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Esipuhe 

 
Vuodesta muodostui varsin poikkeuksellinen, sillä vuoden alussa alkanut maailmanlaajuinen koronavirus-
pandemia vaikutti radikaalisti yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin. Vuonna 2020 liiton toiminta toteutui 
suunnitelmien mukaisesti tammikuusta maaliskuun alkuun, jonka jälkeen koronapandemia vaikutti mer-
kittävästi toiminnan laajuuteen. Maaliskuussa Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki. Käytännössä kaikki 
harjoitus- ja kilpailutoiminta oli keskeytynyt maaliskuusta toukokuun loppuun, kesällä harjoitustoimintaan 
päästiin palaamaan rajoitetusti. Kansainvälinen kilpailutoiminta oli keskeytyksissä maaliskuun alusta al-
kaen vuoden loppuun. Karaten keväälle suunnitellut SM-kilpailut pystyttiin järjestämään lokakuussa. Vi-
rusepidemian seurauksena kilpailuita, leirejä, koulutuksia ja muita tapahtumia peruuntui vuoden aikana 
huomattava määrä. Kokoukset järjestettiin etäyhteyksiä käyttäen. 
 

1. Organisaatio, arvot ja yhteistyö 
 
Suomen Karateliiton tarkoitus on edistää ja kehittää karatea ja muita samantapaisia kamppailulajeja Suo-
messa ja toimia näiden kamppailulajien yhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä kilpa-, kunto-, nuo-
riso-, ja muussa kamppailulajeihin liittyvässä toiminnassa. Vuonna 1969 perustettu Suomen Karateliitto 
toimii valtakunnallisena kattojärjestönä Karaten, Hokutoryu Ju-Jutsun sekä Taidon jäsenseuroille.  Vuosi 
2020 oli Karateliiton 51. toimintavuosi. 
 

1.1 Liittokokous 
 
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous ja liiton toimeenpanovaltaa liittohallitus. Liitto organisoi 
toimintansa kullekin toimintavuodelle laaditun ja liittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja 
talousarvion puitteissa.  
 
Suomen Karateliitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin korona pandemian takia, 
eduskunnan säätämän lain turvin poikkeuksellisesti vasta 23.6.2020. 
 
Sääntömääräinen syysliittokokous pidettiin 2.12.2020. Liittokokouksissa käsiteltiin liiton sääntöjen 
määräämät asiat, kevät kokouksessa hyväksyttiin lisäksi hallituksen esittämät sääntömuutokset. 
 

1.2 Hallitus 
 

Suomen Karateliiton hallituksen kokoonpano toimintavuonna oli seuraava: 
• Kimmo Koski, puheenjohtaja 

• Harry Heinonen, I varapuheenjohtaja 

• Petri Tuominen, II varapuheenjohtaja 

• Auvo Niiniketo, jäsen 

• Marianne Malm, jäsen  

• Marjut Rissanen, jäsen 

• Hanna Saario, jäsen 

• Mika Alamaula, jäsen 
  
Hallituksen sukupuolijakauma 22%/78%  
3 naista/ 5 miestä 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa.  
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1.3 Valiokunnat 
 
Liiton alla toimi vuoden 2020 aikana kahdeksan valiokuntaa: 

• Työvaliokunta 

• Markkinointi- ja viestintävaliokunta 

• Seuratoimintavaliokunta 

• Valmennusvaliokunta 

• Kilpailuvaliokunta 

• Tuomarivaliokunta 

• Ju-jutusuvaliokunta 

• Taidovaliokunta 

 

1.4 Toimihenkilöt 
 
Liiton toiminnanjohtajana toimi Anssi Kaltevo. Liiton olympiavalmentajana toimi Kai Keinänen. Ann-Marie 
Nummila toimi järjestösihteerinä. Taidon lajipäällikkö Sera Kaukola palasi opintovapaalta 1.9.2020 Hänen 
sijaisenaan opintovapaan ajan 1.9.2019-31.8.2020 toimi Tomi Tolsa, joka toimi Taido tutuksi -hankkeen 
projektipäällikkönä 30.9.2021 asti.   

 

1.5 Talous 
 
Liiton tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa 42 058,08 euron ylijäämäistä tulosta. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämä liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus Suomen Karateliitolle 
toimintavuonna 2020 oli 263.000 € (vuoden 2019 avustus 263.000 €) 
 
Liiton taloushallinto hoidettiin sähköisesti Netvisor -ohjelmistoa käyttäen, Tilitoimisto Rantalaisen 
hoitaessa varsinaisen kirjapidon. 
 

1.6 Strategia 
 
Suomen Karateliitto aloitti vuoden 2020 alussa strategiatyön, jota jatkettiin vuoden kuluessa. Joulukuuhun 
suunniteltu kaksipäivänen strategiaseminaari jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi 
etäyhteydellä toteutetuksi muutaman tunnin mittaiseksi työpajaksi. Strategian valmistuminen siirtyi 
vuoden 2021 puolelle.    

 

1.7 Yhdenvertaisuus 
 
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuoles-
taan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja 
vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan 
tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

 
Suomen Karateliitto edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisee syrjintää kaikessa toiminnas-
saan, edistää tasa- arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja vahvistaa moninaisuutta kunnioittavaa il-
mapiiriä. Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat 
ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä niiden osana esteettömyys ovat osa Suo-
men Karateliiton arvoja. 
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Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on menossa syksyllä 2019 päivitetty vuodet 2020–2021 kattava kausi. Yh-
denvertaisuus on jatkuva prosessi. Sen vuoksi kamppailulajiyhteisö nimeää kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
työryhmän ja ryhmälle vastuuhenkilön. Työryhmä vastaa suunnitelman päivittämisestä ja uusien tavoittei-
den asettamisesta.  
 
Vuonna 2020 aikana toteutettiin suunnitelman mukainen yhdenvertaisuuskysely. 
 
Mikäli yhdenvertaisuusasioissa tapahtuu kurinpitoa vaativia rikkomuksia, ne käsittelee kamppailulajiliitto-
jen yhteinen kurinpitovaliokunta. 
 
Kamppailulajien yhteinen Kamppailija EI kiusaa -kampanja edustaa samaa näkemystä yhdenvertaisesta 
kamppailu-urheilusta. Viesti on yksiselitteinen: ”Kamppailulajien yhteinen tahto on, että kamppailu-urhei-
lun harrastaja ei kiusaa ketään koskaan. Ei harjoituksissa, ei koulussa, ei vapaa-ajalla.” 
 

1.8 Kamppailulajiliittojen yhteistyö 
 
Syksyllä 2015 perustetun kamppailumaailman eli kamppailulajien yhteisen toimiston muodostavat 
Suomen Judoliitto, Suomen Karateliitto, Suomen miekkailu- ja 5-otteluliitto, Suomen Nyrkkeilyliitto, 
Suomen Taekwondoliitto, Suomen Aikidoliitto, Suomen Painonnostoliitto sekä Suomen Jousiampujain 
Liitto. Kamppailumaailma sijaitsee Helsingin Pitäjänmäellä Olympiakomitean ja lajiliittojen toimitalossa eli 
Sporttitalossa osoitteessa Valimotie 10, 00380 Helsinki.  Tiedotteiden jakelukanava e-Pressi oli 
toimintavuonna käytössä kamppailulajiliittojen yhteisen sopimuksen puitteissa. Kamppailuliittojen 
yhteistyö hankkeiden, ohjaaja- ja valmentajakoulutusten sekä nuorisotyön saralla jatkui vilkkaana 
poikkeusoloista huolimatta. Myös toiminnanjohtajat kokoontuivat edistämään kamppailulajien yhteisiä 
asioita säännöllisesti. 
 

1.9 Yhteistyökumppanit 
 
Liiton yhteistyökumppaneina toimintavuonna toimivat seuraavat yritykset / yhteisöt: 

• Tampereen kaupunki 

• Liikuntakeskus Pajulahti 

• Petlastech LTD Oy 

• Nippon Sport Oy 

• Budoland Finland Oy 

• Servaali Oy / RockStar 
 

2. Toiminta 

 
Suomen Karateliiton toiminta oli vuonna 2020 jakautunut perinteiseen tapaan valiokuntiin, jotka 
oman vastuualueensa puitteissa suunnittelivat ja toteuttivat toimintaansa liiton strategian, ta-
lousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Valiokuntien operatiivista toimintaa ohjaa valio-
kunnan / työryhmien aseman, tehtävät ja toimivallan määrittävät ohjesäännöt. Toiminnan toteu-
tuksessa päävastuussa on kunkin valiokunnan puheenjohtaja. Valiokunnat määrittävät toimin-
tansa budjettiensa puitteissa itsenäisesti, kuitenkin siten, että liiton yleinen taloudellinen tilanne 
tulee huomioiduksi. 
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2.1 Työvaliokunta  
 
Työvaliokunnan kokoonpano toimintavuonna: 

• Harry Heinonen, puheenjohtaja 

• Petri Tuominen, jäsen 

• Auvo Niiniketo, jäsen 

• Kimmo Koski, jäsen  
 
Valiokunnan sukupuolijakauma 0%/100%  
0 naista/ 4 miestä 
 
Työvaliokunnan kokouksissa sihteerinä / esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Anssi Kaltevo. 
 
Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa.  
 
Valiokunnan tehtävät liittyivät ajankohtaisten asioiden käsittelyyn, valmisteluun ja jatkotoimenpiteistä 
huolehtimiseen esimerkiksi toimihenkilöille tai muille liiton hallintoelimille. Valiokunta valmisteli asioita 
tehtävänsä mukaan hallitukselle ja huolehti ja valvoi liiton toimintasuunnitelman toteutumista sekä 
liittokokouksen ja hallituksen päätösten asianmukaista toimeenpanoa. Valiokunnan tehtäviin kuului myös 
karaten arvokilpailuihin lähetettävän joukkueen kirjaaminen erikoisvaliokunnan esitysten pohjalta, sekä 
muiden liiton edustajien esittäminen hallitukselle. Valiokunta myös asetti ja nimesi projektiluonteiset 
toimikunnat 

 
2.2 Markkinointi- ja viestintävaliokunta 
 
Valiokunnan kokoonpano toimintavuonna: 

• Mika Alamaula puheenjohtaja 

• Antero Muranen 

• Kia Toivonen  

• Ann-Marie Nummila 
 
Valiokunnan sukupuolijakauma 50%/ 50%  
2 naista/ 2 miestä 
 

Yleistä 
Liiton viestintää hoidettiin usean kanavan kautta. Karateliiton verkkosivut olivat pääkanava, jonka kautta 
liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista, tulevista tapahtumista ja esim. kilpailutuloksista. Jäsenseuroille 
tiedotus hoidettiin pääasiassa sähköpostilla, lehdistötiedotteet ePressi palvelun kautta ja yleisistä 
ajankohtaisista asioista myös enenevässä määrin sosiaalisen median kautta. 
 

Tiedotus 
Jäsenseuroille tiedotus hoidettiin pääasiassa sähköpostilla liiton toimistosta. Liiton viestinnän 
kohdistamista parannettiin ja suunniteltiin uusia tapoja tavoittaa entistä tarkemmin kohdeyleisö. 
 

Liiton nettisivut 
Liiton sivut toimivat ajantasaisena tiedotuskanavana niin ulkoisessa kuin sisäisessäkin tiedottamisessa. 
Nettisivujen kävijämäärät ovat tasaisessa kasvussa. Vuoden aikana nettisuvuilla oli noin 170.00 vierailua. 

• Page Views 170,272 

• Sessions 62,929 
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• Users 31,936 

 
E-pressi 
Ulkoiseen tiedottamiseen ja lehdistötiedotteisiin liitto käytti edelleen ePressi mediapalvelua. Sen kautta 
on mahdollista suunnata tiedottaminen tarkoituksenmukaisesti sekä urheilutoimituksille kilpailutulosten 
muodossa, että myös harraste- ja lifestyle toimituksille. EPressi -tiedottaminen laajeni toimintavuonna 
karaten arvokisoista ja isoista kisoista tiedottamisesta monipuolisemmaksi. Toimintavuonna tiedotettiin 
myös kotimaan kilpailuista ja muista merkittävistä tapahtumista. 
 

Sosiaalinen media 
Liiton sosiaalisen median käyttöaktiivisuus koheni edelleen merkittävästi toimintavuoden aikana. 
Kilpailutuloksista tiedotettiin reaaliajassa ja varsinkin Facebook sivujen käyttöä ajankohtaisessa 
markkinointiviestinnässä tehostettiin. Facebook-sivuston käytön toimintaperiaatteita myös terävöitettiin 
osana viestintäsuunnitelman toteutusta. 
Facebook-seuraajia liiton sivuilla (Suomen Karateliitto) oli vuoden lopussa 2250 ja Instagramissa 
(karatefinland) noin 1600. 
 

Kuvapankki 
Valiokunta toteutti toimintavuoden aikana liitolle kuvapankin, jonka tarkoituksena on tarjota niin liitolle, 
kuin valiokunnillekin aineistoa erilaisten tapahtumamainosten ja esitteiden teossa. Pankkia koottaessa 
huomattiin, että liiton kuvat ovat muutenkin kokoamattomina, joten projektia laajennettiin koskemaan 
myös muita liiton historiaan liittyviä tapahtumia. Projetki jatkuu yhä, pankissa on nyt kuvia noin 3000. 
 

Televisiointi 
Valiokunta toteutti yhdessä Hämeenlinnan Karateseuran kanssa SM-kisojen televisioinnin Nelosen Ruutu-
palvelun kautta. 
 

Cardu-jäsenkortti 
Valiokunta toteutti toimintavuoden aikana liiton sähköisen jäsenkortin lanseerauksen ja kortin sisällöllisen 
suunnittelun. Sähköisen jäsenkortin kautta pystytään viestimään suoraan lisenssinhaltijoille. Kortin 
toiminnallisia ominaisuuksia kehitettiin toimintavuoden aikana vastaamaan nimenomaan viestinnällisiä ja 
markkinoinnillisia tarpeita. 
 

Viestintäsuunnitelma 
Valiokunta aloitti liiton viestintäsuunnitelman kokoamisen. Toimintavuonna suunnitelman runko saatiin 
kasaan ja sen kehittämistä jatketaan yhä. Viestintäsuunnitelman tarkoituksena on toimia liiton viestimisen, 
markkinoinnin ja tiedottamisen käsikirjana nykyisille ja tuleville toimijoille. Suunnitelma pyrkii 
standardisoimaan valiokunnan prosessit. 
 

2.3 Seuratoiminta- ja koulutusvaliokunta 
 
Seuratoiminta- ja koulutusvaliokunnan kokoonpano toimintavuonna: 

• Harry Heinonen, puheenjohtaja 

• Mika Alamaula, varapuheenjohtaja 

• Jani Mantere, jäsen 

• Jaana Perttilä, jäsen 

• Marjut Rissanen, jäsen 

• Niko Koivula, jäsen/ koulutusten vastuuhenkilö 

• Ann-Marie Nummila, jäsen/ sihteeri / esittelijä 
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Valiokunnan sukupuolijakauma 43%/ 57%  
3 naista/ 4 miestä 
 
Seuratoiminta- ja koulutusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden aikana.  
 
Seuratoiminta- ja koulutusvaliokunta on olemassa kaikkia Suomen karateseuroja varten. Valiokunnan ta-
voitteena on seuratoiminnan edistäminen sekä laadun kehittäminen. 
 
Valiokunnan vastuihin kuuluivat toimintavuoden aikana mm. 

• Koulutuspalvelut seuroille ja muu koulutustoiminta 

• Nuorisotoiminnan kehittäminen yhdessä SKL:n Tähtiseurojen kanssa 

• Liiton pitkän tähtäimen koulutussuunnittelu ja -materiaalit 

• Koulutusten käytännön järjestelyt 

• Yhteistyö muiden lajiliittojen ja Suomen Olympiakomitean kanssa 

• Suomen Karateliiton seurojen auditoinnit Tähtiseura-asioissa 

• Nuorisotoiminta eri muodoissa 

 
Suomen Karateliiton Tähtiseurat: 
Budokwai ry.    Lapset ja nuoret  
Budoseura Kobushikai ry  Lapset ja nuoret  
Budoseura Oulun Musokai ry  Lapset ja nuoret  
Joen Mawashi ry   Lapset ja nuoret  
Järvenpään Taidoseura ry  Lapset ja nuoret  
Kuopion Karateseura   Lapset ja nuoret  Aikuiset 
Lahden Karate ry   Lapset ja nuoret  Aikuiset 
Lohjan Kamppailukeskus ry  Lapset ja nuoret  
Oulun Karateseura   Lapset ja nuoret  
Porin Shotokan Karate dojo ry  Lapset ja nuoret  
Savonlinnan Shikata ry   Lapset ja nuoret  
Tapanilan Erä Karate ry   Lapset ja nuoret Aikuiset 
Turun Ju-Jutsuseura   Lapset ja nuoret  
Tampereen karateseura Seigokan ry Lapset ja nuoret  

 
Tähtiseurojen auditointi 
Vuoden aikana auditoitiin Karateliiton ensimmäiset aikuisten tähtiseurat (Lahden Karate, Tapanilan Erän 
karate ja Kuopion Karateseura). Lapset ja nuoret auditointeja tehtiin 6 kpl. 
 
Karaten Huippu-urheilun tähtiseuraprojekti sekä kriteerien määrittelyprojekti jatkui vuoden aikana suun-
nitellusti. 

 
Tähtiseuraseminaari 2020 
Suomen Karateliiton tähtiseuraseminaari jouduttiin peruuttamaan pandemian takia. 
Lisäksi Olympiakomitean tähtiseuraseminaari siirtyi vuodella. 
 

Suomen Karateliiton kesäleiri 2020 
Pajulahden kesäleiri jouduttiin peruuttamaan pandemian takia. 

 
Koulutustoiminta 2020 
Suomen Karateliiton koulutustoiminnasta vuonna 2020 vastasi koulutuspäällikkö Niko Koivula. 
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Kouluttajina toimivat Niko Koivula ja Nea Vallenius. Lisäksi järjestösihteeri teki koulutuksen tukitoimia 20 
% työpanoksen edestä. 
 
Suomen Karateliiton ohjaaja- ja valmentajakoulutus perustuu valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakou-
lutuksen malliin. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet on laadittu siten, että tasojen 1-3 osaamis-
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää valmentajalta/ohjaajalta keskimäärin 300 tuntia opiskelua ja kaksi 
vuotta käytännön valmennus-/ohjaustyötä. Suomen Karateliitto toteutti koulutuksia yhteistyössä muiden 
kamppailulajiliittojen kanssa. Tuntimäärä jakautuu eri tasoille seuraavasti:  

• 50 h /1-taso,  

• 100 h /2-taso 

• 150 h / 3-taso 
Työmäärä koostuu lähiopetuksesta ja oppimistehtävien suorittamisesta.  

 
Vuonna 2020 karaten harrastajat suorittivat tasoja seuraavasti: 

• 3-taso 0 opiskelijaa 

• 2-taso 5 opiskelijaa 

• 1-taso 8 opiskelijaa 

 
Sisäinen koulutus 
Toimintavuoden keväällä Niko Koivula suoritti Olympiakomitean Digiloikka 1 koulutuksen (1 osp). Syksyllä 
kehiteltiin mahdollisuuksia toteuttaa verkko-opetusta ja koulutuksia, mutta ne jäivät suunnittelun as-
teelle. Koronaviruksesta johtuvat kokoontumisrajoitukset rajoittivat toimintavuonna suuresti lähiopetuk-
sen järjestämistä ja aiheuttivat tapahtumien peruuntumisia. Niko Koivula osallistui myös Olympiakomitean 
vastuullinen valmentaja työpajaan 6.5.2020. 
 

AHOT 
Toimintavuotena jatkettiin AHOT-toimintaa, joka tarkoittaa henkilön aiemmin hankitun osaamisen tunnis-
tamista. Henkilön tuli itse olla aloitteellinen AHOT-prosessinsa käynnistämisessä. Hän arvioi onko hänellä 
itsellään nykyisen osaamistavoitteiden mukaista osaamista kirjallisesti. Hyväksi luettavan osaamisen oli 
oltava koulutustasojen osaamistavoitteiden mukaista. Osaamista syntyy joko koti- tai ulkomaisissa opin-
noissa tai muulla tavoin hankittuna osaamisena, kuten esimerkiksi valmennuskokemuksen, harjoittelun, 
luottamustehtävien tai erilaisten teoreettisten muiden liikunta-alan kurssien kautta. Teoreettinen koulu-
tustausta oli vaatimus kaikkien tasojen korvaamisessa. 
 
AHOT-koulutuksia pidettiin vuoden aikana Lohjan Kamppailukeskuksen ja Tapanilan Erän karaten tiloissa. 
Koulutuksiin osallistui 20 henkilöä. 
 

2.4 Valmennusvaliokunta 
 
Valmennusvaliokuntaan kuuluivat toimintavuonna: 

• Petri Tuominen, puheenjohtaja 

• Kai Keinänen, jäsen, olympiavalmentaja 

• Pasi Hirvonen, jäsen  

• Eki Luukka, jäsen 

• Jussi Säilä, jäsen 

• Petri Toivanen, jäsen 

• Janne Karttunen, varapuheenjohtaja 
 
Valiokunnan sukupuolijakauma 0 % / 100 %  
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0 naista/ 7 miestä 
 

Yleistä 
Vuonna 2020 pandemia muutti karaten kilpailu- ja leiritoiminnan. Alkuvuonna tammi-maliskuun alkuun 
asti tapahtumia järjestettiin normaalisti ja ennen rajoituksia ehdittiin pitää aikuisille Olympiakarsintoja K1-
kilpailujen muodossa Chilessä, Pariisissa, Dubaissa ja Salzburgissa. Suomalaiset eivät mitalikantaan niissä 
kilpailuissa yltäneet. Aikuisten EM-kilpailut oli tarkoitus pitää maaliskuun lopussa Bakussa. 
Maajoukkueottelijat ehtivät osallistua ainoastaan nuorten Euroopan mestaruuskilpailuihin sekä Itävallan 
Champions cup ja Tanskan Ishoj:n kansainvälisiin karatekilpailuihin. 
 
Nuorten Euroopan mestaruuskilpailut, 7-9.2.2020 Unkari, Budapest 
Kilpailuihin otti osaa kilpailijoita 52 eri maasta 1183 ottelijaa. Suomen Karateliitto lähetti kilpailuihin 17 
ottelijaa, sekä neljä valmentajaa. Paras suomalaissijoitus oli seitsemäs. 
 
Itävallan Champions cup, 18.-19.1.2020  
Kilpailuihin otti osaa kilpailijoita 13 maasta 594 kilpailijaa ja suomalaiset saavuttivat kaksi hopeaa, pronssin 
ja kolme pistesijaa. 
 
Tanskan Ishoj Cup, 22.2.2020 
Kilpailuihin otti osaa 105 suomalaista ottelijaa. Suomalaiset saivat neljä kultamitalia, kuusi hopeamitalia 
sekä neljätoista pronssimitalia. 
 
Loppuvuonna lokakuussa, kun rajoituksia höllennettiin valtakunnallisesti, järjestettiin Suomessa Finnish 
Open Cup sekä Suomenmestaruuskilpailut. Näiden kahden kilpailun lisäksi maajoukkue pystyi pitämään 
kaksi maajoukkueleiriä ennen kuin korona rajoitukset astuivat voimaan taas uudestaan. 
 
Nuorten maajoukkueen tavoitteena vuodelle oli arvokisamitali, joten tavoitteeseen ei nuorten osalta 
päästy.  
 

Valintakriteerit 2020 
Valintakriteereiden tarkoitus on ohjata arvokilpailujoukkueiden urheilijavalintaprosessia, siten että kilpai-
luissa saavutetaan paras mahdollinen tulos. Liiton maajoukkuevalmennusryhmä valitsee arvokilpailukoh-
taisen joukkueen valintakriteereiden perusteella.  
 
Kaikkiin sarjoihin ei lähetetä edustajaa, mikäli valintakilpailuista ei ole riittäviä näyttöjä tai muut ehdot 
eivät täyty riittävällä tasolla. Valintakriteerit ovat voimassa toistaisesti 11.3.2020 alkaen kaikkien ikäluok-
kien osalta.  
Valintakriteerit 
Valmennusryhmiin, maajoukkueeseen ja arvokilpailuihin valitsemisen kriteereinä: 
a) Urheilijan valmentautuminen on sitoutunutta, suunnitelmallista ja tavoitteellista, tämä pitää pystyä 

tarvittaessa todentamaan. 
b) Urheilijan menestys näyttökilpailuissa on riittävä 
c) Karatehuippu-urheilijan yleiset kriteerit täyttyvät, kilpaurheilun ja harrastamisen ero tulee olla selkeä: 

• valmentautumisessa ja kaikessa tekemisessä on ”ammattimainen” ote 

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

• harjoitteluasenne ja motivaatio ovat tasapainossa tavoitteiden kanssa 

• urheilijalla on osaava ja motivoitunut henkilökohtainen valmentaja 

• urheilija huomioi työn/opiskelun vaatimukset harjoittelussaan 

• harjoitteluolosuhteet myös leirityksen ulkopuolella ovat riittävät 
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Valmennusvaliokunta esittää arvokilpailuihin ja maajoukkueeseen valittavaksi sitä karatekaa, jolla se arvioi 
oman kokonaisharkintansa perusteella olevan sarjassaan parhaat edellytykset menestyä kyseisessä kilpai-
lussa. 
 
Muiksi ehdoiksi katsotaan harjoittelun suunnitelmallisuus, harjoitusmäärät, harjoitussuunnitelmat, leiriak-
tiivisuus, harjoituspäiväkirjan pitäminen, urheilullinen elämäntapa, menestysodotukset sekä sitoutuminen 
joukkueen toimintaan. 
Kokonaisharkinnassaan maajoukkueenvalmennusryhmä kiinnittää huomiota muiden urheilullisten seikko-
jen ohella myös aikaisempaan arvokilpailu menestykseen, nousujohteiseen kehitykseen, leiriaktiivisuu-
teen / sitoutumiseen maajoukkuetoimintaan ja vastuuvalmentajien näkemykseen valinnoista. 
 

Yleiset vaatimukset 
• Urheilijalla 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 hakemuslo-
make liiton toimistolle asetettuun määräaikaan mennessä. Valmennusvaliokunta joko hyväksyy tai 
hylkää hakemuksen. Hyväksytyille hakijoille voidaan järjestää erillinen katselmointi tai testausti-
laisuus. 

• Hakemuslomakkeen hyväksymisen tai hyväksytyn katselmoinnin jälkeen urheilija kuulumaajouk-
kueeseen/valmennusryhmään ja sitoutuu täten osallistumaan maajoukkueen suunnitelman mu-
kaisiin kilpailuihin ja leirityksiin. Edustusjoukkue kuhunkin arvokilpailuun valitaan kriteerien perus-
teella. maajoukkueen/valmennusryhmän sisältä. Urheilijan tulee osallistua Suomen mestaruuskil-
pailuihin paitsi, jos urheilija on loukkaantunut (lääkärintodistus toimitettava liittoon) tai ryhmän 
vastuuvalmentaja on myöntänyt poikkeusluvalla vapautuksen.  

 

Erityisvaatimukset 
Maajoukkuevalmennusryhmä 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 lei-
rityksistä 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 takia. 

• Suomen Karateliitto pidättää oikeuden vaatia kyseessä oleva urheilija käymään lääkärintarkastuk-
sessa 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. 
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• Urheilijan fyysinen kunto on puutteellinen johtuen vähäisestä harjoitusmäärästä tai sitoutumisen 
puutteesta. 

• Urheilijan suorituskyky ei yllä oletetulle tasolle useassa maajoukkueen/valmennusryhmän suunni-
telman mukaisessa valintakilpailussa tai leirityksessä. 

  

Valinnat aikuisten MM 2020 ja nuorten EM 20121 sekä Olympiakarsintaturnaus, Pariisi 
Aikuisten MM 2020 -valinnat tehdään lokakuussa Polish Openin jälkeen. Nuorten EM 2021-valinnat teh-
dään joulukuun alussa. Arviointi- ja valintakriteereinä menestys kevään, kesän ja syksyn kv. kisoissa. Kil-
pailut on urheilijoiden seurantataulukossa jaettu eri luokkiin. Seurantataulukkoon merkitään kilpailijan 
mahdollinen menestys kyseisessä kilpailussa, sekä osanotot kilpailuihin. Vastuuvalmentajat tekevät valin-
nat kaikissa edustusikäluokissa ja esittelevät ne Valmennusvaliokunnalle, joka tekee lopulliset päätökset. 
 
Toukokuun 2020 Olympiakarsintaturnaukseen Pariisissa Valmennusvaliokunta valitsee valiokunnan ja vas-
tuuvalmentajien näkemyksen mukaan potentiaalisimmat urheilijat turnaukseen. Jos johonkin sarjaan ei 
ole tarkoituksen mukaista lähettää edustajaa, kyseinen sarja jätetään joukkueen osalta tyhjäksi. 
 
Pandemian takia nämä valinnat jouduttiin siirtämään keväälle 2021 
 

Sopimukset 
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 mai-
nittuja ehtoja. 
 

Liiton valmennusryhmät 2020 
Olympiatukiurheilijat 
 
Olympiaurheilijoiden ryhmä muodostuu niistä urheilijoista, jotka saivat Suomen olympiakomitean huippu-
urheiluyksikön (HUY:n) myöntämää valmennustukea. Olympiaryhmän urheilijoiden tilanne arvioidaan ker-
ran vuodessa. 
 

Karaten tukiohjelma vuodelle 2020:  
Investointilaji, tehostamistuen kokonaissumma: 60.000€ Tuen kohdentuminen:  

• Olympialajien huippuyksilötuki: Titta Keinänen 

• Olympiavalmentajatuki: Kai Keinänen  

• Osallistuvan asiantuntijuuden epäsuora tehostamistuki (ravitsemusvalmennus ja terveyden edis-
täminen/Titta Keinänen sekä KIHU:n toteuttama kärkiurheilijoiden vastustajien ottelumateriaa-
lien kerääminen) 

• Lajiryhmävastaavan monimuotoinen toiminta lajin rinnalla. Poikkeuksellisen vuoden takia mah-
dollisesti käyttämättä jääneitä tukia voidaan käyttää 2021 toukokuun loppuun saakka.  

 
Aikuisten ja U21 maajoukkue  
Maajoukkueen tavoitteena on kansainvälinen menestys karaten arvokisoissa. Nuorten aikuisten (U21) ta-
voitteena menestyminen ikäluokan arvokilpailuluissa. Myös WKF:n Karate1 kilpailusarjat (Premier League 
& Serie A) ja niissä menestyminen on maajoukkueen tavoitteena. 
Lisäksi liitolla oli U21 & aikuisten valmennusryhmät, johon kuuluivat maajoukkuevalmennusrinkiin kuulu-
vat, ei varsinaisen maajoukkueen jäsenet.   
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Arvokisajoukkue aikuisten EM/PM-kisoihin samoin kuin U21 NMM/NEM/ PM-kisoihin valitaan vuonna 
2020 aikuisten ja U21 maajoukkueeseen valituista ja toimintaan sitoutuneista yli 18-vuotiaista urheilijoista 
(poikkeuksena kata, jossa sääntöjen mukaan 16 vuotta on ikäraja aikuisten sarjoihin).   
 

Nuorten U18 maajoukkue  
Ryhmän tavoitteena on urheilija-asenteen ja urheilullisen elämäntavan omaksuminen sekä kasvattaa hen-
kisiä ja fyysisiä valmiuksia kasvaa tulevaksi aikuiseksi huippu-urheilijaksi. Lisäksi liitolla on U18 valmennus-
ryhmä, johon kuuluivat maajoukkuevalmennusrinkiin kuuluvat, ei varsinaisen maajoukkueen jäsenet.   
 

Nuorten U16 maajoukkue  
Ryhmän tavoitteena on urheilija-asenteen ja urheilullisen elämäntavan omaksuminen sekä kasvattaa hen-
kisiä ja fyysisiä valmiuksia kasvaa tulevaksi aikuiseksi huippu-urheilijaksi. 

 
Nuorten haastajaryhmä U14/U16 
Suomen Karateliiton U14/U16 haastajaryhmään valittiin nuoria potentiaalisia urheilijoita vuosittain järjes-
tettävän hakumenettelyn ja valintakokeen kautta. Nuorten haastajaryhmään hakeutuvat ovat pääsääntöi-
sesti 12–15 vuotiaita. 
 
Ryhmän tavoitteena on urheilija-asenteen ja urheilullisen elämäntavan omaksuminen sekä kasvattaa hen-
kisiä ja fyysisiä valmiuksia kasvaa tulevaksi aikuiseksi huippu-urheilijaksi. 
Haastajaryhmään kuuluvat nuoret urheilijat harjoittelevat ensisijaisesti seuroissaan oman valmentajansa 
ohjauksessa ja vanhempiensa kannustamana ja tukemana monipuolisesti ja riittävän paljon, jotta heillä on 
mahdollisuus kehittyä maajoukkueurheilijoiksi ja kansainväliselle huipputasolle.  
 
Haastajaryhmän urheilijoita voidaan tarpeen ja soveltuvuuden mukaan kutsua mukaan maajoukkueen toi-
mintaan ja valita edustamaan Suomea arvokisoissa. 
 

Valmentajat ja organisaatio 
Suomen Karateliiton valmennus- ja kilpailutoiminnan organisoinnista vastasi Karateliiton valmennusvalio-
kunta yhdessä Olympiavalmentaja Kai Keinäsen kanssa. 
Vastuuvalmentajina vuoden 2020 aikana toimivat: 

• Kai Keinänen  kumite  Olympiaryhmä /aikuiset  

• Petri Tuominen  kumite  aikuisten maajoukkue vastuuvalmentaja   

• Petri Toivanen   kumite  nuorten U21 vastuuvalmentaja 

• Janne Karttunen kumite  nuorten U18 vastuuvalmentaja  

• Jussi Säilä  kumite  nuorten U16 vastuuvalmentaja 

• Eki Luukka  kumite  nuorten U14 vastuuvalmentaja 

• Pasi Hirvonen  kata   vastuuvalmentaja 

• Tiago Pedroso  kata   vastuuvalmentaja  
    
Aluevalmentajina vuonna 2020 toimivat: 

• Tuomo Heinonen, Etelä-Suomen alue, Lahti 

• Janne Karttunen, Länsi-Suomen alue, Pori/ Eura 

• Kai Keinänen, Länsi-Suomen alue, Eura/ Turku 

• Harri Pakarinen, Pohjois-Suomen alue, Oulu 
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Leiritys 
 
Kotimaa 
Koronaviruspandemian vuoksi useita leirejä jouduttiin peruttamaan.  Toteutuneet leirit listattuna: 
 
Valmennusvaliokunnan järjestämät leiritykset 2020  
Tapahtuma     pvm        nuoret    aikuiset kilpa- ja huippu-urheilu 
Maajoukkueen ja valmennusryhmän leiri 3.-5.1.  31 8 18 
Nuorten EM joukkueen valmistautumisleiri 31-1.-2.2. 6 5 10 
Maajoukkueen ja valmennusryhmän leiri 6.-8.3.  38 12 19 
Katan valmennusryhmien leiri   15.8.  11 2 5 
Maajoukkueen ja valmennusryhmän leiri 4.-6.9.  51 12 13 
Maajoukkueen ja valmennusryhmän leiri 23.-25.10 8 4 11 
Osallistujia yhteensä      145 43 76 
       

Kansainvälinen leiritys 
Kotimaassa järjestettiin yksi kansainvälinen leiri 10.-11.1.2020 NEM-joukkueen leiri HEL Openin yhtey-
dessä ruotsalaisten ja islantilaisten kanssa. 
 

Yläkoululeiritykset: 
Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Suomen Ka-
rateliitto käynnisti yhdessä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa syksyllä 2017 yläkouluvalmennuksen tavoit-
teellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille. Toimintaa on jatkettu myös lukukausina 2018-2019 sekä 
2019-2020.  Karaten yläkoululeiritys on tarkoitettu 7.–9. -luokkalaisille tavoitteellisesti urheiluun suuntau-
tuneille nuorille. Leirien tavoitteena on kehittää nuorten harjoittelu- ja elämäntaitoja monipuolisesti sekä 
yhdistää urheilu ja koulunkäynti joustavasti toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Leiritykset ovat valtakun-
nallisia eli niihin voi hakea eri puolilta Suomea.  
 
Lajiharjoittelussa toteutetaan Suomen Karateliiton linjauksia yläkouluikäisille liiton valmentajien vetä-
mänä. Valmennuksesta vastasi karaten olympiavalmentaja Kai Keinänen. Ominaisuusharjoittelussa ja elä-
mäntaitojen opetuksessa noudatetaan Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman ohjeistuksia. 
2020 leirit muuttuivat aiemman kolmen päivän sijaan viisipäiväisiksi, yksi suunniteltu leiri jouduttiin pan-
demian vuoksi perumaan. 
 

Karaten yläkoululeiritykset 2020: 
• 27.-31.1.2020 

• 9.-13.3.2020  

• 21.-25.9.2020  

 
Valmennuskeskukset: 
Suomen Karateliiton yhteistyökumppanina toimii Pajulahden Liikuntakeskus. Pajulahden kanssa yhteis-
työssä järjestetään maajoukkueen- ja valmennusryhmien leirityksiä, valtakunnallisia yläkoululeirityksiä, 
testauksia sekä valmentajakoulutuksia ja muita tapahtumia.  
 

Akatemiayhteistyö: 
Vuoden 2020 aikana naisten valmennuskeskittymä Turun Seudun Urheiluakatemian yhteydessä, pystyi toi-
mimaan koronasta huolimatta kohtalaisen hyvin ja kärjen osalta oikein hyvin. Turussa päivittäisharjoittelu 
tapahtui olympiavalmentaja Kai Keinäsen johdolla. Keinänen osallistui viikoittain akatemiavalmentajien ja 
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johdon tiimipalavereihin ja koulutuksiin, joissa käydään niin urheiluun, kuin opiskeluun ja niiden yhdistä-
misen sujuvoittamiseksi liittyviä asioita.  Lisäksi urheilijoiden käytännön valmennuksessa (voima, kehon-
hallinta, kestävyys) olivat Turun Seudun Urheiluakatemian valmentajat sekä fysio-, ravitsemus- ja psykolo-
gian asiantuntijat mukana. 
 
Merkittävässä asemassa oli myös Päijät-Hämeen urheiluakatemia, jonka toiminnassa oli mukana useita 
karatekoita. Lisäksi karatekoita oli toimintavuoden aikana pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urheassa 
ja Satakunnan urheiluakatemiassa. 
 

Asiantuntijat: 
Fysioterapeutti Hannu Boren (Nurmijärven Fysioterapia Oy) oli mukana osalla Pajulahden leireistä Pariisin 
K1 kilpailuissa ja lisäksi muina aikoina tarvittaessa puhelin konsultaation kautta. Turun Seudun Urheiluaka-
temian fysioterapeutti Katariina Toivonen toimi Titta Keinäsen fysioterapeuttina ja oli mukana muilla al-
kuvuoden kisamatkoilla ja toimi samalla koko Suomen joukkueen fysioterapeuttina. 
Syksyllä 2020 leiritystoimintaan otettiin joukkueen lääkäriksi mukaan Mikko Oksman. 
 

2.5 Kilpailuvaliokunta  
 
Kilpailuvaliokunnan kokoonpano toimintavuonna 

• Hanna Saario, puheenjohtaja 

• Jani Mantere, jäsen ja varapuheenjohtaja 

• Riikka Hämäläinen, jäsen 

• Kirsi Koivisto, jäsen 

• Vesa Alanko 
 
Valiokunnan sukupuolijakauma 60%/40%  
3 naista/ 2 miestä 

 
Karateliiton toimihenkilöistä valiokunnan kokouksiin osallistuivat: 

• Anssi Kaltevo, toiminnanjohtaja  

• Ann-Marie Nummila, järjestösihteerisihteeri  
 
Lisäksi Nuorten EM 2021 kilpailuiden pääsihteeri Kaj Palenius osallistui valiokunnan kokouksiin ja 
toimintaan. 

 
Kilpailuvaliokunta kokoontui 11 kertaa vuoden 2020 aikana. 

 

Yleistä 
Vuosi 2020 oli haasteellinen vuosi. Valiokunnan toiminta keskittyi alueellisten rajoitusten ja 
kilpailutoiminnan mahdollisuuksien selvittämiseen, seurojen tukemiseen kilpailujenjärjestelyissä. 

 
Aluetoiminta 
Kilpailuvaliokunnan tavoitteena oli vuoden 2020 aikana järjestää kaksi uudella alueella järjestettävää 
alueleiriä yhdessä alueen seurojen kanssa ja mahdollisesti maajoukkuevalmentajien kanssa, nämä siirtyi-
vät 2021 vuoden tavoitteisiin koronapandemian vuoksi. 
 

Salikilpailukonsepti  
Salikilpailukonseptin laajempi markkinointi ja lanseeraus ei toteutunut koronapandemian vuoksi. 
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Toimitsijakoulutus (Sportdata koulutus) 
Kilpailuvaliokunta organisoi vuoden aikana 4 toimitsijakoulutusta. 
Markku Raitisoja ja Kaj Palenius kouluttivat Sportdata toimitsija- /käytännön koulutusta seuraavasti: 

• Etäkoulutus 16.6.2021 15 osallistujaa  

• Tampereella  9.9.2020 35 osallistujaa  

• Pajulahdessa  24.10.2020 10 osallistujaa 

• Kuopiossa  7.11.2020 10 osallistujaa 
 

Kilpailut 2020  
Vuosi 2020 oli kilpailujärjestämisen kannalta haasteellinen ja järjestäville liiton yhteistyöseuroille 
äärimmäisen epävarmaa. Kotimaassa järjestettiin 4 kilpailua vuoden aikana. 
 

SM- ja FOC- kilpailut 
17.10.2020 Karaten SM -kilpailut Hämeenlinna 
Alkuperäisen aikataulun mukaan kilpailut piti järjestää maaliskuussa, mutta pandemian takia SM- kilpai-
lut siirtyivät syksyyn. 2020 SM kilpailujen järjestelyvastuun kantoi Hämeenlinnan karateseura ry. 
 
3.10.2020 Finnish Open, Tampere 
Finnish Open kilpailujen järjestelyvastuu oli Tampereen Seigokan yhdessä karateliiton kanssa. Koronavi-
ruspandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten vuoksi Finnish Open kilpailuissa ei nähty kansainvälistä 
väriä. 

 
Karateliitto myönsi SM-kilpailujen sekä Finnish Open kilpailujen järjestäjille taloudellista toimintatukea 
sekä teknistä asiantuntemusta kilpailujen läpiviemiseksi. SM- kilpailuille myönnettiin lisätuki koronapan-
demian luoman lisäkulujen vuoksi. 

 

Suomi Cup kilpailusarja 2020 
Vuoden 2020 aikana Covid- 19 pandemian vuoksi vain yhdet Suomi Cup kilpailut pystyttiin järjestämään 
poikkeusoloin ja järjestelyin.  

• Suomi Cup Orimattila 2.3.2020  Orimattilan karateseura Ry    peruttiin 

• Suomi Cup Helsinki 11.5.2020   Seitokai Ry     peruttiin 

• Suomi Cup Kuopio 7.9.2020  Kuopion karateseura Ry   toteutui 

• Suomi Cup Kerava 26.10.2019  Seitokai Ry     peruttiin 
 

Muita kilpailutapahtumia 2020 
HEL Open, 11.1.2020    Tapanilan erä    toteutui 

 
Valiokunnan muu toiminta 2020 
Valiokunta jatkoi kilpailuoppaan kokoamisen ja jatkaa sen työstämistä 2021 vuoden aikana. Tämän ta-
voitteena on yhtenäistää ja selkiyttää Suomen karateliiton alaisia kilpailuja ja niiden linjauksia. 
 
Valiokunta järjesti tuomarivaliokunnalle, valmennusvaliokunnalle ja markkinointivaliokunnalle yhteisen 
karateliiton kilpailutoiminnan kehittämispalaverin 12.11.2020, johon osallistui reilut 15 henkilöä. Palave-
rin antina oli kuulla kaikkien osapuolien ajatus nykytilasta, yhteistyöstä ja ajatuksesta mitä kilpailutoi-
minta Suomessa pitäisi olla. 
 
Valiokunnan apuna toimivat sportdata tiimi; Kaj Palenius ja Markku Raitisoja kouluttaen NEM 2021 kil-
pailuja ajatellen uusia toimitsijoita.  Sama tiimi aloitti sähköisen kilpailujenhakulomakkeen kehittämisen, 
jonka julkaisu jätettiin 2021 alkuvuodelle. 
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2.6 Tuomarivaliokunta 
 
Tuomarivaliokunnan kokoonpano toimintavuonna: 

• Pirkko Heinonen, puheenjohtaja 

• Marjaana Rantala, sihteeri 

• Pekka Karenmaa, jäsen 

• Maija Laaksonen, jäsen 

• Ilkka Mäkilä, jäsen 

• Tiago Pedroso, jäsen  

Valiokunnan sukupuolijakaantuma 50 % / 50 %  
3 naista/ 3 miestä 

 
Tuomarivaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana kolme kertaa, joista kaksi oli sähköpostikokouksia 
(tammi- ja elokuussa). Yksi kokous SM-kisojen yhteydessä lokakuussa Hämeenlinnassa. 

 

Varainhankinta 
Tuomaritoimintaryhmä teki varainhankintaa vuonna 2020 järjestämällä tuomaripäivät ja alueellisen tuo-
marikurssin, sekä myymällä tuomarisolmiota. Kravatteja oli mahdollisuus ostaa jokaisessa Suomessa pi-
dettävissä kansallisissa ja kansainvälisissä kisoissa sekä tuomaripäivillä. 

 

Kansallinen tuomaritoiminta 
Tuomarivaliokunta nimesi Karateliiton alaisiin kilpailuihin ylituomarin. Tuomarikutsu lähetettiin Karatelii-
ton toimistolta. Korona epidemian vuoksi kaikki kevään kisat peruttiin. Muutama siirtyi syksylle. 

 

Vuonna 2020 pidetyt kansalliset kilpailut: 
• HEL Open Helsinki (ylituomari Maija Laaksonen) 

• FOC 3.10. Vantaa (ylituomari Tiago Pedrosa) 

• SM-kisat 17.10. Hämeenlinna (ylituomari Pirkko Heinonen) 

• Suomi cup 21.11. Kuopio (ylituomari Marjaana Rantala) 

Kansainvälinen tuomaritoiminta 
Tuomariyhteistyötä jatkettiin edellisvuosien tapaan Nordic Karate, EKF ja WKF -organisaatioiden kanssa. 
Pirkko Heinonen jatkoi EKF:n ja WKF:n tuomarikomitean jäsenenä.  

Kansainvälinen tuomaritoiminta oli tosi vähäistä korona tilanteen takia. Nordic-kisat siirrettiin vuodelle 
2021. 

Suomen Karateliitto lähetti tuomareita seuraaviin kansainvälisiin kilpailuihin vuonna 2020: 

• K1 Pariisi 24.-26.1. (Pirkko Heinonen) 

• NEM Budapest 7.-9.2. (Pirkko Heinonen, Tiago Pedrosa) 

• Premier League Dubai 14.-16.2. (Pirkko Heinonen  
 

Tiago Pedrosa kävi tuomarikurssin Nuorten EM-kisojen yhteydessä Budapestissa, ja suoritti kumiten judge 

B-lisenssin, sekä katassa judge A-lisenssin. 

 

Tuomarikoulutus 
Kansallisella tasolla oli pyrkimys kouluttaa uusia A-lisenssin- ja B-lisenssin omaavaa tuomaria. Kansallisen 
tason tuomareille pidettiin tuomarikoulutusta kaksi kertaa: 
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Keväällä järjestettiin etäkoulutus, jonka kouluttaja toimi Tiago Pedroso. 
 

Syksyn tuomaripäivät 23.-24.10. Pajulahdessa. Päiville osallistui 7 henkilöä. Kolme kuunteluoppilasta osal-
listui etäyhteyden kautta. Kokeen suoritti 7 henkilöä. Yksi uusi tuomarilisenssin suorittaja. Kouluttajina 
toimivat Pirkko Heinonen ja Marjaana Rantala. 

 
Tuomarikoulutukset pyritään pitämään pari kertaa vuodessa tiettyinä aikoina joka vuosi. Isoimpana kou-
lutuksena on syksyllä pidettävät tuomaripäivät maajoukkueleirin yhteydessä Pajulahdessa. 

 

Tuomareiden huomioiminen 
Tuomarivaliokunta päätti, ettei ketään palkita vuonna 2020. 

 

Säännöt 
Tuomarivaliokunta laati tuomaristolle ja tuomarivaliokunnalle säännöt.  Sääntöjen tavoitteena on integ-
roida WKF:n sääntöjä kansalliseen käytäntöön. Karateliiton hallitus hyväksyi tuomarivaliokunnan säännöt. 

 
WKF:n kilpailusääntöihin tuli pieniä muutoksia vuodelle 2020. Pirkko Heinonen teki niihin käännöstyön. 

 

Tuomaritoiminnan laajentaminen 
Työryhmässä on mietitty erilaisia keinoja, jolla saataisiin tuomareita lisää ja tulemaan koulutuksiin, nykyi-
siä, entisiä ja uusia. Tavoitteeksi asetetut tavoitteet jatkuivat myös vuodelle 2020. Näitä olivat esim. ny-
kyisten tuomareiden innostaminen ja tukeminen mentoroinnilla ja kehityskeskusteluilla, kurssien tehok-
kaampi markkinointi ja positiivisen polun kuvaaminen. Tämän lisäksi tietoa tuomaritoiminnasta oli saata-
villa karateliiton nettisivuilla. Nuorisotuomarilisenssin käyttöä myös jatkettiin. 

 
Tuomarikoulutukset valitettavasti jäivät vähäiselle koronatilanteen vuoksi. Samoin kilpailuissa kontak-
tointi tuomareiden kesken. 

 

Valiokuntien välinen työskentely 
Karateliiton kilpailuvaliokunta järjesti 12.11.2020 “Tule mukaan vaikuttamaan karaten kilpailutoiminnan 
kehittämiseen Suomessa”-palaverin Teamsin kautta. Palaverissa mukana olivat Maija Laaksonen ja Tiago 
Pedroso. Pirkko Hienonen lähetti tuomarivaliokunnan kommentit 

 

Antidoping 
Suomen Karateliitto on sitoutunut noudattamaan Maailman Karateliiton ja WADA:n antidopingohjelmaa 
sekä toteuttaa niitä testaustoiminnan osalta. Yleistä antidopingohjelmaa toteutettiin liiton www-sivujen 
ja säännöllisten seuratiedotteiden muodossa.  
 
Valmennusryhmiin kuuluvat urheilijat sekä liiton valmentajat suorittavat ”puhtaasti paras” 
verkkokoulutuksen. Puhtaasti paras koulutusta suositeltiin myös nuorten urheilijoiden vanhemmille, 
seuravalmentajille ja muille tukijoukoille.  
Liiton urheilijasopimuksissa on antidopingtoimintaa, urheilun eettisiä sääntöjä ja fair playtä koskevat 
säädökset, joita jokaisen liiton edustusurheilijan on noudatettava.
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Dopingtestejä tehtiin toimintakaudella kilpailujen ulkopuolella sekä kilpailuissa. SUEK teki vuonna 2020 
karatessa kilpailussa viisi (5) testiä. Kilpailun ulkopuolella tehtiin kolme (3) testiä. 

 
Liitto ilmoitti SUEK:lle maajoukkueryhmien urheilijoiden nimet ja syntymäajat. Lisäksi liitto toimitti 
SUEK:lle maajoukkueen ja haastajaryhmän leirien ohjelmat osallistujalistoineen. Tiedottamisesta vastasi 
järjestösihteeri. 

 

Kansainvälinen toiminta 
Suomella on kolme aktiivista EKF / WKF tason kansainvälistä karatetuomaria, Pirkko Heinonen, Maija 
Laaksonen sekä Tiago Pedroso. Maailman Karateliiton (WKF) sekä Euroopan Karateliiton (EKF) hallituksissa 
toimi Yrsa Ranki os. Lindqvist joka menehtyi pitkän sairauden uuvuttamana maaliskuussa 2020.   

 
Liiton puheenjohtajisto osallistui EKF:n/ WKF:n kansainvälisiin tapaamisiin, jotka järjestettiin etäyhteydellä 
koronaviruspandemiasta johtuen.   
 
Kansainväliset kilpailut 2020 suomalaisten kilpailumenestys 
 

Hel open 2020:  
 
U14   
1. Oskari Seppälä  -45 kg 
1. Tuomas Rekola  -50 kg 
1. Aarni Hänninen  -55 kg 
1. Johannes Nyholm  kata 
1. Ida Lehto  -42 kg 
1. Kristiina Salme   +47 kg 
1. Annukka Jylhänkangas kata 
2. Wille Walden   -45 kg 
2. Niilo Hänninen   -50 kg 
2. Veeti Luoma   -55 kg 
2. Alsad Nuhanovic +55 kg 
2. Anton Rantanen kata 

2. Helmi Säilä   -47 kg 
2. Hanan Lafghani   +47 kg 
2. Suvi Eskelinen   kata 
3. Nikolas Valtanen -40 kg 
3. Eetu Hannukainen -45 kg 
3. Hannes Pulkkanen -50 kg 
3. Anton Rantanen -55 kg 
3. Jimi Mantere   +55kg 
3.  Tuomas Rekola  kata 
3. Annukka Jylhänkangas +47 kg 
3. Oona Jylhänkangas kata 
3. Luna Minne  kata 

   
U16   
1. Nooa Paukkola   -52 kg 
1. Leevi Saario   -57 kg 
1. Aleksi Hyvönen   -63 kg 
1. Ben Parikka   -70 kg 
1. Emilia Lin   -47 kg 
1. Emilia Lin   -54 kg 
1. Ronja Palva   +54 kg 
2. Niilo Hänninen   -52 kg 
2. Aarni Hänninen   -57 kg 
2. Aapo Kirjavainen -63 kg 
2. Aapo Kirjavainen kata 

2. Sonya Saadaoui   -47 kg 
2. Katariina Korkee -54 kg 
2. Hanan Lafghani   +54 kg 
2. Nea Lehtinen  kata 
3. Lauri Vakkilainen -57 kg 
3. Akseli Takala   -63 kg 
3. Veikka Kallio  kata 
3. Kristiina Salme   -47 kg 
3. Saimi Nikander   -54 kg 
3. Enni Lydman   +54 kg 
3. Ella Mäkelä  kata 

3. Pipsa Suoraniemi kata 
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U18   
1. Jesse Lehtinen   -55 kg 
1. Veikko Peltola   -61 kg 
1. Arttu Koskinen   +76 kg 
1. Jesse Lehtinen  kata 
1. Siiri Rantanen   -53 kg 
1. Kiia Koponen   -59 kg 
2. Htwe Barnerd   -55 kg 
2. Niko Koski   -76 kg 
2. Teo Lappalainen kata 
2. Mevlüte Sargin   -53 kg 

2. Sara Sainio   -59 kg 
3. Nooa Paukkola   -55kg 
3. Heikki Koivisto   -61 kg 
3. Teemu Saario   -68 kg 
3. Nicolas Gosalvez  +76 kg 
3. Aapo Kirjavainen kata 
3. Saimi Nikander   -53 kg 
3. Sanja Pesonen   -59 kg 
3. Jaana Kirppu  kata 
3. Ellinora Vaara  kata 

   
U21   
1. Miska Salonen   -60 kg 
1. Miikka Kulmala   -67 kg 
1.  Tuomas Suur-Inkeroinen -75 kg 
1. Björn Kulovuori   -84 kg 
1. Saku Virtanen  kata 
1. Monica Kauppi   -61 kg 
1.  Maria Korpela   +68 kg 

2.  Miikka Salonen   -75 kg 
2. Niko Mantere   -84 kg 
2. Viola Hyvönen   -61 kg 
3. Jami Kulmala   -75 kg 
3. Maxiliam Ollila   -84 kg 
3. Jani Korpelainen kata 
3. Elina Lehtonen   -68 kg 

 
 

Ishoj-Cup 2020: 
 
U16   
1. Adiel Kashi   - 57 kg 
2. Aapo Kirjavainen Kata 

3. Ronja Palva   +54 kg 
3. Ronja Palva  avoin 

   
U18   
2. Veikko Peltola   -61 kg 
2. Siiri Rantanen   -53 kg 
3. Teo Lappalaien  kata 

3. Jesse Lehtinen  kata 
3. Ellinora Vaara  kata 

   
U21   
3. Niko Mantere   -84 kg 
3. Maxiliam Ollila   -84 kg 

3. Melina Leino  -68 kg 
   

 
Aikuiset   
1. Aaro Tuominen  avoin 
1. Bess Mänty  kata 
2. Aaro Tuominen   -75 kg 
2. Lalli Nurmi   +84 kg 
2. Lalli Nurmi  avoin 

3. Niko Mantere   -84 kg 
3. Oskari Rajala   +84kg 
3. Oskari Rajala  avoin 
3. Melina Leino   -68 kg 
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3. Hokutoryu ju-jutsu 
 

3.1 Yleistä 
Vuosi 2020 alkoi Suomalaisen ju-jutsun kannalta menestyksekkäästi, mutta Covid-19 –pandemiasta joh-
tuen toiminta jäi normaalia vähäisemmäksi. Kilpailu- ja leiritoiminta kärsi tapahtumiin, urheiluun ja mat-
kustamiseen kohdistuneista rajoituksista.  
 
Auvo Niiniketo edusti ju-jutsua Suomen Karateliitossa ja hän oli Suomen Karateliiton hallituksen- ja työva-
liokunnan jäsen. Risto Väntär kuului kamppailulajien kurinpitovaliokuntaan.  
 

3.2 Kilpailutoiminta  
Alkuvuonna, tammi- helmikuussa käytiin muutamia kansallisia kilpailuja eri paikkakunnilla. Kilpailuissa oli 
mukana junioreita, aloittelijoita sekä kokeneita ottelijoita. Junnukisojen yhteydessä ajettiin myös sisään 
uusia, aloittelevia tuomareita. 
 

3.3 Leirit 

Maaliskuussa pidettiin suuri, kansainvälinen ju-jutsuleiri Riihimäen urheilutalolla. Leiri oli osa Eurooppa-
laista ju-jutsu leirijärjestelmää. Tapahtumaan osallistui Suomen lisäksi ju-jutsukoita ja maajohtajia Venä-
jältä, Eestistä ja Norjasta. Leirillä palkittiin myös tuomareita, jotka ovat omalla esimerkillisellä toiminnal-
laan edistäneet kilpaju-jutsun kehittymistä Suomessa. Koronavirustilanteen vuoksi muut valtakunnalliset 
ja suurin osa seuraleireistä jouduttiin peruuttamaan. 

 

3.4 Media 
Turkin valtiollinen televisio teki maaliskuussa dokumentin Suomalaisesta ju-jutsusta ja Soke Auvo Niinike-
dosta. Kuvausryhmä seurasi ju-jutsuharjoituksia Helsingin ju-jutsuklubilla, sekä Riihimäellä pidettyä kevät-
leiriä ja Dan-kokeita. Dokumentti oli hyvin toteutettu ja se esitettiin laajasti Turkin, Iranin, Azerbaidzhanin 
ja muiden Lähi- ja Keski-idän maiden televisiossa ja sen on nähnyt, Turkin tv:n antamien tietojen mukaan, 
yli 100 miljoona ihmistä. 
 

3.5 Vyökokeet 
Lokakuussa pidettiin Kyu-asteiden vyökokeet Helsingissä. Normaalisti vyökokeet pidetään aina valtakun-
nallisten leirien yhteydessä. Koetilaisuudessa noudatettiin myös vaadittavia, koronatilanteesta johtuvia 
turvajärjestelyjä. 
 

3.6 SM-kilpailut 
Aikuisten, junioreiden, nuorten ja kadettien SM-kilpailut oli tarkoitus pitää 28-29.3.2020 Lempäälän 
Ideaparkissa. Koronavirustilanteen vuoksi kilpailut jouduttiin kuitenkin perumaan, eikä niiden järjestämi-
nen toisena ajankohtana ollut vallitsevissa olosuhteissa mahdollista.  

 
3.7 MM-kilpailut 
ju-jutsun MM-kilpailut, joiden oli määrä olla elokuussa Venäjällä, siirrettiin vuodella eteenpäin.  
 

3.8 Kansainväliset ohjaajavierailut 
Alkuvuodesta Suomalaiset ju-jutsuohjaajat tekivät ohjaajavierailuja Norjaan, Eestiin ja Italiaan, mutta 
muutoin kansainvälinen kilpailu- ja leiritoiminta oli koronan vuoksi tauolla. Vuoden 2020 jujutsukaa ei va-
littu. 
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4.Taido 
 
4.1 Yleistä 
 
Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen korona-pandemian vuoksi. Alkuvuoden toiminta saatiin vielä jär-
jestettyä normaalisti, mutta maaliskuun puolivälistä lähtien tapahtuma tapahtumalta toimintaa jouduttiin 
perumaan. Useat seurat joutuivat sulkemaan ovensa keväällä useammaksi kuukaudeksi. Kesä näytti jo toi-
veikkaalta, kun tartuntamäärät laskivat lähes olemattomiin. Toiveikkaana tapahtumia siirrettiin syksyllä 
järjestettäväksi, kuitenkin syksyllä pandemian pahentuessa suurin osa tapahtumista peruttiin.  
 
Samalla kuitenkin tehtiin myös digiloikka, vuoden aikana järjestettiin toukokuussa seurapäivät ja syksyllä 
puheenjohtajapäivät verkkotapaamisena. Johtoryhmä järjesti kaikki kokouksensa verkkokokouksina. Syk-
syllä järjestettiin uuden koulutusjärjestelmän mukainen Terveellinen ja turvallinen taidoharjoittelu -kou-
lutus Zoomissa ja tavoitteena on mahdollistaa lähes koko ohjaajataso I -koulutuskokonaisuuden suoritta-
minen verkko-opintoina. Kun salit menivät kiinni, järjestivät seurat koko Suomen kattavan etätreeniryh-
män kotitreenien tueksi, jonka viestintä toteutettiin WhatsAppissa. Myös Suomen taidoseuroille saatiin 
yhteiseksi viestintäkanavaksi WhatsApp, jossa on edustajia kaikista Suomen Taidon seuroista. Maailman 
Taidoliittokin teki historiaa ja siirsi kokouksia Zoomiin ja järjesti ylemmille daneille verkkokoulutusta. 
 
Vaikka treenaaminen, leirit ja kisat ovatkin parhaimmillaan tatamilla, niin vuodesta 2020 jää varmasti mu-
kaan tukku aikaa säästäviä käytäntöjä ja uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja.  

 

4.2 Organisaatio 
 
Suomen Karateliiton taidovaliokunta 
Suomalaiset taidoseurat kuuluvat Suomen Karateliittoon. Toiminta on organisoitu taidovaliokuntaan, jota 
kutsutaan Suomen Taidoksi.  Vuonna 2020 Karateliittoon kuuluvia taidoseuroja on 21.   
 
Suomen Taido palveli taidoseuroja muun muassa koulutuksen, tapahtuminen, leirien, tarvikevälityksen ja 
lajivakuutuksen avulla. Taidon toimisto sijaitsee muiden kamppailulajien kanssa yhteisissä tiloissa Sportti-
talossa Helsingissä (Valimotie 10, 00380 Helsinki). Käytännön toimintaa koordinoi lajipäällikkö, joka toimi 
yhteistyössä Suomen Karateliiton, sen hallituksen sekä Suomen Taidon johtoryhmän ja muiden taidotoi-
mijoiden kanssa. Lajipäällikön opintovapaan ajan toimintaa koordinoi Taido tutuksi –hankkeen (TaTu) pro-
jektipäällikkö Tomi Tolsa. Vuoden aikana tehtiin laaja-alaisesti yhteistyötä mm. lasten, nuorten ja aikuisten 
koulutus-, valmennus- ja Tähtiseuratoiminnan osalta seurojen, Suomen Karateliiton lajien, kamppailulaji-
liittojen ja Olympiakomitean kanssa.  

 
Puheenjohtajapäivä 
Suomen taidotoiminnan korkeinta päätösvaltaa käyttää taidoseurojen yhteinen puheenjohtajapäivä. Pu-
heenjohtajapäivässä äänioikeus on Suomen kaikilla taidoseuroilla ja niillä monilajiseuroilla, joissa harras-
tetaan taidotoimintaa. Äänioikeutta saavat käyttää ne seurat, jotka ovat hoitaneet jäsenmaksuvelvoit-
teensa Suomen Karateliiton taidovaliokunnalle. Kutsu puheenjohtajapäivään toimitettiin seuroihin sähkö-
postitse. Kullakin seuralla on yksi ääni. 
 
Virallinen puheenjohtajapäivä pidettiin webinaarina 21.11.2020, Puheenjohtajapäivässä käsiteltiin toimin-
takertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 ja toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 sekä valittiin jäsenet 
Suomen Taidon johtoryhmään. Puheenjohtajapäivään osallistui edustajat viidestä seurasta, joista valtakir-
join kaksi. 
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25.5.2020 pidettiin seurapäivä webinaarina, jossa esiteltiin Karateliiton lisenssiuudistusta, TaTu-hankkeen 
tuloksia ja SuomiSportin käyttöä. Osallistujia oli yhteensä 7 seurasta johtoryhmän lisäksi. 

 
Suomen Karateliiton hallitus 
Suomen Taidolla on yksi mandaattipaikka Suomen Karateliiton hallituksessa. Suomen Taidon edustaja vuo-
den 2020 ajan oli Marianne Malm. Suomen Taidon edustaja vei asioita hallituksen päätettäväksi ja toi asi-
oita vastaavasti tiedoksi tai käsiteltäväksi Suomen Taidon johtoryhmälle. 

 
Suomen Taidon johtoryhmä 
Suomen Taidon johtoryhmä organisoi taidon toimintaa Suomessa.   

 
Johtoryhmän jäsenet 

• Elisa Rousu, puheenjohtaja 

• Marianne Malm, varapuheenjohtaja, koulutusvastaava 

• Tapani Vehkaoja, taloudenhoitaja 

• Jukka Viljanen, materiaalivastaava 

• Mikko Koivula, sihteeri, viestintä- ja markkinointivastaava  

• Mari Pilvesvuori, kilpailutoiminnanvastaava 

• Juha Lemmetti, juniori- ja nuorisovastaava 

• Kirsti Maaniemi (Yrjö Castrénin sijaisena), Suomen Taido Dan-yhdistyksen yhdyshenkilö 

 
Valiokunnan sukupuolijakauma 50 % / 50 %  
4 naista/ 4 miestä 

 
Johtoryhmän kokoukset 
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kokoukset pidettiin webinaareina. 
 
Johtoryhmän jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: 

• Elisa Rousu   5/5  

• Jukka Viljanen   5/5 

• Juha Lemmetti   4/5 

• Mari Pilvesvuori  5/5 

• Marianne Malm  5/5 

• Mikko Koivula   5/5 

• Tapani Vehkaoja  5/5 

• Kirsti Maaniemi  5/5 

 
Toimihenkilöt 
Suomen Taidon kokopäiväisenä työntekijänä toimi projektipäällikkö Tomi Tolsa 30.9.2020 saakka. Sera 
Kaukola palasi opintovapaalta 1.9.2020. Lajipäällikölle kuului viestintä, tapahtumien organisointi, materi-
aalinvälitys, taloudenhoito sekä yhteydenpito sidosryhmiin. Vuoden 2020 aikana hänen työnsä pääpaino-
pisteenä oli Taido tutuksi -hanke, raportointi ja toimintamallien jalostus seurojen käytettäväksi. 

4.3 Strategia ja hankkeet 
 
Strategiakaudella 2017-2020 Suomen Taidossa keskitytään seuratoiminnan tukemiseen ja uusien toimin-
tatapojen innovoimiseen.  2020 strategian painopiste oli Taido tutuksi -hankkeessa. 
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Taido tutuksi -hanke 
Taido tutuksi (TATU) –hanke käynnistettiin syksyllä 2019. Vuoden mittaisen hankkeen tavoitteena oli kas-
vattaa lajin harrastajamääriä 400:lla hankekauden 1.8.2019-30.9.2020 aikana. Hankkeen keskeisin tavoite 
oli varmistaa lajin säilyminen ja seurojen elinvoimaisuus Suomessa, tekemällä asioita toisin ja kokeilemal-
laa rohkeasti uudenlaista jäsenhankintaa. Tavoitteena oli myös kartuttaa tietoa ja osaamista tulevaisuutta 
varten esimerkiksi tunnistamalla erilaiset aloittajasegmentit ja etsimällä hankkeen aikana rahoitusmahdol-
lisuuksia jäsenrekrytoinnin jatkamiselle. 
 
TATU-kiertueen tilaisuudet saivat keskimäärin viisi prosenttia kokeilijoista siirtymään seuran harjoituksiin. 
Syksyllä 2019 järjestetyt lajikokeilut kohdistuivat enimmäkseen alakouluihin ja tässä ikäluokassa lisenssin-
haltijoiden määrät kasvoivat 34 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Jäsen- ja lisenssimäärien laskeva 
trendi saatiin syksyn 2019 aikana taittumaan nousuun. Korona-pandemia kuitenkin haastoi hankkeen ja 
vuoden 2020 aikana saavutetut tulokset sulivat salien mentyä kiinni varotoimenpiteiden takia. 
 
Alkuvuodesta ennen pandemiaa ja elo-syyskuun välisenä aikana 2020 taidoa kokeili kuitenkin 3700 poten-
tiaalista lajin harrastajaa kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. Kokeiluja järjestettiin noin 260. Laji 
otettiin useimmiten innolla vastaan ja saatu palaute oli hyvää.  
 
Tomi Tolsa teki hankkeesta myös Liikunnanohjaaja YAMK-opinnäytetyönsä: Taidon taikaa: Taido tutuksi -
hankkeen ja Suomen Taidon jäsenhankinnan kehittäminen. 

 

4.4 Kansainvälinen toiminta 
 
Suomi on toiminut näkyvästi ja aktiivisesti Maailman Taidoliiton (WTF) hallituksessa, Jari Tuominen vara-
puheenjohtajana ja Tuomas Katajarinne taloudenhoitajana. Lisäksi Yrjö Castrén toimii toisena toiminnan-
tarkastajana ja Elisa Rousu Suomen Taidon maaedustajana. WTF-hallitus piti kaksi webinaarikokousta 
29.8.2020 ja 18.10.2020. WTF järjesti webinaarina ylemmille dan-arvoille seminaarin 22.11.2020, koulut-
tajana Tanaka-sensei, 8. Dan ja aiheena hengitystekniikka. WTF aloitti vuoden aikana myös uuden webpor-
taalin käytön. 
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4.5 Seurapalvelut 
 
Toimijat 

• Sera Kaukola, lajipäällikkö  

• Tomi Tolsa, lajipäällikön sijainen (30.9 saakka) 

• Mikko Koivula, tiedotus, viestintä ja markkinointivastaava 

• Tapani Vehkaoja, taloudenhoitaja 

• Jukka Viljanen, materiaalivastaava 

• Marianne Malm 

 
Taloushallinto ja materiaalinvälitys 
Taloudenhoitaja teki talousseurantaa säännöllisesti. Talousseurannassa tarkastellaan kuukausittaista tu-
losta suhteessa talousarvioon. Avoimia myyntilaskuja perittiin aktiivisesti. Aktiivisella seurannalla pyrittiin 
välttämään hallitsemattomia ja ongelmallisia tilanteita kassavirrassa. 
 
Korona-pandemia aiheutti liiton kesäleirin sekä usean pienemmän tapahtuman peruuntumisen. Tapahtu-
mien oli kuitenkin budjetoitu tuottavan hieman, joten talous jäi arvioitua suppeammaksi. 
 
Taidovaliokunnan talous päätyi 5446 € tappiolliseksi, joka oli kuitenkin vähemmän kuin budjetoitu alijäämä 
9495 €. Koska TaTu-hankkeen matkakuluja kuitenkin peruuntui, niin talousvaikutus hieman pieneni. Koko-
naisuudessaan kulut vähenivät tuloja enemmän noin 4000 €. Vähennys oli varsinaisen toiminnan osalta yli 
11000 €, mutta vastaavasti varainhankinnassa tuotot pienenivät yli 7000 € kuluja enemmän.  
 
Suomen Taido käytti Suomen Karateliiton kanssa Netvisoria osto- ja myyntireskontrana, työajanseuran-
tana ja matkalaskuohjelmana ja tilitoimistona Rantalaista. Taidovaliokunnan kirjanpito sisältyy kokonai-
suudessaan Karateliiton kirjanpitoon. 
 
Taido rahoitti toimintaansa materiaalinvälityksellä (taidopassit, hihamerkit, mon-merkit ym.), lisensseillä, 
jäsenmaksuilla ja tapahtumatuotoilla. Taidopuvut valmisti ja välitti taidon yhteistyökumppani Egimo Ky. 
Puvut tehdään käsityönä Suomessa. Lisensseissä vaihdettiin vuoden aikana lisenssikautta kalenterivuo-
deksi ja syksyllä myyty kaikkien Karateliiton lajien yhteinen lisenssi oli erittäin edullinen. Tämä vaikutti 
negatiivisesti tulokseen yli 7000 € verran. 
 
Vuonna 2020 ei tullut uusia taidotuotteita.  

 
Viestintä ja markkinointi 
Viestinnän pitkäaikainen tavoitteena oli lisätä taidon tunnettuutta ja saada taidotapahtumille julkisuutta. 
Lisäksi tehtävänä oli tiedottaa taidoasioista liiton, jäsenseurojen ja taidokoiden välillä muun muassa Ka-
mae-blogin ja nettisivujen avulla. Toimisto käytti Suomen Taidon Facebook-sivustoa sekä nettisivuja aktii-
visesti taidoasioiden viestinnässä.  
 
Lehdistötiedotejakelua tehtiin ePressin kautta, joka taidovaliokunnalla on käytössä Karateliiton kautta. 
ePressi.com on monikanavainen mediajakelupalvelu, jonka kautta oli mahdollista välittää tiedotteet ja 
muu lehdistömateriaali medialle ja yleisölle nopeasti, helposti ja laajasti. Tiedotteet julkaistiin myös 
ePressi.comin online-tiedoteportaalissa. 
 
Taidossa jatkettiin live stream -lähetysten tuottamista kilpailutapahtumista Suomen Taidon Facebook ka-
navaan. Vuoden aikana julkaistiin 3 Kamae-blogikirjoitusta ja 1 kpl ePressi tiedote. Vuonna 2020 Kamae-
blogissa oli yksittäisiä kävijöitä 3234. Katselukertoja vuoden aikana kertyi 5819 kappaletta.  
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4.6 Lajipalvelut 
 
Lajipalveluissa tuotetaan lapsille, nuorille ja aikuisille erilaista harrastusta tukevia materiaaleja, tapahtu-
mia, kilpailuja ja valmennusta. 
 

Toimijat 
 
Toimisto 

• Sera Kaukola, lajipäällikkö 

• Tomi Tolsa, lajipäällikön sijainen (30.9. saakka) 
 
Juniori- ja nuorisotoiminta 

• Juha Lemmetti, juniori- ja nuorisovastaava 
 
Kilpailutoiminta 

• Mari Pilvesvuori, kilpailutoiminnan vastaava 

• Henrika Ylirisku, kilpailu- ja tuomarivastaava 

• Olavi Kurttio, kilpailu- ja tuomarivastaava 
 
Valmennus 

• Marko Havu aikuisten päävalmentaja 

• Tomi Tolsa, aikuisten lajivalmentaja 

• Päivi Nevalainen, aikuisten lajivalmentaja 

• Jukka Viljanen, aikuisten lajivalmentaja 

• Essi Pelttari, nuorten päävalmentaja 

• Markku Valkeapää, nuorten lajivalmentaja 
 
Koulutustoiminta 

• Marianne Malm, koulutusvastaava 

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

 
Junioreiden ja aikuisten leirit ja tapahtumat 
Kaikissa taidoseuroissa järjestettiin aikuisharrastajille ja useimmissa myös nuorille harjoitustoimintaa.  Lä-
hes kaikissa taidoseuroissa on myös Taido Kids -ikäisiä harrastajia (7-12-vuotiaat) ja muutamassa myös 
taido minejä (4-6-vuotiaat). Liiton leirejä pyrittiin järjestämään niin, että ne vastasivat jäsenistön toiveita 
ja houkuttelivat mahdollisimman paljon osallistujia. Valitettavasti kesän hittitapahtumaksi ennakoitu liiton 
kesäleiri, jonne oli tulossa opettajaksi Kaneko-sensei Japanista, peruuntui koronan takia. 
 
Suomen Taido järjesti harrastajille suunnattuja teema- ja taidoleirejä seuraavasti: 
 
9.-10.2.2020 Dan-leiri 2020, Pajulahti 
Aihe: Jinsei no hokei – play hard strike hard 
Kouluttaja: Jani Pylväinen 4. dan renshi & Ly-Cong Thu 4. dan renshi 
Osallistujia: 34 
 
4.-5.4.2020 Yleisleiri, Pajulahti, siirrettiin syksyyn ja sen jälkeen peruttiin koronan vuoksi kokonaan 
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5.-7.6.2020 Kamppailulajien yhteinen Lasten Suuri Budoleiri 8-14 -vuotiaille junioreille, Varalan urhei-
luopisto, peruttiin taidon osallistuminen koronan vuoksi kokonaan 
 
6.-7.6.2020 Kesäleiri, Ohjaajina Tomokazu Kaneko & Tomi Tolsa, peruttiin koronan vuoksi kokonaan.  
 
10.10.2020 Teemaleiri: unshin ja tengi, Tampere, peruttiin koronan vuoksi kokonaan 
 
24.10.2020 Teemaleiri: Taido lajina perusteet – perustekniikat ja liikkuminen, peruttiin koronan vuoksi ko-
konaan 
 
25.10.2020 Teemaleiri: Taido lajina - hokei ja jissen, peruttiin koronan vuoksi kokonaan
 
Gojuunin jissen -tapahtuma ja leiri, peruuntui koronan vuoksi 

 
Junioreiden ja aikuisten vyökokeet 
Vyökokeet kuuluvat olennaisesti kamppailulajeihin. Vyökokeissa varmistetaan tietty osaamistaso ja ne toi-
mivat harrastajalleen osaamisen mittarina. Taido Kids -ikäiset suorittavat mon-merkkejä ja raitavyökokeita 
salikokeina. Nämä suoritukset rekisteröidään kunkin seuran toimesta Suomisporttiin eikä niitä tilastoida. 
 
Suomen Taido Dan-yhdistys järjesti yli 12-vuotiaille Suomen Taidon jäsenille vuonna 2020 yhteensä 9 (12, 
2019) vyökoetta, joista 8 oli kyu-kokeita. Dan-arvojen vyökoe pidettiin Pajulahdessa. Näissä suoritettiin 
kyu-arvoja 32 (101, 2019) kappaletta ja dan-arvoja 12 (24, 2019) kappaletta. Vyöarvot ilmoitetaan Taido 
Hon’in vyökoerekisteriin. 
 
Palautetta junioreiden vyöjärjestelmästä kartoitettiin vuoden 2020 aikana jäsenseuroilta sähköpostitse. 
 
23.5.2020 Juniorien raitavyöjärjestelmän kehityskokous, järjestettiin etätapaamisena. Osallistujia tai-
dosta: 4 

 
Junioreiden ja aikuisten kilpailutoiminta 
Kansallisella tasolla taidossa kilpailtiin vuonna 2020 poikkeuksellisesti vain yksilölajeissa. Kilpailuissa oli 
sarjat ikä- ja vyöarvoluokittain sekä sukupuolittain.  Korkeimmassa sarjassa, niin sanotussa ranking-sar-
jassa, kilpailevat henkilöt kerryttivät kausikohtaista rankingpistesaldoa. Kauden päätteeksi parhaiten me-
nestyneet kilpailijat palkittiin ranking-kiertopalkinnoilla, kuitenkin itse palkitsemistilaisuus jouduttiin siir-
tämään koronan vuoksi vuodelle 2021.  Seurat järjestivät kilpailut yhteistyössä Suomen Taidon kanssa.   
 
Kilpailuissa oli kaksi päälajia liikesarjat (hokei) ja ottelu (jissen). Juniorit kilpailivat myös o-jissenissä, eli 
nauhaottelussa ja Taido Kids Trick Track -taitoradalla. 
 
Juniorikilpailuiden pääpaino oli valtakunnallisissa kilpailuissa sekä salikilpailuissa, joissa leikin varjolla tar-
jotaan lapsille haasteita. Kilpailumahdollisuuksia järjestettiin junioreissa 4-18-vuotiaille.  Joukkuelajeista 
hokeissa ja tenkaissa voi aikuisten joukkueissa olla myös yli 15-vuotiaita junioreita. Kilpailusarjoja järjes-
tettiin yli 30- vuotiaille kummassakin järjestetyssä kilpailussa kaikissa aikuisten cup-kilpailuissa.  

 
Cup-kilpailut 
15.2.2020 Espoo-cup, Espoo, kaikki ikäluokat ja henkilökohtaiset sarjat, 67 kilpailijaa 
7.3.2020 Kuma-cup, Nummela, aikuisten ikäluokat ja henkilökohtaiset sarjat, 35 kilpailijaa 
Turku-cup peruttiin koronan vuoksi 
Juniori-cup, Loviisa peruttiin koronan vuoksi 
 



 
 
 
 

30 
 

 
SM-kilpailut 
Junioreiden ja sonen -sarjojen SM-kilpailut peruttiin koronan vuoksi 
Aikuisten henkilökohtaiset ja joukkuelajien SM-kilpailut peruttiin koronan vuoksi 

 
Kauden 2020 rankingsarjan kokonaistilaston voittajat 
Miehet ranking 

• Jere Anttalainen, Kuopion Taidoseura ry 
 
Naiset ranking 

• Katja Anoschkin, Yliopiston Taido ry
 

Tuomaritoiminta 
Taidolla oli kauden aikana 23 aktiivista tuomaria. Normaalina vuotena kukin tuomari osallistuu keskimäärin 
kahteen kilpailuun kauden aikana. Tuomariksi vaadittiin suoritetut tuomarikoulutus, sääntökoe ja vähin-
tään 1. dan -vyöarvo. SM-kilpailuissa tuomitsevilla tuli olla voimassa oleva AA-tuomariluokitus. Kauden 
aikana järjestettiin koulutusta seuraavasti. 
 
Tuomaritoiminnan perusteet ja sääntökoe, peruttiin koronan vuoksi. Yhdelle osallistujalle järjestettiin 
sääntökoe verkkokokeena. 
 
21.11.2020 Tuomaripäivä peruttiin koronan vuoksi 
 

Nuorten ja aikuisten valmennus 
Säännöllistä valmennustoimintaa tarjotaan sekä nuorille että aikuisille.  

 
Aikuisten valmennusryhmä 
Valmennuksen tavoitteena oli antaa ryhmään kuuluville urheilijoille tukea tavoitteellisessa ja ohjel-
moidussa kilpailuharjoittelussa. Tammikuussa järjestettiin valmennusleiri Lahdessa. Ennen leiriä toteutet-
tiin kyselyn, jossa kartoitettiin valmennusryhmäläisten osaamista, tavoitteita, harjoittelua ja terveydenti-
laa. Kevään aikana kaikkien valmennusryhmäläisten kanssa käytiin kahdenkeskiset valmennuskeskustelut, 
joissa urheilijat kertoivat tavoitteistaan. 
 
Toukokuun lopussa valmennustiimi laajeni kolmella uudella valmentajalla. Alkukesästä pidettiin Zoom-
keskustelutilaisuuden kilpailujen siirtymiseen liittyen. Urheilijoita kannustettiin olemaan yhteydessä val-
mentajiin pienellä kynnyksellä aina, kun he kaipasivat neuvoa tai halusivat jakaa onnistumisiaan. Muutama 
urheilija on ottanut yhteyttä ja saanut neuvontaa, ja kahdelle urheilijalle Jukka Viljanen on laatinut voima-
harjoitteluohjelman. 
 
Samoin joulukuulle kaavailtu leiri peruuntui, kun Tampereella suljettiin sisäliikuntatilat. Henkilökohtaista 
etävalmennusta oli tarjolla pyynnöstä, ja valmennustiimi osallistui kesällä Yliopiston Taidon Fight Club -
harjoituksiin, jossa kävi valmennusryhmäläisiä muun muassa pääkaupunkiseudulta ja Turusta. 
 
Ryhmässä oli vuonna 2020 yhteensä 28 jäsentä. Näistä kolme siirtyi loppuvuodesta nuorten valmennus-
ryhmästä. 
 
Valmennusryhmälle järjestettiin yksi valmennusleiri: 
 
18.-19.1.2020 Valmennusleiri I, Lahti 
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17.-19.10.2020 Valmennusleiri II, peruttiin koronatilanteen vuoksi 
 

Nuorten valmennusryhmä 
Nuorille haluttiin tarjota oman seuran harjoittelun tueksi kilpailuun tähtäävää valmennusta sekä mahdol-
listaa myöhemmin sujuva siirtymä aikuisten valmennusryhmään. Tavoitteena oli tukea innostusta kilpaur-
heiluun ja harrastuksen jatkamiseen nuoren kasvaessa aikuiseksi. Leirien ohjelma rakennetaan tukemaan 
sekä kilpailuja että nuorten omia toiveita ja tavoitteita. 
 
Nuorten valmennusryhmässä harjoitteli neljä nuorta, eikä ryhmään valittu uusia jäseniä. Ryhmä harjoitteli 
aikuisten valmennusryhmän kanssa samalla leirillä yhden päivän ajan.  Leiripäivät olivat: 
 
18.1.2020, Laht
 
22.11.2020, Kerava 

 
Ohjaaja- ja valmentajakoulutus 
Koulutustoiminnan tehtävänä oli lisätä ja ylläpitää taidokoiden lajiosaamista ja valmennusosaamista eri-
laisin materiaalein, koulutuksin ja leirein. Tavoitteena oli osaltaan myös huolehtia lajin yhtenäisestä tekni-
sestä perustasta. Koulutuksia järjestettiin joko itse tai yhteistyössä muiden kamppailulajien kanssa. Järjes-
tettävien koulutusten valikoima mukaili vuonna 2015 suunniteltua ja 2016 voimaantullutta koulutusjärjes-
telmää. Vuoden 2020 aikana aloitettiin uudistetun koulutusjärjestelmän pilotointi. Vuoden 2020 koulutuk-
set sijoittuivat VOK tasoille 1 ja 2. Suomen Aikido-, Karate-, Nyrkkeily- ja Taekwondoliiton sekä Suomen ITF 
Taekwon-Don kanssa yhteistyötä jatkettiin yhteisen junioriohjaajakoulutus I:n ja II:n osalta. Osallistuttiin 
aktiivisesti kamppailulajien yhteiseen valmentaa kun nainen- hankkeen lajiliittotyöpajoihin. 
 
Taido oli päävastuussa junioriohjaajakoulutus II:n osalta. Tukea järjestelyihin saatiin Suomen Taekwondo-
liitolta. Koulutus oli tarkoitus järjestää kokonaisuudessaan syksyn 2020 aikana, mutta osa koulutuksesta 
toteutuu vasta vuoden 2021 puolella. Lähiopetusta siirrettiin myös verkkoon kokoontumisrajoitusten ta-
kia. 
 
Vuonna 2020 jatkettiin osaamishanketta, jolla tähdätään yksilöllisempään ja oppimislähtöisempään ohjaa-
jakouluttamiseen. Tavoitteena on parantaa lajitaitojen ohjaamiseen liittyvää osaamista ja ottaa käyttöön 
moderneja opetuskanavia. Samalla parannetaan koulutusten saavutettavuutta. Yksi hankkeen tärkeimpiä 
tavoitteita on eritellä ohjaajien omien lajitaitojen kartuttamiseen liittyvät koulutukset ja varsinaiset lajitai-
tojen ohjaamiseen liittyvät koulutukset erillisiksi kokonaisuuksiksi. Kouluttajien ja leiriohjaajien lisäksi toi-
minnan toteutumisesta huolehtivat koulutusvastaava Marianne Malm ja lajipäällikkö Sera Kaukola sekä 
osaamisprojektissa Elisa Rousu, Katja Anoschkin, Jukka Viljanen, Riina Meriläinen ja Marko Meriläinen. 
 
Koulutuksia ja tapahtumia ohjaajille järjestettiin seuraavasti: 
 
8.2.2020 Kamppailulajien yhteinen Junioriohjaajaseminaari, Tampere 
Osallistujia taidosta: ei osallistujia taidosta 
 
4.-5.2020 Lajitaitojen ohjaajakoulutus, Pajulahti, siirrettiin ensin syksylle, mutta lopulta peruttiin koronati-
lanteen vuoksi 
 
22.5.2020 alkaen 8.11.2020 päättyen Aikuisharrastajien ohjaajien VOK 2 
Kouluttaja: taidosta Katja Anoschkin 
Osallistujia taidosta: 1 
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16.5.2020 Valmentaa kuin nainen -hanke, huippuvalmentajanaisten ensimmäinen etätapaaminen 
Osallistujia taidosta: 4 
 
5.10.2020 Valmentaa kuin nainen -hanke, huippuvalmentajanaisten toinen etätapaaminen 
Osallistujia taidosta: 4 
 
17.-18.10.2020 ja 14.-15.11.2020 Kamppailulajien yhteinen I-tason junioriohjaajakoulutus, Tampere, siir-
rettiin keväälle 2021 todennäköisesti koronatilanteesta johtuvan vähäisen osallistujamäärän takia 
 
24.10.2020 Terveellinen ja turvallinen taidoharjoittelu -verkkokoulutus, kouluttajina Katja Anoschkin ja 
Essi Pelttari 
Osallistujia: 14
 
27.-28.10.2020 Valmentaa kuin nainen –hankkeen lähiviikonloppu Kuortaneella (luennoille myös etäosal-
listuminen mahdollista). 
Osallistujia taidosta: 2 (etänä) 
 
21.11.2020 Taido Core- ja Taido Skills -koulutukset, peruttu koronan vuoksi 
 
4.-6.12.2020 Kamppailulajien yhteinen II-tason junioriohjaajakoulutus, Tampere (taido järjestelyvas-
tuussa) Osallistujia taidosta 3 
 
Lisäksi Katja Anoschkin ja Päivi Nevalainen osallistuivat Valmentaa kuin nainen –hankkeen mentorointi-
ryhmään syksyllä 2020  
 
14..-15.8. ja 9.-10.10 Mentorikoulutus, Varalan urheiluopisto, Suomen Valmentajat ry, Koulutuksen sisältö: 
mentoroinnin perusperiaatteet, mentorointi prosessina, ohjaukselliset valmiudet, käytännön työkalut, 
osallistuja Laura Pellikka 
 
Haku taidon ensimmäiseen mentorointiryhmään, jota mentoroi Laura Pellikka alkoi joulukuussa 2020. 

 
 

4.7 Ansioituneiden taidokoiden ja seurojen muistaminen 
 
Vuoden 2019 ansioituneiden palkitsemistilaisuus pidettiin Valimotien sinisessä aulassa 16.1.2020 ja sen 
jälkeen osallistuttiin Urheilugaalaan Hartwall areenalla. Osallistujia oli yhteensä 25. 
 
Suomen Taido palkitsi vuonna 2020 ansioituneita seuraavasti. Palkitsemiset toteutetaan koronan vuoksi 
verkkopalkitsemistilaisuudessa vasta 10.2.2021. 
 
Vuoden Taidoka 
Mimmi Turpeinen, Jigotai ry 
 
Vuoden seura 
Espoon Taido ry 
 
Vuoden nuori taidoka 
Sanni Waris, Järvenpään Taidoseura ry 
 
Vuoden aikuisharrastaja 
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Minna Viljamaa, Vantaan Taido ry 
 
Vuoden junioriohjaaja 
Kari Hakuli, Kouvolan Taido ry 
 
Vuoden taidoteko 
Yliopiston Taidon ja Sandokain korona-ajan etätreenit 
 
Suomen Taidon kultainen ansiomerkki 
Tuomas Kosonen, Yliopiston Taido ry 
 
Suomen Taidon hopeinen ansiomerkki 
Päivi Nevalainen, Yliopiston Taido ry
Hannu Autti, Kuopion Taidoseura ry 
Martti Rahkila, Yliopiston Taido ry 
Hanne Rajanen, Vantaan Taido ry 
Minna Viljamaa, Vantaan Taido ry 
Marjaana Toivonen, Vantaan Taido ry 
 
Suomen Taidon pronssinen ansiomerkki 
Teppo Savinen, Nummelan Kumakai ry  
Tatu Morko, Nummelan Kumakai ry 
Saara Paasikivi, Nummelan Kumakai ry 
Julius Pietarinen, Helsingin Taido ry 
Ossi Kortiainen, Asikkalan Taido ry 
 
Tasavuosia täyttäneet seurat 
Seura 30 v. Tampereen Taido ry, Jigotai/Taido 


