Limassol, Kypros 

  12.–14.5.  EM-kilpailut   Paikka avoin 

  11.–13.6.  Olympiakarsintaturnaus  Pariisi, Ranska 

  2.-4.7.  Karate1 Youth League  Porec, Kroatia 

  14.-27.7.  Opiskelijoiden EM-kilpailut  Belgrad, Serbia 

  5.–7.8.  Olympialaisten karatekilpailut Tokio, Japani 

  20.–22.8.  Nuorten EM-kilpailut   Tampere, Suomi 

  3.–5.9.  Karate1 Premier League  Taskent, Uzbekistan 

  17.–19.9.  Karate1 Youth League  Istanbul, Turkki 

  1, -3.10.  Karate1 Premier League  Moskova, Venäjä 

  16.–20.10. MM-kilpailut   Dubai, Arabiemiraatit 

  xx.11.  PM-kilpailut   Norja   

  9.–12.12.  Karate1 Youth League  Venetsia, Italia 

 

Kilpailukalenteri 2021 tarkentuu vielä myöhemmin. 
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5.9 Yläkoululeiritys 

 

Valtakunnallinen Yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelmaa ja 

syksystä 2017 alkaen yläkoululeiritys on myös ollut osa Karateliiton valmennusjärjestelmää, jonka 

tarkoitus on auttaa nuoria urheilijaksi kasvamisen tiellä. Yläkoululeireillä rakennetaan monipuolisesti 

sitä pohjaa, jota kasvaminen tulevaisuuden huippu-urheilijaksi edellyttää. 

Pajulahden yläkoululeiritys on suunnattu 7.–9.- luokkalaisille karatekoille. 

Leiritys tapahtuu arkipäivinä ja siinä yhdistetään tavoitteellinen koulunkäynti ja 

päivittäisvalmennuksen kehittäminen, tavoitteena tukea kokonaisvaltaisesti urheilijan arkipäivää. 

Leirin jokaisena päivänä on varattu aikaa koulutehtävien tekemiseen. Samalla nuorta kasvatetaan 

vastuun ottamiseen myös opiskelun osalta. 

Leirit sisältävät karateharjoittelua, mutta myös arjenhallinnan taitoja ravinnosta ja levosta alkaen 

sekä monipuolisesti lajiharjoittelun lisäksi eri ominaisuuksien kehittämistä. 

 

5.10 Urheiluakatemiat 

 

Urheiluakatemiat ovat tärkeä osa suomalaista karatevalmennusjärjestelmää. Akatemiat 

mahdollistavat opiskelun sekä tehokkaan lajiharjoittelun joustavan yhdistämisen. Akatemia tarjoaa 

nuorelle urheilijalle harjoitusolosuhteet ja toimintaympäristön, jotka mahdollistavat kansainvälisen 

kilpailumenestyksen edellyttämät harjoittelun.  

Suomen Karateliitto jatkaa kokopäiväinen Olympiavalmentajan palkkaamista vuonna 2021. 

Valmentajan sijoituspaikkana on Turun seudun urheiluakatemia sekä Päijät-Hämeen 

urheiluakatemia/Pajulahden valmennuskeskus. Valmentajan palkkaaminen edellyttää OKM:n, OK:n 

ja Pajulahden valmennuskeskuksen tukea palkkaukselle. Suomen Karateliitolla on yhteistyötä myös 

useiden muiden urheiluakatemioiden kanssa, lisäksi Suomen Karateliitto tekee tiivistä yhteystyötä 

myös puolustusvoimien urheilukoulun kanssa. 

 

6. Tuomaritoiminta 
 

Vuonna 2021 tavoitteena on, että Suomella on kaksi WKF-tason ja kolme EKF-tuomaria. Kansallisella 

tasolla pyritään kouluttamaan uusia A- ja B-lisenssin omaavia tuomareita sekä ylläpitämään 

aktiivista tuomaritoimintaa ja innostamaan uusia lisenssin omaavia tuomareita käymään kisoissa. 

Pyritään tukemaan kaikkia tuomareita työssään ja tiedotetaan aktiivisesti tuomaritoiminnan asioista 

liiton sivujen kautta. 

Vuoden aikana huomioidaan ansioituneita pitkänlinjan tuomareita heidän ansiokkaasta työstään 

Suomen Karaten hyväksi. Lisäksi palkitaan vuoden tuomaritulokas. Huomionosoitukset pyritään 

jakamaan Urheilugaalassa ja/tai SM-kilpailujen yhteydessä. 

Varainhankintaa tuomarivaliokunta tekee vuonna 2021 järjestämällä tuomaripäivät ja 

tuomarikursseja, sekä myymällä tuomarisolmiota. 
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6.1 Kansallinen tuomaritoiminta 

 

Tuomarivaliokunta nimeää Karateliiton alaisiin kilpailuihin ylituomarin, joka kokoaa tuomarit 

kilpailuun. Tuomarikutsu lähetetään Karateliiton toimistosta. Tuomarivaliokunta päivittää lisenssin 

omaavien tuomarien listaa, jotta kaikki tuomarit saavat kutsun kisoihin. Tuomarilisenssin omaavat 

kilpailijat otetaan mukaan kisoihin, jolloin he voisivat toimia tuomareina oman suorituksensa 

jälkeen. 

Vähimmäistavoitteena on, että jokainen suomalainen karatetuomari osallistuu vähintään 3-4 kertaa 

vuodessa kisoihin tuomarina. 

 

6.2 Kansainvälinen tuomaritoiminta 

 

Tuomariyhteistyötä Nordic Karate-, EKF- ja WKF-organisaatioiden kanssa jatketaan vuonna 2021. 

Suomalaiset tuomarit osallistuvat jatkossakin aktiivisesti tuomaritoimintaan Ruotsissa ja Virossa. 

Pirkko Heinonen jatkaa EKF- ja WKF-tuomarikomiteoiden jäsenenä. Ensi kevään EKF-tuomarikurssi 

pidetään nuorten Euroopan mestaruuskisojen yhteydessä Tampereella, jonne rekrytoidaan 

kotimaisia tuomareita avuksi. 

Suomen Karateliitto lähettää tuomareita seuraaviin kansainvälisiin kilpailuihin vuonna 2021: 

• Estonian Open tammikuu 2021 (4 hlöä) 

• Svenska Katapokalen maaliskuu 2020 (2 hlöä) 

• EM paikka avoin 12.–16.5. (3 hlöä) 

• NEM Tampere 20.–22.8. (3 hlöä) 

• MM Dubai (UAE) 16.–21.11. (2 hlöä) 

• Nordic -kilpailu, 2021 (7 hlöä) 

• Swedish Open 2020 (2 hlöä) 

• Tallinn Budo Cup (2 hlöä) 

 

Lisäksi Karateliiton A-tuomareita kannustetaan lähtemään kansainvälisiin Open-turnauksiin 

omakustanteisesti. 

 

6.3 Tuomarikoulutus 

 

Kansallisen tason tuomareille tarjotaan yksi laaja tuomarikoulutus syksyllä 2021, joka järjestetään 1-

2 päiväisenä yhteistyössä maajoukkueen kanssa. 

Alueellisia tuomarikursseja tullaan järjestämään tarvittaessa uusien tuomareiden rekrytoimiseksi ja 

tuomarilisenssin omaavien tuomareiden lisäkouluttamiseksi. Tarpeen mukaan järjestetään myös 

sääntöluentoja seuroissa. 
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6.4 Tuomaristrategia  

 

Tuomarivaliokunta jatkaa laaditun tuomaristrategian jalkauttamista vuonna 2021, jonka tavoitteita 

ovat: 

• Uusien tuomareiden rekrytointi 

• Positiivisen tuomari-imagon luominen 

• Tuomari-mentorin nimeäminen aloittaville tuomareille 

• Tuomaripolun kuvaaminen 

• Tuomarien www-sivun ajan tasalla pitäminen, joka on osana Karateliiton www-sivuja 

 

7. Kilpailujen järjestäminen 
 

Kilpailuvaliokunta on olemassa kaikkia Suomen karateseuroja varten.  

Valiokunnan tehtävät: 

• vastata liiton järjestämien kilpailujen läpiviemisestä yhdessä liiton toimiston kanssa 

• vastata liiton järjestämien kilpailujen ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta sekä tulospalvelusta 

yhdessä liiton tiedotustyöryhmän ja liiton toimiston kanssa 

• vastata liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä 

• vastata liiton koulutusjärjestelmän toteutumisesta toimitsijoiden osalta 

• vastata kilpailujärjestämistietouden jakamisesta tarvittaessa 

• toimia yhteystyössä muiden valiokuntien ja työryhmien kanssa, jotta päällekkäiset tapahtumat 

sisällöllisesti ja ajallisesti vältettäisiin 

• Yhteistyö muiden lajiliittojen ja Suomen Olympiakomitean kanssa 

 

7.1 Tavoitteet vuodelle 2021 

 

Valiokunnan tavoitteena on kilpailutoiminnan edistäminen sekä laadun kehittäminen sekä 

aluetoiminnan käynnistäminen kilpailutoiminnan osalta 

Karateliiton näkyvyyttä ja tukea suoraan seurojen alueille paikallisesti on toivottu 

Seuratoimintavaliokunnan tekemien auditointien yhteydessä. Seurat ovat toivoneet tukea niin 

kilpailutoiminnan, koulutuksen kuin alueleirien järjestämisen muodossa. Kilpailuvaliokunnan 

tavoitteena on vuoden 2021 aikana kontaktoida Suomen Karateliiton jäsenseuroja ja selvittää 

mahdollisia alueellisia salikilpailumahdollisuuksia. Lisäksi kilpailuvaliokunnan tavoitteena on vuoden 

2021 aikana kahden uudella alueella järjestettävän alueleirin järjestäminen yhdessä alueen seurojen 

kanssa.  

 

7.2 Salikilpailukonsepti  

 

Valiokunta on luonut Karateliitolle salikilpailukonseptin tukemaan seuroja aloittamaan 

kilpailutoiminta, ja mahdollistaa alueilla olevien seurojen yhteiset salikilpailut. 

Salikilpailukonsepti tarjoaa seuroille helposti varattavan avun järjestää matalakynnyksen kilpailun ja 

samalla saada tuomarikoulutusta/ sääntökoulutusta ja toimitsijakoulutusta alueille. 
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Vuoden 2021 aikana on tavoitteena järjestää kaksi uuden salikilpailukonseptin mukaista kilpailua 

yhdessä tuomarivaliokunnan kanssa ja jatkaa jo aloitetuilla alueilla salikilpailujen jatkamista. 

 

7.3 Toimitsijakoulutus  

 

Laadukkaan ja onnistuneen kilpailun takaamiseksi tarvitaan monta osa-aluetta, joiden tulee toimia. 

Yksi tärkeä niistä on toimitsijatoiminta kilpailuissa. Kilpailuvaliokunnan tavoitteena on vuoden 2021 

aikana luoda koulutusohjelma toimitsijoille, sisältäen toimitsijarekisterin kokoamisen ja toimitsija 

lisenssioinnin kehittämisen, yhdessä tuomarivaliokunnan kanssa järjestää alueille 

toimitsijakoulutusta, ja Suomi Cup kilpailuiden yhteyteen mahdollisuuksien mukaan 

toimitsijakoulutusta. Lisäksi tavoite on hakea koulutusta Tanskasta tutustumalla heidän toimitsija- ja 

kilpailujärjestelykoulutusmalliinsa. 

 

7.4 Sportdata toimitsijakoulutus 

 

Sportdata- ohjelman käyttö kotimaan kilpailuissa ei ole vielä Suomen kisoissa kovin yleistä. 

Valiokunnan tavoitteena on jakaa tietoisuutta liiton tuesta sportdatan käytössä. ja kehittää 

yhteistyössä seuratoimintavaliokunnan kanssa sportdata koulutuspaketti ja ohjeistus. 

 

7.5 Suomi Cup kilpailusarja 2021 

 

Vuoden 2021 aikana jatkuu kotimainen kilpailusarja Suomi Cup kilpailut  

• Suomi Cup Orimattila xx.3.2021 

• Suomi Cup x.4.2021 paikka avoin 

• Suomi Cup syksy 2021 paikka avoin 

• Suomi Cup syksy 2021 paikka avoin 

Valiokunta myöntää kilpailut, ja luo Suomi Cup kilpailuille kriteerit luomaan Suomi Cup 

kilpailusarjalle takeen laadusta. 

 

7.6 Finnish Open Cup 2021 

 

Finnish Open kilpailu myönnetään sopivalle seuralle järjestettäviksi. 

Kilpailuvaliokunta voi tukea järjestelyjä mahdollisuuksien mukaan. Toiveena ja tavoitteena on, että 

sama seura liiton tukemana järjestäisi kilpailun vähintään 3 kertaa, peräkkäisinä vuosina. 

FOC xx.x.2021 

 

7.7 SM-kilpailut 

 

SM-kilpailu myönnetään sopivalle seuralle järjestettäviksi. 
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Kilpailuvaliokunta voi tukea järjestelyjä mahdollisuuksien mukaan. Toiveena ja tavoitteena on, että 

sama seura liiton tukemana järjestäisi kilpailun vähintään 3 kertaa peräkkäisinä vuosina. 

Ajankohta 

xx.10.2021  

7.8 Nuorten EM- kilpailut 2021 

 

Euroopan Karateliitto (EKF) myönsi vuonna 2015 Suomelle karaten NEM-kilpailujen 

järjestämisoikeuden. Suomen Karateliitto päätti tuolloin järjestää kilpailut Tampereella 12-

14.2.2021. Lokakuussa 2020 maailmalla riehuvan koronaviruspandemian johdosta kilpailuiden 

järjestäminen helmikuussa 2021 näytti hyvin epävarmalta. Suomen Karateliitto teki EKF:lle esityksen 

kilpailuiden siirtämisestä elokuuhun. EKF teki jäsenmaiden edustajiaan kuunneltuaan päätöksen 

siirtää kilpailut esityksen mukaisesti järjestettäväksi 20.-22.8.2021.  

Kilpailuun odotetaan noin 1200 kilpailijaa, yli 200 valmentajaa ja noin 200 muuta delegaation 

jäsentä 52 maasta. Kilpailun yhteydessä järjestetään EM-tason tuomarikurssi, joka ajoittuu 

kilpailuviikon alkuun. Tuomarikurssille osallistuu noin 150-200 tuomaria. Kurssille osallistuvien 

tuomareiden lisäksi pelkkiin kilpailuihin osallistuvia tuomareita on noin 150. 

 

Kisaorganisaatio 

Tapahtuman pääsihteeri on Kaj Palenius, joka Karateliiton toiminnanjohtajan kanssa vastaa 

operatiivisesta johtamisesta. Karateliiton hallituksen puheenjohtaja on myös ydinryhmässä mukana. 

Kisaorganisaatiota ohjaa ja valvoo johtoryhmä. Sen jäseninä ovat Tampereen kaupungin edustajat, 

Karateliiton toiminnanjohtaja, Karateliiton hallituksen edustaja, ohjausryhmän esittelijänä on 

kilpailujen pääsihteeri. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti sekä tarvittaessa. 

 

Kisabudjetti 

Kisabudjetti on 749.000 euroa. Karateliitto on rahastoinut tapahtumaa edeltävinä vuosina osan 

kisabudjetista. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tampereen kaupunki osallistuvat kisojen 

rahoitukseen merkittävällä osalla. Tampereen kaupungin merkittävä panostus ulottuu myös 

kisapaikkaan ja muihin olosuhteisiin, jotka ovat kilpailun kannalta oleelliset. 

 

Kisapaikka 

Ajankohdan muuttuessa myös kisapaikka vaihtui Tampereen messu-ja urheilukeskuksesta 

Hakametsän jäähalliin. 

 

Kilpailuiden läpivienti 

Kisat ovat ikäluokkakilpailut, eli eri kolme ikäluokkaa (U16, U18, U21) kilpailee eri päivinä, 

nuorimmasta vanhimpaan. Ottelut käydään kuudella ottelutatamilla. Toimitsijat ja katsojat mukaan 

lukien paikalla on päivittäin noin 1 500-2 000 henkilöä.  
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8. Hokutoryu ju-jutsu 
 

Vuosi 2021 aloitetaan kansainvälisellä Hokutoryu ohjaajien tapaamisella hotelli Långvikissä, 

Kirkkonummella 9-10.1.2021. Tapaaminen pidetään samaan aikaan järjestettävän Kenjutsuleirin 

yhteydessä. Paikalle odotetaan merkittäviä kansainvälisiä ju-jutsuvaikuttajia ja tarkoitus on keskustella 

eurooppalaisten leirien ja koulutustilaisuuksien aikatauluista, sekä toiminnan mukanaan tuomista 

uusista haasteista 

8.1 Kansainvälinen leiri- ja kilpailutoiminta 

 

Kansainvälinen leiri- ja kilpailutoiminta on vilkasta. Vuoden aikana järjestämme kolme isoa 

kansainvälistä ju-jutsuleiriä, kevät-, kesä- ja syysleiri, johon osallistuu ju-jutsukoita ympäri Suomea ja 

eri puolilta maailmaa. 

Kansallisia ju-jutsukilpailuja pyritään järjestämään joka toinen kuukausi, siten, että samassa 

tilaisuudessa on sekä yleisen sarjan, että junioreiden otteluita. Näissä kilpailuissa otellaan 

pääsääntöisesti B-säännöillä, jotka sallivat jalka- ja käsisuojien käytön. B-säännöt madaltavat 

aloittelevien ottelijoiden kynnystä lähteä mukaan kilpailutoimintaan. Pyrimme siihen, että kilpailuja 

järjestettäisiin eri puolilla Suomea.  

 

8.2 SM-kilpailut 

 

Aikuisten ja junioreiden SM-kilpailut pidetään maaliskuussa Lempäälän Ideaparkissa. Kilpailut ovat 

Karateliiton kilpailut, mutta kisojen vastuullinen järjestäjä on Helsingin ju-jutsuklubi. Hokutoryu ju-

jutsun ottelusäännöillä on suunnitteilla useita kansainvälisiä avoimia turnauksia, ainakin Iran, Israel, 

Venäjä, Norja ja Italia Open. Hokutoryu ottelusäännöt ovat herättäneet suurta kiinnostusta ja 

tuomareita koulutetaan jatkuvasti useissa maissa leirien yhteydessä. Lasten turnajaisia on tiedossa 

ainakin Liettuassa, Israelissa, Valkovenäjällä ja Ukrainassa. Kilpailijavalinnat arvokisoihin tehdään 

SM-kilpailujen perusteella.  

 

8.3 Ammattilaisottelut  

 

Hokutoryu PRO -otteluita järjestetään Ukrainassa, Azerbaidzhanissa ja Omanissa. Näihin häkissä 

käytäviin ammattilaisotteluihin, joissa on sallittu käsien teippaus ja jossa säännöt ovat 

huomattavasti vapaammat, valitaan osallistujat tapauskohtaisesti. Ottelut käydään ns. matchmake 

periaatteella. Hokutoryu PRO otteluita pidetään mahdollisesti myös Suomessa, mikäli M1 tai NFC 

organisaatioiden vapaaottelukilpailut järjestetään täällä.  

 

8.4 MM-kilpailut 

 

Maailmanmestaruuskilpailut pidetään kesäkuussa Cheboksaryssa, Venäjällä. Kilpailut ovat osa 

valtavaa the 9th International Martial Arts Games –tapahtumaa, johon odotetaan n. 10 000 

kamppailulajien harrastajaa ympäri maailmaa. Kisoihin valitaan Suomen mestarit, sekä harkinnan 

mukaan mahdollisesti myös muita tasokkaita ottelijoita. Kaikilta valittavilta ottelijoilta edellytetään, 

että ovat osallistuneet SM-kisoihin tai ovat todistettavasti olleet sairauden tai loukkaantumisen 

johdosta estyneitä SM-kisoihin osallistumaan. 
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8.5 Tuomarikoulutus 

 

Kauden aikana pyritään järjestämään ainakin kaksi tuomarikurssia Suomalaisille tuomareille. Kurssit 

ovat viikonloppukursseja ja ne ovat osa valtakunnallisten ju-jutsuleirien ohjelmaa. 

Tuomarikoulutusta on myös tarkoitus kehittää niin, että uudet tuomarit sitoutuvat entistä 

paremmin ja kehittävät osaamistaan. 

8.6 Ohjaajakoulutus 

 

Hokutoryu ju-jutsun ohjaajakoulutusjärjestelmää pyritään kehittämään yhdessä Karateliiton kanssa. 

 

8.7 Muu kansainvälinen toiminta 

 

Harkinnan mukaan osallistutaan meille merkittäviin kansainvälisiin tapahtumiin, kuten leireihin, 

koulutustilaisuuksiin ja kilpailuihin. Etusijalla on lähialueet; Norja, Baltia ja Venäjä sekä muut 

Euroopan maat, mutta myös Euroopan ulkopuolisten maiden, kuten Iranin, Ecuadorin ja Israelin 

kanssa on tiivistä yhteistyötä. 

  

9. Suomen Taido 
 

1.1.2014 lähtien suomalaiset taidoseurat ovat kuuluneet Suomen Karateliittoon. Toiminta on 

organisoitu taidovaliokuntaan, jota kutsutaan Suomen Taidoksi.  Nykyisin Karateliittoon kuuluvia 

taidoseuroja on 21.   

Suomen Taido palvelee taidoseuroja muun muassa koulutuksen, tapahtuminen, leirien, 

tarvikevälityksen ja lajivakuutuksen avulla. Taidon toimisto sijaitsee muiden kamppailulajien kanssa 

yhteisissä tiloissa Sporttitalossa Helsingissä (Valimotie 10, 00380 Helsinki).  

Käytännön toimintaa koordinoi lajipäällikkö yhdessä Karateliiton toimiston henkilöstön, liiton 

hallituksen sekä Suomen Taidon johtoryhmän ja muiden taidotoimijoiden kanssa. Vuoden aikana 

tehdään laaja-alaisesti yhteistyötä seurojen, Suomen Karateliiton lajien, eri kamppailulajiliittojen ja 

Olympiakomitean kanssa mm. lasten, nuorten ja aikuisten koulutus- ja valmennustoiminnassa sekä 

tähtiseuratoiminnassa. 

Suomen Taido on sitoutunut antidopingtoimintaan ja yhdenvertaisuuteen. Antidoping ja 

yhdenvertaisuutta käsitellään koulutuksissa, valmennuksessa sekä jäsenseurojen kanssa. 

Antidopingiin ja yhdenvertaisuuteen liittyviä materiaaleja jaetaan säännöllisesti jäsenistölle. Suomen 

Taido noudattaa Suomen Karateliiton antidoping- ja yhdenvertaisuusohjelmia. 

Suomen Taidolla on yksi mandaattipaikka Suomen Karateliiton hallituksessa. Suomen Taidon 

edustaja vuoden 2021 ajan on Marianne Malm. Suomen Taidon edustaja vie asioita hallituksen 

päätettäväksi ja tuo asioita vastaavasti tiedoksi Suomen Taidon johtoryhmälle. Suomen Taidolla on 

mahdollisuus saada paikka myös Karateliiton johtoryhmässä. 
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9.1 Puheenjohtajapäivä 

 

Suomen taidotoiminnan korkeinta päätösvaltaa käyttää taidoseurojen yhteinen puheenjohtajapäivä. 

Puheenjohtajapäivässä äänioikeus on kaikilla jäsenmaksuvelvoitteensa hoitaneilla taidoseuroilla ja 

niillä monilajiseuroilla, joissa harrastetaan taidotoimintaa. Kutsu puheenjohtajapäivään toimitetaan 

seuroihin sähköpostitse. Kullakin seuralla on yksi ääni. 

Puheenjohtajapäivä pidetään Helsingissä 21.11.2021. Puheenjohtajapäivässä käsitellään 

toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 ja toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 

sekä valitaan jäsenet Suomen Taidon johtoryhmään sekä Taidon ehdokas Karateliiton hallituksen 

mandaattipaikalle. Suomen Taidon johtoryhmässä on puheenjohtajan lisäksi 4-8 jäsentä, joista 

kolmannes on vuosittain erovuorossa. Kausi alkaa aina kalenterivuoden alusta. 

 

9.2 Suomen Taidon johtoryhmä 

 

Suomen Taidon johtoryhmä organisoi taidotoimintaa Suomessa. Johtoryhmä vastaa strategian 

toteuttamisesta ja taidon palveluiden tuottamisesta. Johtoryhmä kehittää taidotoimintaa Suomessa 

ja tekee yhteistyötä Suomen Taido Dan-yhdistyksen kanssa. Johtoryhmän alaisuudessa toimii 

viestintä- ja seurapalvelut sekä lajipalvelut. Johtoryhmä nimeää tarvittaessa hanke- tai työryhmiä. 

 

Johtoryhmän jäsenet 

Vuodelle 2021 kestävät kaudet 

  Elisa Rousu, puheenjohtaja (kausi 2020-2022) 

  Jukka Viljanen (kausi 2020-2022) 

  Juha Lemmetti (kausi 2020-2022) 

  Tapani Vehkaoja (kausi 2019-2021) 

  Mikko Koivula (kausi 2019-2021) 

  Mari Pilvesvuori (kausi 2019-2021) 

  Yrjö Castrén, Suomen Taido Dan yhdistyksen yhdyshenkilö, (sijainen Kirsti Maaniemi) 

  Marianne Malm (kausi 2018-2020) erovuorossa 2020 

 

Johtoryhmän kokoukset 

Johtoryhmä kokoontuu vuoden aikana 5-8 kertaa.  Kokoukset pidetään Helsingissä tai webinaareina 

vuonna 2021 seuraavasti: 

  ● tammikuun viimeinen viikko 

  ● maaliskuun puoliväli 

  ● toukokuun puoliväli 

  ● elokuun puoliväli 

  ● lokakuun viimeinen viikko 

  ● joulukuun alku tarvittaessa 

 

9.3 Toimihenkilöt 
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Suomen Taidon kokopäiväisenä työntekijänä toimii lajipäällikkö Sera Kaukola. Lajipäällikön 

työnkuvaan kuuluu viestintä ja markkinointi, toiminnan kehittäminen, tapahtumien organisointi, 

materiaalinvälitys, taloudenhoito sekä yhteydenpito sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin sekä 

kamppailulajien yhteistyö. Kansainvälistä yhteistyötä kuuluu tehtäviin erityisesti arvokilpailuvuosina. 

9.4 Strategia ja hankkeet 

 

Strategian valmistelu aloitettiin vuonna 2020 ja sitä jatketaan alkuvuonna 2021. Strategiaa tehdään 

mahdollisin osin yhdessä jujutsun ja karaten kanssa.  

9.5 Kansainvälinen toiminta 

 

Suomi toimii näkyvästi ja aktiivisesti World Taido Federationin (WTF) hallituksessa, Jari Tuominen 

varapuheenjohtajana ja Tuomas Katajarinne taloudenhoitajana. Lisäksi Yrjö Castrén toimii toisena 

toiminnantarkastajana ja Elisa Rousu Suomen Taidon maaedustajana. Australian MM-kilpailujen 

siirtyessä vuodella myös WTF:n kokous siirtynee vuodelle 2022 eikä 2021 kokousta pidetä. 

Suomen Taidon järjestämistä tapahtumista välitetään kutsut muihin taidomaihin. Jäsenseuroille 

välitetään kutsut kansainvälisiin tapahtumiin. 

 

9.6 Viestintä- ja seurapalvelut 2021 

 

Toimijat 

• Sera Kaukola, lajipäällikkö 

• Mikko Koivula, tiedotus, viestintä ja markkinointivastaava 

• Tapani Vehkaoja, taloudenhoitaja 

• Jukka Viljanen, materiaalivastaava 

• Marianne Malm 

 

Taloushallinto ja materiaalinvälitys 2021 

 

Taloudenhoitaja tekee talousseurantaa säännöllisesti lajipäällikön kanssa. Talousseurannassa 

tarkastellaan kuukausittaista tulosta suhteessa talousarvioon. Avoimia myyntilaskuja peritään 

aktiivisesti. Aktiivisella seurannalla pyritään välttämään hallitsemattomia ja ongelmallisia tilanteita 

kassavirrassa.  

Suomen Taidon kirjanpito sisältyy kokonaisuudessaan Karateliiton kirjanpitoon. Tilitoimistona on 

Rantalainen. Osto- ja myyntireskontrana, työajanseurantana ja matkalaskuohjelmana käytetään 

Netvisoria. Taido rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla, lisenssi-, materiaalinvälitys- sekä 

tapahtumatuotoilla sekä yhteistyösopimuksilla. 

Materiaalivastaava varmistaa taidopukujen ja -tuotteiden saatavuuden sekä suunnittelee taidolle 

sopivan oheistuotteiden kokonaisuuden. Taidotuotteita ovat taidopuvut, taidopassit, hihamerkit ja 

mon-merkit. Taidopuvut valmistaa ja välittää taidon yhteistyökumppani Egimo Ky. Puvut tehdään 

käsityönä Suomessa. Oheistuotteita ovat mm. taidoreput/kassit, irtomerkit, hupparit, t-paidat ja 

pyyhkeet. 

Vuonna 2021 lanseerataan uutena myyntituotteena t-paita, jossa on Suomen Taidon logo rinnassa. 

Japanilaisia taidopukuja ja tuotteita tilataan vuoden aikana kerran. 
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Viestintä ja markkinointi 2021 

 

Viestinnän pitkäaikainen tavoite on lisätä taidon tunnettuutta ja saada taidotapahtumille julkisuutta. 

Lisäksi tehtävänä on tiedottaa taidoasioista liiton, jäsenseurojen ja taidokoiden välillä muun muassa 

Kamae-blogin, nettisivujen, Facebookin ja Mailchimp-postituslistan avulla.  

Lehdistötiedotejakelua tehdään ePressin kautta, joka Suomen Taidolla on käytössä Karateliiton kautta. 

ePressi.com on monikanavainen mediajakelupalvelu, jonka kautta on mahdollista välittää tiedotteet ja 

muu lehdistömateriaali medialle ja yleisölle nopeasti, helposti ja laajasti. Tiedotteet julkaistaan myös 

ePressi.comin online-tiedoteportaalissa. Tiedotteet kirjoitetaan ainakin SM-kilpailuista sekä 

maajoukkuevalinnoista Australian MM2022-kilpailuihin. 

Taidossa jatketaan live stream -lähetysten tuottamista kilpailutapahtumista Suomen Taidon Facebook-

sivulle.  

 

9.7 Lajipalvelut 2021 

 

Lajipalveluissa tuotetaan lapsille, nuorille ja aikuisille erilaista harrastusta tukevia materiaaleja, 

tapahtumia, kilpailuja ja valmennusta sekä koulutusta.  

 

Hankkeet 

 

Taido Kids -ikäisten vyökokeet järjestetään salikokeina ja niissä suoritetaan mon-merkkejä sekä 

raitavöitä. Nykyinen juniorien vyöjärjestelmä on otettu käyttöön useassa seurassa vaihtelevassa 

laajuudessa. Juniorien vyöjärjestelmän kehityshanke alkoi esiselvityksellä vuoden 2020 kesällä, ja 

vuonna 2021 vyöjärjestelmää kehitetään kerättyjen havaintojen ja parannustarpeiden pohjalta. 

 

Taido tutuksi -hanke 

 

Taido tutuksi -hanke päättyi syyskuussa 2020. Hankkeen aikana saatuja kokemuksia ja kehitettyjä 

toimintamalleja jalkautetaan vuoden aikana seurojen varsinaiseen toimintaan. Erityisesti 

panostetaan syksyn 2021 kurssien aloitukseen. 

 

Toimijat 

Toimisto 

• Sera Kaukola 

Nuorisotoiminta 

• Juha Lemmetti 

Kilpailutoiminta 

• Mari Pilvesvuori, kilpailutoiminnan vastaava 

• Olavi Kurttio, kilpailu- ja tuomarivastaava 
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• Henrika Ylirisku, kilpailu- ja tuomarivastaava 

 

Valmennustoiminta 

• Marko Havu, aikuisten päävalmentaja  

• Päivi Nevalainen, aikuisten valmentaja 

• Tomi Tolsa, aikuisten valmentaja 

• Jukka Viljanen, aikuisten valmentaja 

• Essi Pelttari, nuorten päävalmentaja 

• Jasser Anoschkin, nuorten valmentaja 

• Markku Valkeapää, nuorten valmentaja 

 

Koulutustoiminta 

Toimijat 

• Marianne Malm, koulutusvastaava 

• Osaamishanke: Elisa Rousu, Katja Anoschkin, Jukka Viljanen, Marko Meriläinen, Marianne Malm 

 

9.1 Junioreiden ja aikuisten leirit ja tapahtumat 

 

Lähes kaikissa taidoseuroissa järjestetään aikuisharrastajille ja nuorille harjoitustoimintaa. Vain 

muutamaa seuraa lukuun ottamatta kaikissa taidoseuroissa on myös Taido Kids -ikäisiä harrastajia 

(7-12 -vuotiaat) ja muutamassa myös taidominejä (4-6 -vuotiaat).  

Suomen Taido tarjoaa harrastajilleen monipuolista toimintaa kaikissa ikäryhmissä. 

Suomen Taidon leirejä ja koulutuksia järjestään niin, että ne vastaavat jäsenistön toiveita ja 

houkuttelevat mahdollisimman paljon osallistujia. Suomen Taido järjestää harrastajille suunnattuja 

teema- ja taidoleirejä seuraavasti: 

• Helmikuu: Dan-leiri, Pajulahden urheiluopisto, Nastola 

• Huhtikuu: Yleisleiri, Pajulahden urheiluopisto, Nastola 

• Kesäkuu: Kamppailulajien yhteinen Lasten Suuri Budoleiri 8-14-vuotiaille junioreille (taido, aikido 

ja ITF ja WTF taekwondot), Varalan urheiluopisto, Tampere 

• Kesäkuu: Kesäleiri, Pajulahden urheiluopisto, Nastola 

• Syyskuu: Teemaleiri: Unshin ja tengi 

• Lokakuu: Teemaleiri: Taido lajina perusteet – perustekniikat ja liikkuminen 

• Lokakuu: Teemaleiri: Taido lajina - hokei ja jissen 

• Marraskuu: Gojuunin jissen -tapahtuman otteluleiri  

• Marraskuu: Gojuunin jissen –tapahtuma  

 

9.2 Junioreiden ja aikuisten vyökokeet 

 

Vyökokeet kuuluvat olennaisesti kamppailulajeihin. Vyökokeissa varmistetaan tietty osaamistaso ja 

ne toimivat harrastajalleen osaamisen mittarina.  
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Taido Kids -ikäiset suorittavat mon-merkkejä ja raitavyökokeita salikokeina. Nämä suoritukset 

rekisteröidään kunkin seuran toimesta Suomisporttiin eikä niitä tilastoida. Seuroissa pidetään 

lapsille ja nuorille myös taidovartteja, jossa oman ohjaajan kanssa keskustellaan tavoitteista ja 

elämäntavoista. Tavoitteena keskustelussa on lasten ja nuorten sitouttaminen ja motivoiminen. 

Suomen Taido Dan-yhdistys järjestää seurojen ja Suomen Taidon kanssa yli 12-vuotiaille paikallisia, 

alueellisia ja kansallisia vyökokeita. Vyöarvot ilmoitetaan Japaniin Taido Hon’in vyökoerekisteriin. 

  

9.8 Junioreiden ja aikuisten kilpailutoiminta 

 

Kilpailuissa on viisi päälajia: liikesarjat (hokei) ja ottelu (jissen), joissa molemmissa kilpaillaan myös 

joukkueena sekä lisäksi kilpaillaan ennalta suunnitellussa kamppailussa yksi viittä vastaan (tenkai). 

Juniorit kilpailevat myös o-jissenissä, eli nauhaottelussa ja Taido Kids Trick Track -taitoradalla. 

Kilpailuissa on sarjat ikä- ja vyöarvoluokittain sekä sukupuolittain. Jäsenseurat järjestävät kilpailut 

Suomen Taidon alaisuudessa ja kilpailusääntöjä noudattaen.   

Juniorisarjoissa kilpaillaan ikäluokittain ja sarjoja järjestetään 4-17 -vuotiaille. Yläkouluikäiset alkavat 

kilpailla hokeissa ja ottelussa sekä joukkuehokeissa ja tenkaissa. Yli 15-vuotiailla on mahdollisuus 

kilpailla hokeissa, joukkuehokeissa ja tenkaissa myös aikuisten sarjassa. Junioreiden ikäsarjat ovat: 

A-juniorit (15-17v), B-juniorit (12-14v), C-juniorit (10-11v), D-juniorit (7-9v) sekä taidominit (4-6v).  

Aikuisten sarjassa, niin sanotussa ranking-sarjassa, kilpailevat henkilöt kerryttivät kausikohtaista 

rankingpistesaldoa miesten ja naisten erillisissä hokei- ja jissen-sarjoissa. Kauden päätteeksi 

parhaiten menestyneet kilpailijat palkitaan ranking-kiertopalkinnoilla. Kertyneitä pisteitä käytetään 

myös yhtenä maajoukkueen valintakriteerinä. 

Yli 30-vuotiaille järjestetään sonen-kilpailusarjoja. Sonen-sarjoja voidaan järjestää myös 

ikäluokittain. 

Vuoden aikana kehitetään Kihapp-järjestelmän raportointia, kilpailujen järjestämisen 

helpottamiseksi sekä tilastoinnin parantamiseksi. 

 

Cup-kilpailut 

• Tammikuu-helmikuu 2021 

• Helmikuu-maaliskuu 2021 

• Maaliskuu-huhtikuu 2021 

 

SM-kilpailut 

• Huhtikuu-toukokuu 2021 

 

9.9 Tuomaritoiminta 

 

Vuoden 2021 aikana pyritään pitämään aktiivisten tuomareiden määrä nykyisellä tasolla noin 20 

tuomarissa tai sitä hieman kasvattamaan. Kullekin tuomarille pyritään tarjoamaan yhtä monta 

kilpailua kauden aikana, ellei tuomari itse toivo pienempää määrää. Tuomariksi vaaditaan suoritetut 

tuomarikoulutus, sääntökoe ja vähintään 1. dan -vyöarvo. SM-kilpailuissa tuomitsevilla tulee olla 
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voimassa oleva AA-tuomariluokitus. Kauden 2021 aikana pyritään pitämään 4. dan AA-tuomarit 

aktiivisena, sekä kannustaa heitä lähtemään 2022 MM-kilpailuihin tuomareiksi. 

Kauden aikana järjestetään tuomarikoulutusta seuraavasti: 

• Lokakuu: Tuomaritoiminnan perusteet 

• Marraskuu: Tuomaripäivä tuomarina toimiville 

 

9.10 Nuorten ja aikuisten valmennus 

 

Säännöllistä valmennustoimintaa tarjotaan sekä nuorille että aikuisille. Valmennuksessa käsitellään 

myös tervettä urheilua ja antidopingia. 

 

Aikuisten valmennusryhmä 

Valmennuksen tavoitteena on antaa ryhmään kuuluville urheilijoille tukea tavoitteellisessa ja 

ohjelmoidussa kilpailuharjoittelussa. Kaudella 2021 valmennusryhmässä harjoitellaan tavoitellen 

maajoukkuepaikkaa. Valmennusryhmään kuuluu 20-30 taidokaa, joilta edellytetään sitoutumista 

tavoitteelliseen harjoitteluun. Valmentajat päättävät valmennusryhmän kokoonpanosta. Ryhmään 

valitaan joka vuosi sekä nuoria että aikuiskilpailijoita. Valintaperusteena voi olla jokin seuraavista: 

• kahden viimeisimmän kauden yhteenlaskettuna tuloksena vähintään viisi ranking-pistettä 

tai nuorten päävalmentajan esitys ja lyhyt motivaatiokirje sekä oman valmentajan tai 

seuraohjaajan suositus. 

• Valmennus tapahtuu leirien yhteydessä. 

Valmennuksen tavoitteet: 

• turvallinen, monipuolinen sekä tavoitteellinen harjoittelu 

• lajitaitojen kehittäminen kilpaurheilupainotuksella 

•  urheilulliset ja tavoitteellista harjoittelua tukevat elämäntavat 

•  kehittyminen urheilijan polulla 

 

Päävalmentaja vastaa harjoittelun suuntaviivojen ja yleisohjeistuksen laadinnasta, kehittämisestä ja 

seurannasta. Valmentajat seuraavat ryhmäläisten kehitystä, harjoittelumotivaatiota ja 

harjoitteluolosuhteita valmennusleireillä käytävien kartoitusten avulla. Leirit toimivat 

palautteenantotilaisuuksina urheilijan asettamien tavoitteiden toteuttamisessa. Harjoittelua 

ohjelmoidaan makrosyklin tasolla ja seurataan urheilijoilta vaadittavien harjoituspäiväkirjojen avulla. 

Valmennus ei sisällä päivittäisvalmennuksen ohjaamista käytännön tasolla, vaan tämä kuuluu 

urheilijoiden omien valmentajien ja ohjaajien vastuulle. Valmennusryhmän valmentajat pyrkivät 

keskusteluyhteyteen urheilijoiden omien valmentajien kanssa. 

Valmennusryhmälle järjestetään yksi valmennusleiri: 

• Helmikuu 2021 valmennusleiri, Lahti 

 

Nuorten valmennusryhmä 
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Nuorille tarjotaan oman seuran harjoittelun tueksi kilpailuun tähtäävää valmennusta sekä 

mahdollistaa myöhemmin sujuva siirtymä aikuisten valmennusryhmään. Tavoitteena on tukea 

innostusta kilpaurheiluun ja harrastuksen jatkamiseen nuoren kasvaessa aikuiseksi. Leirien ohjelma 

rakennetaan tukemaan sekä kilpailuja että nuorten omia toiveita ja tavoitteita. Tavoitteena on 

sitouttaa nuoria taidoon ja pienentää lopettavien määrää. Toiminta tukee seurojen tekemään 

valmennustyötä. Nuorten valmennusryhmän tavoitteena on: 

• turvallinen ja monipuolinen harjoittelu 

• lajitaitojen kehittäminen 

• terveelliset elämäntavat 

• iloinen ja myönteinen asenne omaan itseen 

• kehittyminen urheilijan polulla 

• kannustaa nuoria jatkamaan kilpailemista aikuisena. 

Nuoret valitaan valmennusryhmään kilpailumenestyksen tai oman kiinnostuksensa perusteella. 

Edellytyksenä on halu kilpailla ja into kehittyä taidossa. Valmennusryhmä on tarkoitettu A- ja B-

juniori-ikäisille nuorille. 

 

Kriteerit nuorten valmennusryhmään ovat: 

• Aktiivinen osallistuminen kilpailuihin (hokei ja jissen) 

• Ryhmään kutsuttaessa kilpaileminen kuluvalla tai seuraavalla kaudella A- ja B-junioreiden 

sarjoissa 

• Vyöarvo vähintään 4.-3. kyu 

• Kilpailumenestys/valmentajan arvio soveltuvuudesta valmennusryhmään taitotason perusteella 

myös ilman sijoittumista kilpailuissa. Perustekniikoiden sekä akrobaattisten perusliikkeiden 

(senten, koten, sokuten) hallinta. Myös korkean tengin osaaminen tai kokemus korkean tengin 

harjoittelusta luetaan eduksi. 

• Tärkeää on nuoren urheilijan oma motivaatio tavoitteelliseen taido harjoitteluun ja urheilijaksi 

kasvamiseen. 

• Huomioidaan ryhmän koko, joka rajataan noin 10-12 urheilijaan. Ryhmän kokoa voidaan 

tilapäisesti kasvattaa enintään 15 urheilijaa (esim. siirtymävaiheet). 

• Sitoutuminen valmennusryhmän toimintaan (osallistuminen leireille, ellei selkeää estettä ole) 

sekä aktiiviseen harjoitteluun (yksilölliset resurssit huomioiden). 

• Valmentajat seuraavat kauden aikana kilpailusuorituksia ja päävalmentaja on yhteydessä 

valmennusryhmään kutsuttaviin nuoriin ja heidän vanhempiinsa. Nuori urheilija tai hänen oma 

valmentajansa voi myös itse tuoda esille kiinnostuksensa toimintaa kohtaan. Päätöksessä 

valmennusryhmään kutsumisesta noudatetaan kuitenkin edellä kuvattuja kriteerejä myös tässä 

tilanteessa. 

Nuorten valmennusryhmän toimintaan kuuluu kaksi leiriä vuodessa. Leirit järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan samaan aikaan aikuisten valmennusryhmän kanssa, mutta leiri kestää 

vain yhden päivän. Harjoittelussa voi olla soveltuvin osin yhteisiä osia aikuisten valmennusryhmän 

kanssa. Nuorten valmennusryhmän koko on maksimissaan kymmenen henkilöä, jotta kaikki saavat 

henkilökohtaista huomiota ja tarvitsemaansa tukea. 

 

Leiripäivät ovat: 

• Helmikuu 2021, Nuorten valmennusleiri 
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• Lokakuu 2021, Nuorten valmennusleiri 

 

Maajoukkue 

Australian MM-kilpailut järjestetään maaliskuun lopussa 2022. Tämän vuoksi maajoukkue valitaan jo 

kauden 2021 perusteella. Kaikkien maajoukkueeseen valittujen kanssa tehdään urheilijasopimukset. 

Maajoukkue valitaan toukokuussa 2021. Valintakriteerit ovat: 

Suoraan kauden 2021 kilpailumenestyksen perusteella:  

• Naisten kokonaisrankingin kolme parasta  

• Miesten kokonaisrankingin kolme parasta  

 

Muut kriteerit, jotka vaikuttavat urheilijoiden valintaan:   

• Naiset: Udezenten ja udekooten  

• Miehet: Bakuchu, nenchu, sokuchu  

 

Kaikki urheilijat:  

1. Erityinen menestys vain toisessa lajissa (jos ei ole yltänyt kokonaisrankingissa 3 parhaan 

joukkoon) 

2. Soveltuvuus joukkuelajeihin 

 

Päävalmentaja tekee SM-kilpailujen jälkeen esityksen valittavasta joukkueesta Suomen Taidon 

johtoryhmälle tarpeellisin taustatiedoin ja perusteluin. Johtoryhmä käsittelee esityksen ja tekee 

päätöksen. Valmentajat valitsevat valitusta urheilijoista lajikohtaiset edustajat kuhunkin lajiin. 

Maajoukkue harjoittelee yhteisillä maajoukkueleireillä seuraavasti: 

  ● toukokuu 

  ● kesäkuu 

  ● elokuu 

  ● lokakuu 

  ● Joulukuu 

 

Seuraohjaajien valmennusmentorointi 

Valmennusmentoroinnin tavoitteena on seuraohjaajien valmennuksen ja valmennuksellisuuden 

kehittäminen ja valmennuksellisen otteen lisääminen. Mentorointiin valittavien kanssa pidetään 

koulutusta ja tapaamisia vuoden aikana 2-4 kpl.  

 

9.11 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 

 

Koulutustoiminnan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää taidokoiden lajiosaamista ja 

valmennusosaamista erilaisin materiaalein, koulutuksin ja seminaarein. Tavoitteena on myös 

huolehtia lajin yhtenäisestä teknisestä perustasta. Koulutuksia järjestetään joko itse tai yhteistyössä 
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muiden kamppailulajien kanssa. Koulutuksissa käsitellään myös terve urheilija-, antidoping- ja 

yhdenvertaisuusteemoja.  

Kamppailulajien – aikido, itf-taekwon-do, judo, jujutsu, karate, nyrkkeily, taido, taekwondo – kesken 

tehdään yhteistyötä VOK 1-3 tasojen koulutuksissa.  

Osaamishankkeessa on vuosina 2018-2020 kehitetty itsenäisempää ja joustavampaa myös 

verkkokoulutukset mahdollistavaa oppimista. Taidon ohjaajakoulutuksiin ja lajipäiviin on lisätty 

taidon lajitaitojen opettamista. Teemaleirit ja varsinainen ohjaajakoulutus on samalla myös eritetty. 

Vuonna 2021 uudistettu ohjaajakoulutusjärjestelmä on täysipainoisesti käytössä. 

• Koulutuksia ja tapahtumia ohjaajille järjestetään seuraavasti: 

• Tammikuu: Kamppailulajien yhteinen junioriohjaajaseminaari 

• Kevät: Kamppailulajien yhteinen III-tason valmentajakoulutus (jatkuen mahdollisesti syksylle 

VAT-koulutukseen), sis. taidon lajipäivä. 

• Huhtikuu: Taidon lajitaitojen ohjaajakoulutuksen lähiopetus, Pajulahden urheiluopisto, Nastola 

(Yleisleirin yhteydessä) 

• Syksy: Kamppailulajien yhteinen I-tason junioriohjaajakoulutus, sis. taidon lajipäivä. 

• Syksy: Kamppailulajien yhteinen II-tason valmentajakoulutus, sis. taidon lajipäivä. 

• Syksy: Kamppailulajien yhteinen Tähtiseuraseminaari 

• Marraskuu: Taidon lajitaitojen ohjaajakoulutuksen lähiopetus 

• Taidon lajitaitojen ohjaajakoulutusta järjestetään lähiopetuksena 1-2 kertaa vuoden 2021 

aikana. Moduulit voivat sijoittua leirien yhteyteen tai toimia omina koulutuspäivinään. 

9.12 Ansioituneiden taidokoiden ja seurojen muistaminen 

Suomen Taido palkitsee vuonna 2021 ansioituneita taidokoita seurojen, taidojohtoryhmän tai 

muiden taidotoimijoiden esityksestä palkitsemistilaisuudessa 21.11.2021. Seurojen esitykset 

palkittavista tulee olla liiton toimistolla 15.10.2021 

Palkitsemissäännön mukaiset palkitsemiskategoriat ovat: 

• Nimitys Suomen Taidon Hall of Fameen  

• Vuoden Taidoka 

• Vuoden seura 

• Vuoden nuori taidoka 

• Vuoden aikuisharrastaja 

• Vuoden junioriohjaaja 

• Vuoden taidoteko 

• Suomen Taidon kultainen ansiomerkki 

• Suomen Taidon hopeinen ansiomerkki 

• Suomen Taidon pronssinen ansiomerkki 

• Tasavuosia täyttäneet seurat 

o Seura 10 v 

o Seura 20 v 

o Seura 30 v 

o Seura 40 v 

o Seura 50 v 

• Ansioituneet taidokan diplomi  

Suomen Taidon johtoryhmä voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriön arvomerkkejä erityisesti 

ansioituneille toimijoille. 
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10. Talousarvio 2021 

 

 

SUOMEN KARATELIITTO RY

Budjetti vuodelle 2020  tuloslaskelmamuodossa

Tilikauden budjetti

1.1.2020-31.12.2020 1.1.2020- 31.12.2021 tilinpäätös 2019

Varsinainen toiminta

Tuotot 102855 104220 154 610,96

Kulut   

 Henkilöstökulut -237882 -247062 -213 964,80

 Muut kulut -435023 -353892 -420 498,89

Tuotto-/kulujäämä  -570050 -496734 -479 852,73

Varainhankinta   

Tuotot 278800 225400 283 266,83

Kulut -102715 -82840 -124 832,14

Tuotto-/kulujäämä  176085 142560 158 434,69

Sijoitus- ja rahoitustoiminta  

Tuotot 0 0 0,61

Kulut -50 0 -75,75

Tuotto-/kulujäämä  -50 -75,14

Yleisavustukset 395000 355000 343 000,00

Tilikauden tulos 985 826 21 506,82

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 985 826 21506,82

SUOMEN KARATELIITTO RY

Budjetti vuodelle 2020 toimialoittain

Tilikauden budjetti

1.1.2020- 31.12.2020 1.1.2020- 31.12.2021 tilinpäätös 2019

HALLINTO sis. viestintä& kv-toiminta 219506 173251 218205,08

Tuotot toiminta 3170 1000 7613,94  

Kulut toiminta -195349 -206149 -171450,76

Tuotot varainhankinta 121735 98400 119092,3

Sijoitus- ja rahoitustoiminta -50 0 50,4

Avustukset 290000 280000 263000

SEURATOIMINTA -43379 -11779 -29800,51

Tuotot 18100 19400 9071,1  

Kulut -67479 -37179 -41226,61

Tuotot varainhankinta 6000 6000 2355

 VALMENNUS JA HUIPPU-URHEILU -100471 -98110 -97658,92

Tuotot 52450 52450 60318,69  

Kulut -236421 -254060 -234110,45

Tuotot varainhankinta 28500 28500 21132,84

Avustukset 55000 75000 55000

JU-JUTSU -10000 -10000 -9127,17

Tuotot

Kulut -10000 -10000 -9127,17

TAIDO -64671 -52535 -54951,07

Tuotot 20635 31370 76749,13  

Kulut -100156 -93565 -172530,01

Tuotot varainhankinta 14850 9660 15854,55

Sijoitus- ja rahoitustoiminta -24,74

Avustukset 25000


