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1. Esipuhe
Karateliiton vuosi 2021 oli monin tavoin poikkeuksellinen. Koronapandemia haittasi edelleen
toimintaa merkittävästi, kuten muissakin urheilulajeissa, mutta ajoittain pystyimme kuitenkin
toteuttamaan tavoitteitamme sekä karateliiton kolmen lajin – karaten, ju-jutsun ja taidon –
harrastuksen edistämisessä, että näiden kilpailutoiminnan tukemisessa. Liiton merkittävin panostus
vuonna 2021 oli elokuussa järjestetyt nuorten EM-kilpailut, johon osallistui yli 1000 urheilijaa lähes
50 maasta. Kilpailut pystyttiin erinäisistä koronan aiheuttamista haasteista huolimatta viemään
suunnitellusti ja onnistuneesti läpi, mitä voidaan pitää erinomaisena suorituksena ja näyttönä
suomalaisesta järjestötoiminnan osaamisesta.
Vuoden 2021 aikana liitto uudisti strategiaansa, joka julkistettiin alkusyksystä. Keskitymme
seuraavien vuosien aikana erityisesti kolmen alueen vahvistamiseen: seurojen tukemiseen,
kilpailutoiminnan kehittämiseen ja karateliiton lajien positiivisen tunnettuuden vahvistamiseen.
Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ensimmäiselle vuodelle (2021) asetettiin kuitenkin erityisesti kaksi
tavoitetta: nuorten EM-kisojen onnistunut järjestäminen ja harrastajien houkuttelu takaisin saleille
koronan jälkeen. Jälkimmäinen tavoite on uusista korona-aalloista johtuen vielä kesken ja työ jatkuu
nyt vuonna 2022.
Kuluneen vuoden 2021 aikana olemme tehneet voitavamme liiton lajien tukemiseksi, ja toiminta
onkin eri alueilla vaihtelevista koronarajoituksista johtuen edennyt välillä eri tahtiin. Osassa maata
salit ovat olleet auki enemmän kuin muualla ja erinäisiä etäharjoituksia ja etävalmennusta on
harrastettu eri puolilla, osin myös liiton toimesta. Kilpailuita on myös jonkin verran pystytty
järjestämään ja samaten maajoukkueurheilijat ovat voineet kilpailla kansainvälisissä kisoissa.
Vaikeuksista huolimatta toiminta on jatkunut ja tehostuu nyt koronarajoitusten vähitellen
vähentyessä ja poistuessa edelleen.
Kiitän kaikkia toimintaan osallistuneita panoksestanne haastavasta pandemiavuodesta toipumiseen!
Tästä jatkamme eteenpäin entistä päättäväisemmin liiton strategiatavoitteita kohti.
Puheenjohtaja
Kimmo Koski
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2. Organisaatio, arvot ja yhteistyö
Suomen Karateliiton tarkoitus on edistää ja kehittää karatea ja muita samantapaisia kamppailulajeja
Suomessa ja toimia näiden kamppailulajien yhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä kilpa-,
kunto-, nuoriso-, ja muussa kamppailulajeihin liittyvässä toiminnassa. Vuonna 1969 perustettu
Suomen Karateliitto toimii valtakunnallisena kattojärjestönä karaten, Hokutoryu ju-jutsun sekä
taidon jäsenseuroille. Vuosi 2021 oli Karateliiton 52. toimintavuosi. Suomen Karateliiton toimisto
sijaitsee muiden kamppailulajien kanssa yhteisissä tiloissa Sporttitalossa Helsingissä (os. Valimotie
10, 00380 Helsinki).
Yleiset periaatteet
Suomen Karateliitto edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisee syrjintää kaikessa
toiminnassaan, edistää tasa- arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja vahvistaa moninaisuutta
kunnioittavaa ilmapiiriä. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään,
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan,
terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
2.1 Karate
Karate on yksi maailman tunnetuimmista kamppailulajeista. 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 jotka järjestettiin vuoden 2021 elokuussa.
2.2 Taido
Taido on liikkuva ja akrobatiaa sisältävä kamppailulaji, joka haastaa vaikeudellaan harrastajia. Suomi
on Japanin jälkeen menestynein taidomaa kansainvälisissä arvokilpailuissa.
2.3 Hokutoryu ju-jutsu
Hokutoryu ju-jutsu on Suomessa kehitetty tyylisuunta, joka on vakiinnuttanut asemansa myös
ulkomailla. Hokutoryu ju-jutsu onkin yksi suosituimmista kamppailulajeista Suomessa.
2.4 Liiton seura- ja harrastajaprofiilit
Liiton jäsenenä oli vuonna 2021 yhteensä 127 jäsenseuraa. Liiton lisenssit hankittiin Suomisportin
kautta, joissa seurojen koot lisenssoitujen jäsenmäärien mukaan jakautuivat seuraavasti:
•
•
•
•

68% (1-20 jäsentä)
11% (21-50 jäsentä)
7% (51-100 jäsentä)
3% (101-120 jäsentä)
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•

Liiton suurin seura koronavuonna oli Helsingin ju-jutsuklubi hieman yli 200 lisensoidulla
jäsenellä

Lisenssit jakautuvat vuoden aikana seuraavasti:
•
•
•
•

Harrastajalisenssi 1818 kpl eli 77%
Kilpailulisenssi 304 kpl eli 13%
Ohjaaja- ja valmentajalisenssi 213 kpl eli 9%
Tuomarilisenssi 29 kpl eli 1%

Lajeittain liiton lisenssit jakautuivat seuraavasti
•
•
•

Ju-Jutsu 630 eli 27%
Karate 1416 eli 60%
Taido 318 eli 13%

Harrastajat jakautuivat seuraavasti iän ja sukupuolen mukaan. Naisia harrastajista oli 30%.
Ikä
Alle 12v
12-18v.
19-34v.
35-64v.
Yli 65v.

Nainen
258
153
101
171

Mies
638
273
193
467
7

Kokonais%
40%
19%
13%
28%
-

Harrastajien ikäjakauma näkyy myös oheisesta kuviosta

Yllä olevassa taulukossa on esitetty liiton lisenssillisten harrastajien ikäjakauma. Lähes 60% liiton
lisenssillisistä harrastajista on 18-vuotiaita tai nuorempia lapsia ja nuoria.

3. 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.
4

•

Yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä jatkettiin toimintavuonna
kamppailulajiliittojen ja painonnostoliiton yhteistyönä, ja yhdenvertaisuussuunnitelma
päivitettiin vuosille 2022-2023

•

Kamppailulajiliitot ja painonnosto laativat yhdessä ympäristöohjelman, joka ulottuu vuosille
2022-2024

•

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta ja yhteiset kurinpitomääräykset ovat olleet
voimassa vuoden 2017 alusta. Toimintavuoden 2021 aikana kurinpitovaliokunnan säännöt
päivitettiin vakavien eettisten rikkomusten siirtyessä Urheilun yhteiselle kurinpitoelimelle
vuoden 2022 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
palveluihin.

•

Kamppailuliittojen yhteistyö ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa jatkui tasoilla 1-3.

•

Suomen Karateliitto yhdessä muiden liittojen kanssa haki ja sai 500€ Urheiluopistosäätiön tukea
vuodelle 2021 Kamppailija ei kiusaa -verkkokoulutuksen luomiseen.

•

Suomen Karateliitto ry osallistui yhdessä muiden kamppailulajiliittojen kanssa Suomen
Valmentajien kanssa toteutettuun Valmentaa kuin nainen – hankkeeseen vuosina 2020-2021.
Hankkeen päätavoite oli lisätä hankelajien naisvalmentajien kokonaismäärää ja erityisesti
huippuvalmentajien määrää sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana oleville
naisvalmentajille.

•

ePressi-tiedotteiden jakelukanavan käyttöä jatkettiin vuonna 2021 kamppailulajiliittojen
yhteisen sopimuksen puitteissa.

4. Järjestötoiminta
4.1 Liiton strategia 2021-2025
Vuoden 2021 aikana liitto uudisti strategiaansa, joka julkistettiin alkusyksystä. Strategiatyössä
päivitettiin myös liiton visio, missio ja arvot:
Visio
Suomen Karateliitto on kasvava monilajiliitto, joka tunnetaan toiminnan laadusta, hyvästä
yhteishengestä sekä urheilumenestyksestä.
Missio
Suomen Karateliiton missio on tuottaa laadukasta nuoriso-, koulutus- ja seuratoimintaa
jäsenseurojensa jäsenille sekä mahdollistaa urheilijoiden kasvu ja valmennus aina huipulle asti.
Arvot
Uudistumiskyky – osallisuus – yhteenkuuluvuus – toimivuus
5

Strategiset painopistealueet vuosille 2021-2025
•
•
•

Parannamme jäsenistölle tarjottavia palveluita, tavoitteenamme seurojen paras.
Kehitämme liiton toimintakulttuuria ja tavoittelemme kasvua sekä kilpailumenestystä.
Teemme toimintaamme tunnetuksi, näymme ja kuulumme.

4.2 Luottamushenkilöjohtaminen
Suomen Karateliiton korkeinta päätösvaltaa käytti jäsenseurojen edustajista koostuva yhdistyksen
kokous, joka kokoontui kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksiin. Liitto organisoi toimintansa
kullekin toimintavuodelle laaditun ja liittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja
talousarvion puitteissa.
Vuonna 2021 vuosikokoukset pidettiin seuraavasti:
Suomen Karateliitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin 12.4.2021 ja sääntömääräinen
syysliittokokous 4.11.2021. Liittokokouksissa käsiteltiin liiton sääntöjen määräämät asiat,
syysliittokokouksessa hyväksyttiin lisäksi hallituksen esittämät sääntömuutokset.
Karateliiton toimeenpanevana elimenä toimi vuosikokouksen valitsema liittohallitus.
4.3 Hallitus
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 (16.7.2022 asti)
Mika Alamaula, jäsen

Hallituksen sukupuolijakauma 37,5 % / 62,5%
3 naista/ 5 miestä

4.4 Valiokunnat
Vuonna 2021 liitossa toimivat seuraavat valiokunnat:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Työvaliokunta
Seuratoimintavaliokunta
Koulutustyöryhmä
Nuorisotyöryhmä
Valmennusvaliokunta

Tuomarivaliokunta
Kilpailuvaliokunta
Markkinointi- ja viestintävaliokunta
Ju-jutsuvaliokunta
Taidovaliokunta

4.5 Operatiivinen johtaminen ja taloushallinto
Karateliiton operatiivisesta johtamisesta ja taloudesta vastasi toiminnanjohtaja apunaan liiton
henkilökunta.
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Liiton taloushallinto toimii Netvisor-ohjelmistolla ja kirjanpidosta ja palkanlaskelmasta vastaa
tilitoimisto Rantalainen Oy. Talouden päivittäinen seuranta, sisältäen perinnän ja kassavirran
valvonnan, kuuluu toiminnanjohtajan toimenkuvaan. Liiton tilintarkastajana toimivat KHT Bengt
Nyholm ja toiminnantarkastajana Seppo Tarkkonen.
4.6 Toimihenkilöt
Liitto työllisti toimintavuonna 2021 neljä (4) kokopäivätoimista toimihenkilöä.
•
•

Anssi Kaltevo, toiminnanjohtaja
Ann-Marie Nummila, järjestösihteeri

•
•

Sera Kaukola, taidon lajipäällikkö, liiton
koulutusvastaava
Kai Keinänen, olympiavalmentaja

4.7 Varainhankinta
Liiton oma varainhankinta perustuu jäsenseurojen jäsenmaksuihin, lisenssimaksuihin,
tapahtumatuottoihin sekä jäsenseuratuotteisiin kuten passit, junioripassit sekä kids-passit. Osana
rahoitusta on yhteistyösopimusten kautta saatava tukirahoitus.
Olennaisena osana liiton taloutta on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion toimintaavustus, jota toimintavuodelle 2021 on 258.000€ (vuonna 2020, 263.000€).
4.8 Yhteistyökumppanit
Liiton yhteistyökumppaneina toimintavuonna toimivat seuraavat yritykset / yhteisöt:
•
•
•
•
•

Tampereen kaupunki
Liikuntakeskus Pajulahti
Ats-Ammattityökalut Oy
Budoland Finland Oy
Scandic Hotels Oy

•
•
•
•

Murikanranta Oy
Varalan Urheiluopisto
Merkkikeskus Oy
Printtaamo Oy

4.9 Markkinointi, viestintä ja tiedotus
Karateliiton viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi markkinointi- ja viestintävaliokunta.
Valiokunnan kokoonpano vuonna 2021
•
•
•
•
•

Mika Alamaula, puheenjohtaja
Jaakko Vilmusenaho
Antero Muranen
Kia Toivonen
Ann-Marie Nummila

Valiokunnan sukupuolijakauma 40%/ 60%
2 naista/ 3 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
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kautta ja yleisistä ajankohtaisista asioista myös enenevässä määrin sosiaalisen median kautta. Vuosi
2021 oli Olympiavuosi ja sitä painotettiin viestinnässä.
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 nettisivuilla oli
noin 17000 vierailua.
ePress
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 2300 ja Instagramissa
(karatefinland) noin 1850.
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. Projekti jatkuu yhä,
pankissa on nyt kuvia noin 8000.
Cardu-jäsenkortti
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.
Nuorten EM-kilpailut
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Valiokunta toteutti karaten nuorten EM-kilpailujen (20.-22.8. Tampere) ennakkomarkkinoinnin,
viestinnän ja tapahtuman aikaisen someviestinnän sekä yhteydet lehdistöön. Kilpailuja varten
kasattiin 10 hengen viestintätiimi, joka koostui pääosin vapaaehtoisista. Kilpailujen aikainen
sometoiminta sai kiitosta ja saavutti erittäin suuren yleisön.
Sisäinen viestintä
Vuonna 2021 viestintä oli suunnitelmallisempaa ja tavoitteena oli saavuttaa 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. Käytimme 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 aloitettiin vuonna 2021.
Kuvapankkiin kasataan kuvia, joita seurat voivat käyttää markkinoinnissaan. Tähän käytettiin
toimintavuoden aikana ammattivalokuvaajan palveluita ja siihen oli allokoitu myös budjetissa
varoja.
Ulkoinen viestintä
Ulkoinen viestintä toteutettiin pääasiassa lehdistötiedottein Epressi-palvelun kautta, johon sisältöä
tuotti liiton toimisto liittosihteerin johdolla. Viestintävaliokunta tuotti vuoden 2021 aikana myös
lyhyen ohjeistuksen jäsenseuroille hyvistä toimintatavoista seurojen käyttöön mediasuhteiden
luomisesta ja niiden hyväksikäytöstä seurojen omassa viestinnässä ja markkinoinnissa.
Valiokunta otti 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 on palvella jäsenseurojen etua ja lisätä liiton
lajien tunnettuutta.
Valiokunta teki 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 tuotti yhdessä televisioyhtiö Nelosen kanssa kaksi tapahtumaa vuonna 2021, jotka
lähetetiin livenä Ruutu-palvelun kautta tuotettuna ja kommentoituna lähetyksenä.
4.10

Sitoutuminen Antidopingtoimintaan

Suomen Karateliitto ja 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.
Antidopingohjelman mukaisesti tiedottamista toteutettiin liiton www-sivujen/Facebook julkaisujen
ja 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
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urheilijasopimuksissa oli antidopingtoimintaa, urheilun eettisiä sääntöjä ja Fair Playtä koskevat
säädökset, joita jokaisen liiton edustusurheilijan on noudatettava.
Dopingtestejä tehtiin toimintakaudella kilpailujen ulkopuolella sekä kilpailuissa. SUEK teki vuonna
2021 karatekilpailussa neljä testiä. Kilpailun ulkopuolella tehtiin myös neljä testiä. Liitto ilmoitti
SUEK:lle maajoukkueryhmien urheilijoiden nimet ja syntymäajat. Lisäksi liitto toimitti SUEK:lle
maajoukkueen ja haastajaryhmän leirien ohjelmat osallistujalistoineen. Tiedottamisesta vastasi
järjestösihteeri.
4.11

Kansainvälinen karatetoiminta

Kansainvälisten yhteistyösuhteiden ylläpitämiseksi ja luomiseksi liiton edustaja osallistui Euroopan
Karateliiton (EKF) ja Maailman Karateliiton (WKF) kongresseihin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden
kanssa tehtävää yhteistyötä edistettiin Nordic Karate Federationin kautta, ensisijaisesti
kansainvälisten kilpailujen yhteyteen järjestetyillä puheenjohtajatapaamisilla.
Merkkinä kansainvälisestä arvostuksesta Suomen Karateliitolla on ollut vuosia edustaja Maailman
Karateliiton (WKF) sekä Euroopan Karateliiton (EKF) hallituksissa tai komiteoissa. Vuonna 2021
Pirkko Heinonen toimi molempien liittojen tuomarikomiteassa.
Vuonna 2021 Suomella oli kolme kansainvälistä tuomaria, joilla kaikilla on Euroopan (EKF) ja
kahdella Maailman (WKF) Karateliiton tuomarilisenssit.

5. Karateliiton harrasteliikunta
5.1 Seuratoimintavaliokunta
Seuratoimintavaliokunta on olemassa kaikkia liiton seuroja 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. Tavoitteena oli, että kaikilla liiton lajeilla on edustus
seuratoimintavaliokunnassa.
Seuratoimintavaliokunnan kokoonpano 2021:
•
•
•
•
•

Harry Heinonen, karate, puheenjohtaja
Mika Alamaula, karate, varapuheenjohtaja
Teresa Pentikäinen, ju-jutsu, jäsen
Jaana Perttilä, karate, jäsen
Marjut Rissanen, karate, jäsen
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•
•
•
•

Sera Kaukola, koulutusasiat
Mikko Koivula, taido, jäsen
Juha Lemmetti, taido, jäsen
Ann-Marie Lairolahti, jäsen/ sihteeri / esittelijä

Valiokunnan sukupuolijakauma 44,5%/ 55,5%
5 naista/ 4 miestä
Seuratoimintavaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden aikana.

5.2 Tähtiseuratoiminta
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 tähtiseuroiksi (lapset ja nuoret):
•
•
•
•
•
•
•
•

Budoseura Kobushikai (Espoo)
Kuopion Karateseura
Lahden Karate
Lohjan Kamppailukeskus
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

•
•

Lohjan Kamppailukeskus
Turun Ju-Jutsuseura

Aikuisten tähtiseuraksi on auditoitu
•
•

Lahden Karate
Tapanilan Erä, karate

Tähtiseurakriteerit
Vuoden 2021 aikana seuravaliokunta määritteli liiton uudet kriteerit - lapset ja nuoret, aikuiset ja
huippu-urheilun osalta. Viestintä seuroille tapahtui tähtiseuraseminaarissa, lisäksi liiton kautta
lähetettiin jokaiselle seuralle uudet kriteerit.
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5.3 Leirit
Vallitsevan pandemian Covid-19 rajoitusten vuoksi leirejä ei järjestetty vuoden 2021 aikana.
Yhteisleirien järjestäminen siirrettiin seuraavalle vuodelle.
5.4 Aluetoiminnan kehittäminen
Aluetoiminnan kehittäminen on noussut esille usean auditoinnin yhteydessä. Seurat kokevat, että
liitto on liian kaukana ja aluetoimintaa kaivataan. Aluetoiminta käynnistettiin 2019 ja jatkettiin
vuoden 2021 aikana. Karateliiton seuroille tehtiin kysely asiasta ja jatkotoimenpiteet tehtiin sen
pohjalta.
5.5 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
Liiton koulutuksista vastasi Suomen Karateliiton koulutusvastaava/ taidon lajipäällikkö. Karateliiton
koulutustoimintaa ohjaa valtakunnallinen valmennus- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) malli.
Koulutustoiminnan ylivuotinen suunnittelu toteutetaan yhteistoiminnassa muiden
kamppailulajiliittojen kanssa.
Vuonna 2021 Suomen Karateliitto vastasi kamppailulajien yhteisen VOK2-tason
junioriohjaajakoulutuksen sekä ohjaajaseminaarin järjestämisestä yhdessä Suomen Taekwondoliiton
ja kamppailulajien yhteisen VOK2-tason valmentajakoulutuksen järjestelyistä yhdessä Suomen ITF
Taekwondoliiton kanssa. Valmentaa kuin nainen -hanke tuki kamppailulajien yhteistä VOK2-tason
valmentajakoulutukseen osallistuneita naisosallistujia.
Suomen Karateliitto osallistui myös kamppailulajien yhteiseen VOK3-tason valmentajakoulutukseen.
Koulutuksen käytännönjärjestelyistä vastasivat Varalan Urheiluopisto yhteistyössä Suomen
Taekwondoliiton ja Suomen Nyrkkeilyliiton kanssa.
Koulutuksiin ilmoittauduttiin Suomisport-sivuston kautta. Koulutuksiin osallistuminen edellytti
lisenssiä ja koulutuksien hinnat vaihtelivat järjestävän tahon sekä koulutusviikonloppujen määrän
mukaan.
Toteutetut valmentaja- ja ohjaajakoulutukset
Ohjaajaseminaari, Zoom
•
•
•

6.3.2021
Kouluttajat/ järjestelyvastuu: Tiiu Tuomi (Taekwondoliitto), Sera Kaukola (Taido/Karate)
30 osallistujaa, joista 12 oli 2-tason opiskelijoita
1 osallistuja jujutsusta, 5 osallistujaa taidosta,

Kamppailulajien yhteinen I-tason junioriohjaajakoulutus, Verkko-opetus
•
•
•

13.-14.3. ja 10.-11.4.2021, etäopetus
Järjestelyvastuu: Henni Ylimäinen ja Ari Suorsa Suomen ITF Taekwon-Do ry
2 osallistujaa taidosta, 1 osallistuja hokutoryu ju-jutsusta

VKN-hankkeen tukema Mentorikoulutus
•
•
•

24.3.2021, 21.4.2021, 19.5.2021
Järjestelyvastuu: Suomen Valmentajat, VKN-hanke
2 osallistujaa taidosta
1

Kehittyvä koutsi -koulutus VKN -hankelajeille
•
•
•

12.6.2021
Järjestelyvastuu: Suomen Valmentajat/ VKN-hanke
1 osallistuja taidosta

Kamppailulajien yhteinen 2-tason junioriohjaajakoulutus, etä- ja lähiopetus
•
•

Järjestelyvastuu: Sera Kaukola Suomen Karateliito ja Henni Ylimäinen Suomen
Taekwondoliitto 6.-7.3.2021, 24.-25.4.2021, 22.-23.6.2021, 17.-19.9.2021 Varala
12 osallistujaa, 3 osallistujaa taidosta

Kamppailulajien yhteinen 3-tason valmentajakoulutus
•
•
•

19.-21.3.2021, 3.-5.9.2021, 8.-10.10.2021 ja 12.-14.11.2021, Varala ja etäopetus
Järjestelyvastuu: Varalan Urheiluopisto, Tiiu Tuomi Suomen Taekwondoliitto, Sanna
Erdogan Suomen Nyrkkeilyliitto ry
4 osallistujaa taidosta, 1 osallistuja karatesta

Taitojen oppiminen ja opettaminen/ 1-tason moduuli, webinaari
•
•
•
•

27.3.2021
Kouluttaja: Katja Anoschkin
Järjestelyvastuu: Suomen Taido
10 osallistujaa taidosta, 11 osallistujaa karatesta

Hokei/ 1-tason moduuli, webinaari
•
•
•
•

27.3.2021
Kouluttajat: Katja Anoschkn ja Essi Pelttari
Järjestelyvastuu: Suomen Taido
10 osallistujaa taidosta

Kamppailulajien yhteinen 2-tason valmentajakoulutus
•

•
•

3.-5.9.2021 etäopetus, 17.-19.9.2021 lähiopetus, 16.-17.10.2021 etäopetus, 29.31.10.2021 lähiopetus, 20.-21.11.2021 etäopetus. Lajiosa (2 pvää) erikseen sovittavalla
tavalla. Yhteiset lähijaksot pidettiin Varalan Urheiluopistolla Tampereella.
Järjestelyvastuu: Sera Kaukola Suomen Karateliitto, Henni Ylimäinen Suomen ITF
Taekwon-Do
4 osallistujaa taidosta, 5 osallistujaa karatesta

5.6 Muu koulutus, tapahtumat ja seminaarit
Seuratoimijan työkalut -webinaarisarja, Zoomissa
•
•
•
•
•
•
•

31.3.2021 Etätreenien ABC: hyväksi koettuja käytäntöjä poikkeusajan seuratoimintaan
22.4.2022 Jos syksyllä kaikki onkin toisin! – vinkit seuran viestintään ja jäsenhankintaan
18.5.2021 Kuuleeko ohjaaja – täällä junnu. Vuorovaikutuksen merkitys junioritoiminnassa.
8.6.2021 Painaa, painaa! Mistä lisää voimavaroja seuran työmyyrille ja puurtajille?
31.8.2021 Alle kouluikäisten kamppailuharrastus - mitä pikkunassikoiden kanssa voi tehdä?
21.9.2021 Miten teet helposti mainokset someen ja muihin kanaviin
13.10.2021 Sähköistynyttä tunnelmaa – seura siirtyy exceleistä elektroniselle aikakaudelle
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•
•

11.11.2021 Monilajisuudesta ja yhteistyöstä boostia jäsenhankintaan ja seuratoimintaan
9.12.2021 Koululiikunnassa kamppailutaituriksi? Esimerkkiharjoitteita koululiikuntaan.

Liiton etätreenit 3 kpl
•
•
•

29.4.2021 karate, vetäjänä toimi Petri Niemeläinen
5.5.2021 taido, vetäjänä toimi Essi Pelttari
11.5.2021 ju-jutsu, vetäjinä toimivat Teresa Pentikäinen ja Nina Muukkonen

Kamppailulajien yhteistyössä järjestämät Sparraa seurasi huippukuntoon -webinaarit
•
•
•

12.5.2021 Harrastajalähtöinen toiminta seurasi menestyksen avaimena
26.5.2021 Miten tavoitat uusia ja vanhoja harrastajia somessa
9.6.2021 Tavoitteena uudet/palaavat harrastajat sekä ennustettavampi kassavirta

Puheella on väliä -seminaari
•
•
•
•

24.5.2021
Kamppailulajien ja painonnostoliiton yhteinen seminaari
Aiheina olivat mm. Epäasiallinen "pukukoppipuhe" ja verbaalinen häirintä
Kohderyhmä: valmentajat, ohjaajat, seuratoimijat, urheilijat ja harrastajat

6. Valmennustoiminta
Suomen Karateliiton karaten maajoukkue- ja valmennustoiminnasta vastaa liiton
valmennusvaliokunta.
Valmennusvaliokunnan keskeisimmät tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

karaten huippu-urheilun kehittyminen ja koordinointi
karatemaajoukkueen kokoaminen
vastata karaten valmennustoiminnan linjoista ja pitkäaikaisesta suunnittelusta
karaten edustusurheilijoiden viimeistely edustustehtäviin
lupaavien karatekoiden 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 karaten 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 karaten harjoitus- ja kilpailuleirejä.
kehittää sekä ylläpitää karaten aluetoimintaa.

Valmennusvaliokunnan kokoonpano vuonna 2021:
•

Petri Tuominen, puheenjohtaja

5.8.2021 asti
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•
•
•
•
•
•

Kai Keinänen, jäsen, olympiavalmentaja
Pasi Hirvonen, jäsen
Eki Luukka, jäsen
Jussi Säilä, jäsen
Petri Toivanen, jäsen
Janne Karttunen, varapuheenjohtaja

2.9. 2021 asti

5.8.2021 asti
5.8.2021 asti

Valiokunnan sukupuolijakauma 0 % / 100 %
0 naista/ 7 miestä
Osa valmennusvaliokunnan jäsenistä lopetti liittotason valmennustoimintansa elokuussa, tosin
jatkaen kuitenkin elokuun lopun nuorten EM-kilpailuiden ajan. Loppuvuoden aikana
valmennustoimintaa hoidettiin pääosin vapaaehtoisvoimin valmennusvaliokunnan ulkopuolella.
Karateliiton valmennustoimintaa ja sen vastuista järjesteltiin loppuvuodesta muutenkin uudelleen.
Joulukuussa 2021 käynnistettiin tähän toimintaan kokopäiväisesti keskittyvän valmennuspäällikön
haku.
Yleistä
Kansainvälinen kilpailutoiminta Karate1 ja arvokilpailujen osalta käynnistyi maaliskuussa 2021 yli
vuoden tauon jälkeen. Vuoden 2021 aikana nähtiin edelleen useita peruutuksia tai siirtyneitä
tapahtumia. Vaikka arvokilpailuja ja WKF K1 -kilpailuja päästiin viemään läpi erityisjärjestelyin, olivat
muut kansainväliset kilpailut vähissä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tämä vaikutti suuresti
erityisesti nuorten maajoukkueen valmistautumiseen Nuorten EM-kilpailuihin.
Historialliset olympialaiset
Elokuussa 2021 järjestetyt Tokion olympialaiset olivat historialliset, sillä karate oli mukana
olympiaohjelmassa ensimmäistä kertaa. Karaten vierailu olympialaisissa saattaa mahdollisesti jäädä
viimeiseksi sillä laji ei ole mukana vuoden 2024 Pariisin olympialaisissa. Toki kansainvälisessä
karateyhteisössä tehdään töitä karaten saamiseksi mukaan tulevien olympialaisten ohjelmaan.
Olympiapaikan saavuttaminen oli luonnollisesti maamme ykkösurheilijoiden tavoitteena. Karaten
karsintajärjestelmä oli armoton. Kaikkiaan olympiapaikkoja 40 naisille ja 40 miehille 4 eri sarjassa eli
10 / sarja. Olympiapaikka oli mahdollista saavuttaa joko kolme vuotta jatkuneen ja toukokuuhun
2021 asti jatkuneen olympiarankingin tai 11.-13.6.2021 Pariisissa järjestetyn
olympiakarsintaturnauksen kautta. Titta Keinänen oli sarjansa olympiarankingissa lopulta sijalla 17
ranking perusteella Tokioon pääsi neljä urheilijaa per sarja. Pariisin turnauksen kautta paikkaa oli
hakemassa neljä suomalaista, joiden olisi paikan lunastaakseen pitänyt selvitä kolmen parhaan
joukkoon. Valitettavasti olympiapaikka jäi saavuttamatta ja vuosien tavoite täyttymättä.
Toinen valmennuksen pitkäaikainen tavoite eli menestys Tampereen kotikisoissa jäi tavoitteistaan.
Kilpailujen muuttunut ajankohta aiheutti sen, että useita potentiaalisia U21 ikäluokan urheilijoita
ehti täyttää 21-vuotta, eivätkä he enää mahtuneet ikäluokkaan.
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6.1 Kansainvälinen kilpailutoiminta
Suomen Karateliiton karatemaajoukkueen tavoite oli kansainvälinen menestys karaten
arvokilpailuissa. Vuoden paras sijoitus oli Tampereen nuorten EM-kilpailuissa Elina Lehtosen 5. sija
U21 –68kg sarjassa.
Maajoukkueet arvokilpailuissa 2021
Aikuisten EM kilpailut Porec, Kroatia 19.-23.5.2021
Suomen joukkue
•
•
•
•
•

•

Bess Mänty, Seitokai Karate-Do
Shotokan, naiset kata
Monica Kauppi, Euran Karateseura,
naiset -61kg ja joukkue
Elina Lehtonen, Euran Karateseura,
naiset -68kg ja joukkue
Titta Keinänen, Euran Karateseura,
naiset +68kg ja joukkue
Saku Virtanen, Sportskarate.fi, miehet
kata

•
•
•

Miska Salonen, Ylöjärven Shotokan,
miehet- 60kg ja joukkue
Aaro Tuominen, Sportskarate.fi, miehet
-75kg ja joukkue
Björn Kulovuori, Renshin-Kan, miehet 84kg ja joukkue
Parhaiten sijoittui naisten
kumitejoukkue (sijoitus 7.

Nuorten EM-kilpailut 20.-22.8.2020 Tampere
U16 ikäluokka
•
•
•
•
•
•
•

Nea Lehtinen, Lahden Karate, Kata
Annukka Jylhänkangas, Oulun
Karateseura, -54 kg
Sonya Saadaoui, Sportskarate.fi, +54 kg
Tuomas Rekola, One Move Sportskarate
Kuopio, -57 kg
Niilo Hänninen, Renshin-Kan, -63 kg
Aarni Hänninen, Renshin-Kan, -70 kg
Sami Järvenpää, Porin Shotokan, +70 kg

•
•
•
•
•
•
•

U18 ikäluokka
Jaana Kirppu, Lahden Karate, Kata
Emilia Lin, Sportskarate.fi, -48 kg
Mevlüde Sargin, Porin Shotokan, -53 kg
Kiia Koponen, Lahden Karate, -59 kg
Enni Lydman, Lahden Karate, +59 kg
Aapo Kirjavainen, Shuyokai Shotokan
Karate-Do, Kata

•

Elina Lehtonen, Euran Karateseura, -68
kg
Saku Virtanen, Sportskarate.fi, Kata
Veikko Peltola, Oulun Karateseura, -67
kg

U21 ikäluokka
•
•
•
•

Jesse Lehtinen, Lahden Karate, -61 kg
Leevi Saario, Lahden Karate, -68 kg
Ben Parikka, Tapanilan Erä Karate, -76
kg
Venla Karttunen, Porin Shotokan, -55 kg

•
•

Kotikilpailujen parhaasta suomalaissuorituksesta vastasi Elina Lehtonen, joka sijoittui viidenneksi
sarjassa U21 -68kg
Suomen joukkue MM-kilpailut Dubai, UAE 16.-21.11.2021
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•
•
•

•

Venla Karttunen, Porin Shotokan, Naiset
-55 kg
Elina Lehtonen, Euran Karateseura,
Naiset -68 kg
Titta Keinänen, Euran Karateseura,
Naiset +68 kg

•

Björn Kulovuori, Renshin-Kan, Miehet 84 kg
Karttunen, Lehtonen, Keinänen, Naiset
joukkue Kumite

Parhaiten menestyi Titta Keinänen, joka saavutti kilpailuissa kolme otteluvoittoa.
Muu KV-kilpailumenestys
Pohjoismaiden ja Baltian maiden mestaruuskilpailut Stavanger Norja 27.11.2021
Suomi sijoittui mitalitilastossa toiseksi saavuttaen 7 kultaa, 7 hopeaa ja 8 pronssia. Tulos on
Suomelle nykymuotoisten (U16, U18 ja aikuiset) PM-kilpailujen paras.
Kultaa
•
•
•
•
•

Titta Keinänen, naiset +68kg
Miska Salonen, miehet -60kg
Joona Viitanen, U18 pojat -55kg
Kiia Koponen, U18 tytöt -59kg
Aapo Kirjavainen, U18 pojat kata

•
•

Nea Lehtinen, U16 tytöt kata
Titta Keinänen, Venla Karttunen, Elina
Lehtonen ja Maria Korpela, naiset
joukkue kumite

•
•
•

Bess Mänty, naiset kata
Saimi Nikander, U18 tytöt -53 kg
Jenna Kylmänen, Noora Marttila ja Mari
Keskiivari, naiset joukkue kata

•
•
•

Niilo Hänninen, U16 pojat -63kg
Helmi Säilä, U16 tytöt -47kg
Aaro Tuominen, Björn Kulovuori, Niko
Mantere, Miska Salonen ja Veikko
Peltola, miehet joukkue kumite

•

Ella Nylund Hämeenlinnan Karateseura,
kU18 -53kg hopeaa
Björn Kulovuori, miehet avoin hopeaa
Aaro Tuominen Sportskarate.fi, miehet
-75kg hopeaa
Titta Keinänen, naiset +68kg pronssia
Niko Mantere, miehet -84kg pronssia

Hopeaa
•
•
•
•

Björn Kulovuori, miehet -84kg
Jesse Lehtinen, miehet -60kg
Jesse Enkamp, miehet kata
Elina Lehtonen, naiset -68kg

Pronssia
•
•
•
•
•

Niko Mantere, miehet -84kg
Veikko Peltola, miehet -67kg
Melina Leino, naiset -68kg
Ella Nylund, U18 tytöt -53kg
Enni Lydman, U18 tytöt +59kg

Euro Grand Prix Plzen Tsekki 30.-31.10. 2021
•
•
•

Niko Mantere Hämeenlinnan
Kaearateseura, miehet avoin kultaa
Björn Kulovuori Renhin-Kan, miehet 84kg kultaa
Titta Keinänen Euran Karateseura,
naiset avoin hopeaa

•
•
•
•
0

•
•
•

•
•

Jesse Enkamp Kuopion Karateseura,
kata miehet pronssia
Lalli Nurmi Renshin-Kan, miehet +84kg
pronssia
Ronja Palva Lohjan Kamppailukeskus,
U21 +60kg pronssia

•

Ronja Palva, U18 +59kg pronssia
Venla Karttunen Porin Shotokan, U21 60kg pronssia
Venla Karttunen, naiset avoin pronssia

Budapest Openissa 11.-12.9.2021
•
•

•

Elina Lehtonen U21 -68kg pronssia
Titta Keinänen Seniors +68kg hopeaa

Euran Karateseura naisten joukkue
pronssia

Polish Open 16.10.2021
•

Aaro Tuominen Sportskarate.fi, -84kg miehet hopeaa

K1 Premier League Cairo 3.-6.9.2021
•

Björn Kulovuori –84kg, viides

6.2 Leiritykset
Leiritystä järjestettiin perinteisesti Liikuntakeskus Pajulahdessa, mutta myös muualla, siltä osin kuin
se oli kansallisten pandemiarajoitusten osalta mahdollista. Korona vaikutti eritysesti kansainvälisen
leiritykseen. Aikuisten maajoukkuekaratekat Titta Keinäsen johdolla onnistuivat hyödyntämään
avautuneita mahdollisuuksia mm. Ukrainassa, Serbiassa, Sveitsissä ja Dubaissa.
Maajoukkueen ja valmennusryhmien vuoden 2021 toteutuneet kotimaan leiritykset:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

8.-10.1.2021 Turku
19.2. - 21.2.2021 Pajulahti
16.4. - 18.4.2021 Pajulahti
30.4. - 2.5.2021 Pajulahti
18.6. - 20.6.2021 Pajulahti
16.7. - 18.7.2021 Pajulahti

6.8.–8.8. 2021 Turku
16.-19.8.2021 Varala (NEM leiri)
24-26.9.2021 Varala
13. 11. 2021Turku
10.–12.12.2021 Pori
17.12.2021 - 19.12.2021 Pajulahti

6.3 Karaten valmennusryhmät
Suomen Karateliitolla oli omat valmennusryhmänsä molemmissa karaten kilpailumuodoissa eli
kumitessa (ottelu) sekä katassa (liikesarja).
Liiton valmennusryhmät vuonna 2021
•
•
•

Tokio / Olympiavalmennettavat (OK tukiurheilijat)
Aikuisten ja U21 maajoukkue ja valmennusryhmä
Nuorten U18 (16-17v.) maajoukkue ja valmennusryhmä
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•
•

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

Toimintavuoden 2021 valmennusryhmien toimintaa ja ryhmiä tiivistettiin johtuen sekä
päätavoitteisiin valmistautumisesta, että pandemian aiheuttamista rajoituksista. Käytännössä
toiminta rakentui aikuisten maajoukkueen ja nuorten EM-kilpailuihin valmistautuvien joukkueiden
ympärille.
Olympiakomitean tehostamistuki 2021
Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) vuoden 2021 suora taloudellinen
tehostamistuki oli yhteensä 60 000 euroa. Karate kuului Huippu-urheiluyksikön
investointiohjelmaan. Tuki kohdentui seuraavasti:
•
•
•
•

Olympialajin huippuyksilötuki: Titta Keinänen
Ryhmätuki Turun seudun urheiluakatemiassa valmentautuvalle naisurheilijoiden ryhmälle
Olympiavalmentajatuki: Kai Keinänen.
Osallistuvan asiantuntijuuden epäsuora tehostamistuki Turun seudun urheiluakatemian kautta

Valmentajat ja organisaatio
Karaten valmennus- ja kilpailutoiminnan organisoinnista vastasi liiton valmennusvaliokunta yhdessä
Olympiavalmentaja Kai Keinäsen kanssa.
Vastuuvalmentajina vuoden 2021 aikana toimivat:
Kumite
•
•
•
•
•
•

Kai Keinänen, Olympiavalmentaja /aikuiset
Petri Tuominen, Aikuisten maajoukkue
Petri Toivanen, Nuorten U21
Janne Karttunen, Nuorten U18
Jussi Säilä, Nuorten U16
Eki Luukka, Nuorten U14

Kata
•
•

Pasi Hirvonen
Tiago Pedroso

Loppuvuodesta katavalmennuksesta vastasi valmentajatiimi:
•
•
•

Nea Vallenius
Sami Virtanen
Tiago Pedroso
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6.4 Yläkoululeiritys
Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa.
Suomen Karateliitto käynnisti yhdessä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa syksyllä 2017
yläkouluvalmennuksen tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille. Karaten yläkoululeiritys
on tarkoitettu 7.–9. -luokkalaisille tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille. Leirien
tavoitteena on kehittää nuorten harjoittelu- ja elämäntaitoja monipuolisesti sekä yhdistää urheilu ja
koulunkäynti joustavasti toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Leiritykset ovat valtakunnallisia eli
niihin voi hakea eri puolilta Suomea.
Vuoden 2021 leiritykset toteutettiin arkipäivinä ja niissä yhdistettiin tavoitteellinen koulunkäynti ja
päivittäisvalmennuksen kehittäminen, tukien kokonaisvaltaisesti urheilijan arkipäivää.
Lajiharjoittelussa toteutettiin Suomen Karateliiton linjauksia yläkouluikäisille liiton valmentajien
vetämänä. Valmennuksesta vastasi karaten olympiavalmentaja Kai Keinänen.
Ominaisuusharjoittelussa ja elämäntaitojen opetuksessa noudatettiin Suomen Olympiakomitean
Urheiluakatemiaohjelman ohjeistuksia. Vuonna 2021 leirejä oli viisi, koska yksi 2020 leiri jouduttiin
pandemian vuoksi siirtämään tammikuuhun 2021.
Karaten yläkoululeirit
•
•
•

•
•

11-15.1.2022
15-21.3.2022
12-16.4.2022

6-10.9.2022
6-11.12.2022

Urheiluakatemiat
Liittojohtoisen päivittäisharjoittelun keskittymänä toimii karatessa Turun seudun urheiluakatemia
(TSUA). Turussa päivittäisharjoittelu tapahtui olympiavalmentaja Kai Keinäsen johdolla.
Olympiakomitealta saatiin palkkauksen mahdollistamaa valmentajatukea.
Lajivalmennuksen lisäksi urheilijoiden käytännön valmennuksessa (voima, kehonhallinta, kestävyys)
olivat mukana TSUA:n valmentajat sekä fysio-, ravitsemus- ja psykologian asiantuntijat.
Urheiluakatemiaurheilijoita oli toiminnassa mukana yhdeksän, viidestä eri seurasta. Käytännössä
naisten maajoukkue Titta Keinäsen johdolla koostui TSUA-urheilijoista. Lukiolaisia oli neljä,
ammattikorkea- ja yliopisto-opiskelijoita neljä sekä yksi työssäkäyvä. Yhteistyötä liiton viikoittaisten
Varsinais-Suomen alueharjoitusten ja leirien osalta tehtiin Turun Budokwai-karaten kanssa.
Merkittävässä asemassa nuorten urheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdistämisessä olivat myös
muut urheiluakatemiat esim. Päijät-Hämeen urheiluakatemia, pääkaupunkiseudun
urheiluakatemian Urhea ja Satakunnan urheiluakatemia. Näiden lisäksi yksittäisiä urheilijoita oli
kirjoilla myös muissa akatemioissa.
Valmennuskeskukset
Karateliiton pääasiallisena yhteistyökumppanina toimi Liikuntakeskus Pajulahti. Pajulahden kanssa
yhteistyössä järjestetään maajoukkueen- ja valmennusryhmien leirityksiä, valtakunnallisia
yläkoululeirityksiä, testauksia sekä valmentajakoulutuksia ja muita tapahtumia.
Asiantuntijat
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Fysioterapeutti Hannu Boren (Nurmijärven Fysioterapia Oy) oli mukana osalla leirityksissä ja lisäksi
tarvittaessa puhelinkonsultaation kautta. Turun Seudun Urheiluakatemian fysioterapeutti Katariina
Toivonen toimi Titta Keinäsen fysioterapeuttina, oli mukana kisamatkoilla ja toimi samalla koko
Suomen joukkueen fysioterapeuttina. Maajoukkueen lääkärinä toimi Mikko Oksman.

7. Tuomaritoiminta
Tuomarivaliokunnan kokoonpano vuonna 2021
•
•
•
•
•

Pirkko Heinonen, puheenjohtaja
Marjaana Rantala, sihteeri
Maija Laaksonen, jäsen
Pekka Karenmaa, jäsen
Tiago Pedroso, jäsen

Valiokunnan sukupuolijakauma 60 % / 40 %
3 naista/ 2 miestä
Tuomarivaliokunta kokoontui vuoden 2021 aikana yhden kerran.
7.1 Kansallinen tuomaritoiminta
Tuomarivaliokunta nimesi Karateliiton alaisiin kilpailuihin ylituomarin. Tuomarikutsu lähetettiin
Karateliiton toimistolta. Korona epidemian vuoksi kaikki kevään kisat peruttiin. Muutama siirtyi
syksylle.
Vuonna 2021 pidetyt kansalliset kilpailut
•
•

SM-kilpailut 9.10. Hämeenlinna (YT Pirkko Heinonen)
FOC 6.11. Tampere (YT Pekka Karenmaa)

7.2 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 vähäistä korona tilanteen takia. Suomen Karateliitto lähetti
tuomareita seuraaviin kansainvälisiin kilpailuihin vuonna 2021:
•
•
•
•
•
•
•

PL Lissabon, Portugali 19.-21.2.2021 (Pirkko Heinonen)
PL Istanbul, Turkki 12.-14.3.2021 (Pirkko Heinonen)
EM Porec, Kroatia 19.-23.5.2021 (Pirkko Heinonen, Maija Laaksonen, Tiago Pedroso)
Olympiakarsintaturnaus Pariisi, Ranska 11.-13.6.2021 (Pirkko Pedroso)
NEM Tampere 20.-22.8.2021 (Pirkko Heinonen, Maija Laaksonen)
MM Dubai, UAE 16.-21.11.2021 (Pirkko Heinonen)
Nordic Stavanger, Norja 26.-27.11.2021 (Pirkko Heinonen, Marjaana Rantala, Pekka Karenmaa,
Lassi Saarenmaa)
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Lisäksi Pirkko Heinonen osallistui ensimmäistä kertaa olympialaisten ohjelmassa olleen karaten
tuomarina Tokion Olympialaisissa 5.-7.8.2021. Kilpailuihin oli kutsuttu vain 15 WKF:n valitsemaa
tuomaria ympäri maailmaa.
Tampereella nuorten EM-kilpailun yhteydessä järjestetyn EKF:n tuomarikurssin järjestelyihin
osallistuivat Maija Laaksonen ja Marjaana Rantala. EKF:n tuomarikomitean jäsenenä toimiva Pirkko
Heinonen toimi tuomarikurssin kouluttaja yhdessä muiden tuomarikomitean jäsenten kanssa.
7.3 Tuomarikoulutus
Kansallisella tasolla oli pyrkimys kouluttaa uusia A-lisenssin- ja B-lisenssin omaavaa tuomareita.
Tuomarikoulutukset jäivät vähäiselle koronatilanteen vuoksi. Kansallisen tason tuomareille saatiin
pidettyä yksi koulutus:
Tuomareiden workshopiin 19.6. 2021 osallistui kahdeksan tuomaria.
Tuomarikoulutukset pyritään pitämään pari kertaa vuoteen tiettyinä aikoina joka vuosi. Isoimpana
koulutuksena on syksyllä pidettävät tuomaripäivät maajoukkueleirin yhteydessä.
7.4 Muu toiminta vuoden aikana
Valiokunnan varainhankinta
Tuomaritoimintaryhmä teki varainhankintaa vuonna 2021 järjestämällä tuomareiden workshopin,
sekä myymällä tuomarisolmiota. Kravatteja oli mahdollisuus ostaa jokaisessa Suomessa pidettävissä
kansallisissa kisoissa.
Tuomareiden huomioiminen
Tuomarivaliokunta päätti, ettei erityisiä huomionosoituksia jaeta vuonna 2021. Vuoden tuomariksi
2021 tuomarivaliokunta esitti Karateliiton hallitukselle Pirkko Heinosta.
Säännöt
Tuomarivaliokunta pohti mahdollisuutta käyttää kisoissa WKF Youth Leaguessa käytössä olevaa
kahden kulmatuomarin sääntöä, jos kilpailuihin ei saada tarpeeksi tuomareita. WKF:n
englanninkieliset säännöt lähetettiin tuomareille.
Tuomaritoiminnan laajentaminen
Tuomarivaliokunnassa mietittiin erilaisia keinoja, joilla saataisiin tuomareita lisää ja tulemaan
koulutuksiin, nykyisiä, entisiä ja uusia. Tavoitteeksi asetetut tavoitteet jatkuivat myös vuodelle 2021.
Näitä olivat esim. nykyisten tuomareiden innostaminen ja tukeminen mentoroinnilla ja
kehityskeskusteluilla, kurssien tehokkaampi markkinointi ja positiivisen polun kuvaaminen. Tämän
lisäksi tietoa tuomaritoiminnasta oli saatavilla karateliiton nettisivuilla.

8. Kilpailujen järjestäminen
Kilpailuvaliokunta on olemassa kaikkia Suomen karateseuroja varten.
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Valiokunnan tehtävät
•
•
•
•
•
•
•

vastata liiton järjestämien karatekilpailujen läpiviemisestä yhdessä liiton toimiston kanssa
vastata liiton järjestämien karatekilpailujen ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta sekä
tulospalvelusta yhdessä liiton tiedotustyöryhmän ja liiton toimiston kanssa
vastata liiton karaten kilpailutoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä
vastata liiton koulutusjärjestelmän toteutumisesta karatetoimitsijoiden osalta
vastata karaten kilpailujärjestämistietouden jakamisesta tarvittaessa
toimia yhteystyössä muiden valiokuntien ja työryhmien kanssa, jotta päällekkäiset tapahtumat
sisällöllisesti ja ajallisesti vältettäisiin
Yhteistyö muiden lajiliittojen ja Suomen Olympiakomitean kanssa

Valiokunnan kokoonpano 2021
•
•
•
•
•
•

Hanna Saario, puheenjohtaja (16.7.2021 asti)
Jani Mantere, varapuheenjohtaja karate
Kirsi Koivisto, karate jäsen
Riikka Hämäläinen, karate jäsen
Natalia Gadolin, Hokutoryu ju-jutsun edustaja
Olavi Kurttio, jäsen, Taidon edustaja

Valiokunnan sukupuolijakauma 67 % / 33 %
4 naista/ 2 miestä
Lisäksi NEM pääsihteeri Kaj Palenius ja toiminnanjohtaja Anssi Kaltevo olivat mukana
kilpailujärjestelytoiminnassa.

Yleistä vuodesta 2021
Vuosi 2021 oli koronapandemiasta johtuen jo toinen haasteellinen vuosi kotimaan kisajärjestelyjen
kannalta. Kaikki alkuvuodelle 2021 suunnitellut normaali kotimaan kilpailutoiminta oli jäissä
pandemiasta johtuen. Valiokunta kehitti kuitenkin uuden verkossa tehtävän eKatakilpailun, joka
järjestettiin maalis-huhtikuussa. Kyseiseen kilpailuun osallistui uusia kilpailijoita seuroista, joista ei
aiemmin ole ollut kilpailutoiminnassa edustusta.
Loppuvuoden kilpailujärjestelytoiminnan voimavarat suunnattiin Nuorten EM-kilpailuiden
järjestelyyn sekä karaten SM-kilpailuiden ja Finnish Open kilpailuiden järjestelyihin.
•
•
•

21.3 -4.4.2021 eKata -kilpailut verkossa, 38 osallistujaa
9.10.2021, Karaten SM-kilpailut, 187 osallistujaa
6.11.2021, Karaten Finnish Open, 113 osallistujaa, kolmesta maasta (Suomi, Viro, Saksa)

Karateliitto myönsi SM-kilpailujen sekä Finnish Open kilpailujen järjestäjille taloudellista
toimintatukea sekä teknistä asiantuntemusta kilpailujen läpiviemiseksi.
8.1 Nuorten EM- kilpailut 2021
Euroopan Karateliitto (EKF) myönsi vuonna 2015 Suomelle karaten NEM-kilpailujen
järjestämisoikeuden. Suomen Karateliitto päätti tuolloin järjestää kilpailut Tampereella 123

14.2.2021. Nuorten EM-Kilpailut ovat kolmen eri ikäluokan kilpailut eli Cadet (14-15v.), Junior (1617v.) ja U21 (18-20v.). Kilpailuissa oli sekä naisten (tyttöjen) ja miesten (poikien) sarjat sekä
ottelussa (kumite), että liikesarjassa (kata). Sarjoja nuorten EM-kilpailuissa oli yhteensä 35.
Toimintaympäristön muutokset
Vuonna 2016 kansainvälinen olympiakomitea päätti ottaa mukaan karaten vuoden 2020 Tokion
olympialaisiin. Tämä aiheutti uusia vaatimuksia kilpailuiden markkinoinnin ja läpiviemisen suhteen,
muun muassa kata-kilpailuiden läpivientiin tuli merkittäviä muutoksia. Ne aiheuttivat maltillisia
lisäkustannuksia järjestäjälle.
Vuonna 2018 EKF ilmoitti, että NEM-kilpailuiden yhteydessä järjestetään myös tuomarikurssi sekä
katan, että kumiten osalta. Tuomarikurssi ja sen järjestelyt aiheuttivat merkittäviä lisäkuluja, joihin
ei ollut varauduttu kilpailuiden talous- ja toimintasuunnitelmissa. Suunnittelu jouduttiin näiden
osalta tekemään uudestaan.
Vuonna 2020 Covid-19 virus aiheutti koronaviruspandemian. 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.
Siirto aiheutti muun muassa:
•
•
•

Kilpailupaikka muuttui Tampereen Messu- ja urheilukeskuksesta Hakametsän jäähalliin.
Merkittäviä toteutuneita taloudellisia riskejä hotellien peruutusehtojen vuoksi ja uudet
sopimusneuvottelut hotellien kanssa.
Majoituksen hintojen merkittävän nousun ja rajoitetun saatavuuden uuden ajankohdan
kysynnän vuoksi. Samana ajankohtana Tampereella oli tarkoitus järjestää suuri
musiikkifestivaali. Tampereen rajoitetun hotellikapasiteetin vuoksi jouduimme hankkimaan
majoitusta ja varautumaan kuljetusten järjestämiseen pitkältä Tampereen ulkopuolelta.

Pandemian aiheuttamia haasteita
EKF julkaisi 2020 loppuvuodesta uuden Covid-19 protokollan. Tässä protokollassa oli toimintatapoja
ja määräyksiä, jotka aiheuttivat merkittäviä lisäkustannuksia ja -velvoitteita järjestäjälle, esimerkiksi
kuljetusten, koronatestauksen järjestämisen ja kilpailupailuiden toimintatapojen osalta. Nämä
aiheuttivat uudelleen suunnittelun sekä toiminnan ja talouden osalta.
Pandemia aiheutti jatkuvia muutoksia kokoontumisrajoituksiin sekä yleisötapahtumien
järjestelyihin. Epävarmuus siitä, pystytäänkö kilpailuita ylipäätään järjestämään, jatkui aivan
loppumetreille asti. Tapahtuman terveysturvallinen järjestäminen vaati tiivistä yhteistyötä
Pirkanmaan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kanssa. Kilpailut vietiin läpi
tiukkojen testausten ja rajoitusten alaisuudessa. Kilpailuiden yhteydessä otettiin lähes 1500
koronatestiä.
Suomeen saapumisen maahantulosäännöt kiristyivät koronarajoitusten vuoksi.
Karanteenimääräysten vuoksi joukkueiden oli tultava aikaisemmin ja tehdä järjestelyjä tuloon ja
lähtöön liittyvien koronatestausten osalta. Matkustusrajoitukset vaihtelivat maittain ja Schengenalueen ulkopuolelta matkustusluvan saaminen oli hankalaa. Matkustuslupien koordinoinnissa
vaadittiin yhteistyötä ATTR:n, Rajavartioston sekä Ulkoministeriön kanssa. Liitolle aiheutui tästä
merkittävä lisätyötaakka.
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Järjestäjä haki ja sai 2021 toimintaympäristön muutoksista johtuvien lisäkustannusten kattamiseksi
lisätukea Tampereen kaupungilta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Osallistujat
Kilpailuun osallistui yli tuhat (1 021) kilpailijaa 47:stä eri maasta. Lisäksi kilpailutapahtumaan
osallistui valmentajia, tuomareita ja muita maiden virallisten delegaatioiden jäseniä. Yhteensä
tapahtumaan osallistui noin 2 500 henkilöä. Suurin delegaatio oli Turkilla (70 henkilöä, joista 35
urheilijaa), pienimmät tulivat Albaniasta ja Moldovasta (4 henkilöä).
Kilpailupäivät olivat perjantaista sunnuntaihin 20.-23.8.2021.
Kilpailuiden yhteydessä järjestettiin EM-tason tuomarikurssi, joka ajoittui kilpailuviikon alkuun.
Tuomarikurssille osallistui 140 tuomaria. Lisäksi kotimaisia nuoria urheilijoita osallistui kurssiin
käytännön osuuteen ottelijoina. Tuomarikurssi järjestettiin 17.-19.8.2021. Kurssipaikkoina toimivat
Scandic Rosendahl ja Varalan urheiluopisto.
Yhteistyökumppanit
Kilpailujen pääyhteistyökumppanit olivat Tampereen kaupunki sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Nämä yhteistyökumppanit tukivat tapahtumaa rahallisesti. Lisäksi Tampereen kaupungin panostus
kilpailupaikan rakentamisessa ja infran kuntoon laittamisessa oli merkittävä ja tapahtuman kannalta
olennainen.
Muita yhteistyökumppaneita olivat Budoland Finland, A-Print, Hyundai, Pohjola sairaala, Ellivuori
Resort, Murikanranta ja Varalan urheiluopisto. Nämä kumppanit tukivat tapahtumaa esimerkiksi
toimittamalla organisaation tarvitsemat autot, painomateriaalit, lääkintätarvikkeet jne.
Virallisille osallistujille liitto varasi mahdollisuuden majoittua virallisiin hotelleihin. Päämajahotellina
oli Hotelli Rosendahl Pyynikillä. Kaikki osallistujat eivät syystä tai toisesta majoittuneet näihin
hotelleihin, vaan hakivat oma-aloitteisesti vaihtoehtoisen majoituksen. Euroopan Karateliiton
virallisille henkilöille järjestäjä kustantansi majoituksen. Näitä henkilöitä oli noin sata.
Tapahtuman viralliset hotellit olivat:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Scandic Hotel Rosendahl, päämaja
Scandic City
Scandic Koskipuisto
Scandic Hämeenpuisto
Varalan urheiluopisto (majoitus Suomen
joukkueelle)

Lapland Hotels
Courtyard by Marriott
Ellivuori resort, Sastamala
Murikanranta, Teisko

Koska samaan aikaan EM-kisojen kanssa Tampereella oli määrä järjestää Blockfest-festarit (jotka
tosin peruttiin noin kahta viikko ennen ajankohtaa), majoitustiloista oli pulaa ja osa kilpailijoista
jouduttiin majoittamaan kauemmaksi muista. Samaten hotellien hinnat olivat huomattavasti
kalliimpia ja niiden peruutusehdot osin hankalia. Viimeinen päivä hotellien majoitusvarauksien
maksuttomaan peruutukseen oli 6.6.2021.
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Kuljetukset
Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset aiheuttivat epävarmuutta huonevarausten tekemisessä.
Osa joukkueista yöpyi muissa kuin virallisissa hotelleissa. Keskimäärin henkilöt majoittuivat 4 -5
yöksi, eli yhteensä noin 10 000 hotelliyöpymistä Tampereen ja Pirkanmaan talousalueella.
Virallisista hotelleista oli järjestäjän tarjoama kuljetus kilpailupaikalle ja takaisin. Aamuisin lähti
kuljetus kilpailupaikalle kahtena lähtönä. Kilpailupaikalta lähti iltapäivällä kaksi lähtöä sekä illalla
kisojen päätyttyä yksi lähtö. Kuljetussuunnitelma valmistui kesällä 2021. Kuljetukset on kilpailutettu
kilpailuorganisaation toimesta vuoden 2020 aikana. Kilpailun voitti Atro Vuolle Oy.
Koronarajoitusten ja muuttuneiden hotellisijantien vuoksi tarvittiin lisää kuljetuskapasiteettia.
Tampereen Kaupungilta haettiin ja saatiin tähän lisätukea, jolla voitiin kattaa syntyneitä
lisäkustannuksia.
Kolmelle EKF:n johtohenkilölle oli varattu yksityiskuljettaja autoineen kilpailujen ajaksi. Autot saatiin
Hyundailta sponsoritukena ja kuljettajina toimivat Varalan urheiluopiston opiskelijat. Lisäksi
vuokrattiin kolme pikkubussia EKF:n toimitsijoiden kuljettamiseen. Erilaisia taksipalveluita jouduttiin
käyttämään yksittäisten kuljetustarpeiden hoitamiseksi.
Turvallisuus
Kilpailutapahtuma luokiteltiin kansainväliseksi suurtapahtumaksi. Turvajärjestelyt hoidettiin
ammattimaisesti. Viranomaisyhteistyö oli saumatonta ja tehokasta. Turvallisuuspalvelut
kilpailutettiin keväällä 2020. Kilpailutuksen perusteella valittiin turvajärjestelyiden toteuttajaksi
ESTAK Oy.
Koronaviruksen aiheuttamat viranomaisten asettamat rajoitukset huomioitiin myös
turvallisuusjärjestelyiden yhteydessä.
Kilpailupaikka
Kilpailupaikkana oli Hakametsän jäähalli. Rakentamisen ja purkamisen teki pääosin Tampereen
kaupunki EKF:n ohjeistuksen mukaisesti. EKF rakensi ja purki omat tietojärjestelmänsä.
Ottelualueiden ja toimitsijapöytien rakentamisesta ja purkamisesta vastasi talkooväki Tampereen
Seigokanista.
Kilpailuiden läpivienti
Toimitsijoita oli yli 100, jotka kaikki olivat talkoolaisia. Suomalaiset karateseurat hoitivat kaikki kuusi
toimitsijapöytää sekä lisäksi toimitsijoita tarvittiin kilpailijoiden saattajina, lämmittelyalueen
valvonnassa ja opastuksessa. Toimitsijoiden toimintaa johti Juha Kreus (JKA Tampere).
Mukana olivat seuraavat seurat:
•
•
•
•

•
•
•
•

Tampereen Seigokan
JKA Tampere
Ylöjärven Shotokan
Lempäälän Shotokan
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Tapanilan Erä
Hämeenlinnan karateseura
Lahden Karate
Seitokai karate-do shotokan

Viestintä ja tiedotus
Suomen Karateliiton tiedotusvaliokunta yhdessä liittosihteerin kanssa hoitivat kilpailuihin liittyvää
tiedotusta. Tiedotuskanavina olivat liiton some-kanavat (Instagram, Facebook) ja lehdistö.
Tarkoituksena oli tuoda esille kisoja ja herättää innostusta sekä kiinnostusta. Tiedottajiksi oli
osoitettu viiden hengen vapaaehtoisryhmä, joka kierteli ja sometti jatkuvasti tapahtuman aikana.
Lisäksi oli osoitettu kuvaaja, joka kuvasi kisoja liiton viralliseen jaettuun kuvapankkiin. Tiedotus- ja
viestintätoimintaa johti Mika Alamaula
Tapahtumassa oli toistakymmentä akkreditoitunutta lehdistön edustajaa ympäri Eurooppaa. EKF:llä
oli oma virallinen edustaja ja kuvaaja, joka oli palkattu Tampereelta.
Kilpailut striimattiin kuuden kameran avulla EKF:n virallisen Youtube -kanavaan. Katsojia oli
varovasti arvioiden tuhansia.
Kilpailuista tehtiin neljä haastattelua kotimaisiin tiedotusvälineisiin (Yle ja Aamulehti (Sanoma)). Osa
haastatteluista esitettiin TV:ssä paikallisuutisten yhteydessä.
Lääkintä
Lääkäreitä oli vuorossa päivittäin vähintään kuusi ja kaikki toimivat talkooperiaatteella. Lääkäreiden
toimintaa johti Harri Pakarinen. EKF:n Covid Protokollan seuraamisesta vastasi erikseen nimetty
kilpailuorganisaation nimeämä lääkäri. Covid-lääkärinä toimi Heikki Mäkynen. Kilpailuorganisaatio
oli tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan koronanyrkin (ATTR) kanssa.
Kilpailupaikalla oli ambulanssipäivystys kilpailujen aikana. Päivystyksen hoiti Pirkanmaan
pelastuslaitoksen henkilökuntakerho.
Tuomarikurssi
Kilpailujen alla järjestettiin EKF:n tuomarikurssi (sekä kata että kumite). Kurssi järjestettiin
Rosendahlissa (teoriaosuudet) että Varalassa (käytännön kokeet). Kurssille tarvittiin 30 ottelijaa
tuomarikurssin käytännön kokeiden suorittamiseksi. Näiden hankkimisesta vastasi Karateliiton
valmennusvaliokunta. Otteluiden pyörityksestä vastasivat Kai Keinänen ja Tuomo Heinonen.
Tuomarivaliokunnan yhteishenkilönä ja tuomarikurssin vastuuhenkilönä toimi Marjaana Rantala
Covid-19 -testaus
EKF:n Covid Protokollan mukaisten koronatestausten toteuttaminen kilpailutettiin ja kilpailun voitti
9Lives Oy. Kilpailujen aikana otettiin noin 1 500 koronatestiä. Kilpailijat, tuomarit ja muu henkilöstö
testattiin päivittäin pikatestillä ennen kilpailupaikalle menoa. Lisäksi otettiin merkittävä määrä PCR
testejä. Koronatestauksen käytännön järjestelyistä vastasi Sera Kaukola (Karateliitto).
Ajanvarausjärjestelmän toteutti Markku Raitisoja (Tampereen Seigokan).
Tapahtumassa oli kuusi positiivista testitulosta, jotka hoidettiin viranomaisten määräämällä tavalla.
Pelättyä koronapiikkiä ei tapahtuman vuoksi aiheutunut Pirkanmaalle
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9. Hokutoryu ju-jutsu
Covid-19 pandemiasta johtuen toiminta jäi normaalia vähäisemmäksi. Harraste-, kilpailu-, ja
leiritoiminta kärsi tapahtumiin, urheiluun ja matkustamiseen kohdistuneista rajoituksista.
9.1 Kansallinen ja kansainvälinen leiritoiminta
Kansainvälinen leiri- ja kilpailutoiminta oli pandemian vuoksi kokonaan pysähdyksissä keväällä,
syksyllä tilanne oli vähän parempi kotimaisten sekä matkustusta koskevien rajoitusten hieman
helpottaessa.
Syyskuussa pidettiin viikonloppuleiri Hokutoryu ju-jutsun mustavöille Helsingissä.
Syyskuussa oli myös suuri, kansainvälinen ju-jutsuleiri Saksassa, Twistringenin kunnassa. Paikalla oli
kaikki Saksan korkeimmat Danit, sekä useita korkeita Daneja eri Euroopan maista. Auvo Niiniketo 10.
Dan oli yksi leirin pääkouluttajista, mukana kouluttamassa olivat myös Risto Väntär 8. Dan ja Kimmo
Tenhunen 7. Dan.
Lähes kaksi vuotta odotettu tapahtuma, Hokutoryu ju-jutsun valtakunnallinen syysleiri, pidettiin
Riihimäellä marraskuun alussa. Järjestelyistä vastasi Suomen Budokeskus ja leiripaikka oli Riihimäen
urheilutalo. Leiriin osallistui noin 300 Suomalaista ju-jutsukaa, sekä muutamia myös Eestistä ja
Norjasta.
9.2 SM-kilpailut
Koronapandemian vuoksi SM-kilpailuja ei vuonna 2021 järjestetty.
9.3 Ammattilaisottelut
Koronapandemian vuoksi ammattilaisotteluita ei vuonna 2021 järjestetty.
9.4 MM-kilpailut
Maailmanmestaruuskilpailut suunniteltiin pidettäviksi kesäkuussa Cheboksaryssa, Venäjällä, mutta
koronapandemian vuoksi kilpailut siirtyivät vuodelle 2022. Kilpailut tulevat olemaan osa valtavaa the
9th International Martial Arts Games –tapahtumaa, johon odotetaan n. 10 000 kamppailulajien
harrastajaa ympäri maailmaa.
9.5 Tuomarikoulutus
Koronapandemian vuoksi tuomarikoulutuksia ei vuonna 2021 järjestetty.
Tuomarikoulutusjärjestelmää on tarkoitus kehittää vuonna 2022 ja tälle luotiin alustavat
suunnitelmat. Tarkoitus on, että uudet tuomarit sitoutuisivat entistä paremmin ja kehittäisivät
osaamistaan.
9.6 Ohjaajakoulutus
Hokutoryu ju-jutsu oli mukana Suomen Karateliiton järjestämissä, sekä kamppailulajien yhteisissä
ohjaajakoulutuksissa. Ju-jutsun ohjaajakoulutusjärjestelmää kehitetään yhdessä Karateliiton kanssa,
koulutusvastaavaksi valittiin Teresa Pentikäinen.
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9.7 Muu kansainvälinen toiminta
Suomalaiset Hokutoryu ju-jutsuohjaajat vierailivat Eestissä, Saksassa ja Norjassa kouluttamassa.
Auvo Niiniketo osallistui ju-jutsumestareiden kokoukseen Espanjassa.

10. Suomen Taido
10.1

Yleistä

1.1.2014 lähtien suomalaiset taidoseurat ovat kuuluneet Suomen Karateliittoon. Toiminta on
organisoitu taidovaliokuntaan, jota kutsutaan Suomen Taidoksi.
Suomen Taido palveli taidoseuroja muun muassa koulutuksen, tapahtuminen, leirien ja
tarvikevälityksen avulla.
Käytännön toimintaa koordinoi lajipäällikkö yhdessä Karateliiton toimiston henkilöstön, liiton
hallituksen sekä Suomen Taidon johtoryhmän ja muiden taidotoimijoiden kanssa. Vuoden aikana
tehtiin laaja-alaisesti yhteistyötä seurojen, Suomen Karateliiton lajien, eri kamppailulajiliittojen ja
Olympiakomitean kanssa mm. lasten, nuorten ja aikuisten koulutus- ja valmennustoiminnassa sekä
auttamalla seuroja seuratoiminnan kehittämisessä.
Suomen Taido on sitoutunut antidopingtoimintaan ja yhdenvertaisuuteen. Antidopingia ja
yhdenvertaisuutta käsitellään koulutuksissa, valmennuksessa sekä jäsenseurojen kanssa ja näihin
aiheisiin 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 oli Marianne Malm. Suomen Taidon edustaja vie asioita hallituksen
päätettäväksi ja tuo asioita vastaavasti tiedoksi Suomen Taidon johtoryhmälle. Taidovaliokunnan
puheenjohtaja Elisa Rousu edusti Suomen Taidoa Karateliiton työvaliokunnassa vuonna 2021.
10.2

Puheenjohtajapäivät

Suomen taidotoiminnan korkeinta päätösvaltaa käyttää taidoseurojen yhteinen puheenjohtajapäivä.
Puheenjohtajapäiviä järjestettiin yksi keväällä ja yksi syksyllä. Puheenjohtajapäivässä äänioikeus on
kaikilla jäsenmaksuvelvoitteensa hoitaneilla taidoseuroilla ja niillä monilajiseuroilla, joissa
harrastetaan taidotoimintaa. Kutsu puheenjohtajapäivään toimitettiin seuroihin sähköpostitse.
Kullakin seuralla on yksi ääni.
Kevään puheenjohtajapäivä pidettiin Zoomissa 25.2.2021. Asialistalla oli toimintakertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2020. Lisäksi tilaisuudessa käsiteltiin Suomen Karateliiton strategia 2021-2025,
tulevan syksyn kurssien markkinointia ja jäsenhankintaa sekä v. 2022 Nordic Open -tapahtumaa. Pjpäivään osallistui 13 hlöä kuudesta seurasta.
Syksyn puheenjohtajapäivä pidettiin zoomissa 29.11.2021. Puheenjohtajapäivässä käsiteltiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä valittiin jäsenet Suomen Taidon
johtoryhmään sekä Taidon edustaja Karateliiton hallituksen mandaattipaikalle. Lisäksi
puheenjohtajapäivässä käsiteltiin Suomisportin etuja jäsenseuroille, Puhtaasti paras- ja Vastuullinen
valmentaja -verkkokoulutuksia sekä liiton Cardu -viestintäpalvelua. Pj-päivään osallistui 6 henkilöä
neljästä eri seurasta.
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10.3

Suomen Taidon johtoryhmä

Suomen Taidon johtoryhmä organisoi taidotoimintaa Suomessa. Johtoryhmä vastasi strategian
toteuttamisesta ja taidon palveluiden tuottamisesta. Johtoryhmä kehitti taidotoimintaa Suomessa ja
teki yhteistyötä Suomen Taido Dan-yhdistyksen kanssa. Johtoryhmän alaisuudessa toimi viestintä- ja
seurapalvelut sekä lajipalvelut.
Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Kirsti Maaniemi, Suomen Taido Dan-yhdistyksen yhdyshenkilö
Marianne Malm (kausi 2020-2022)

Johtoryhmän sukupuolijakauma 50 % / 50 %
4 naista/ 4 miestä
Lisäksi taidon lajipäällikkö oli mukana johtoryhmän toiminnassa.
Johtoryhmän kokoukset
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kokoukset pidettiin webinaareina vuonna 2021
seuraavasti:
•
•
•

•
•

26.1.2021
25.3.2021
20.5.2021

12.8.2021
28.10.2021

Lajipäällikkö
Suomen Taidon kokopäiväisenä työntekijänä toimii lajipäällikkö Sera Kaukola. Lajipäällikkö palvelee
ja tukee jäsenseuroja ja paikallista taidotoimintaa yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Tehtävään
kuuluu hallinnon, lajipalveluiden sekä viestintä- ja seurapalveluiden suunnittelu, toteutus ja
kehittäminen yhteistyössä taidon luottamushenkilöiden, liiton toimijoiden ja muiden
kamppailulajiliittojen ja taidon kv-organisaatioiden kanssa.
10.4

Strategia ja hankkeet

Suomen Karateliiton strategiatyötä tehtiin useassa eri kokoonpanossa ja muodossa vuoden 2021
aikana. Taidokat ja taidoseurat osallistuivat aktiivisesti liiton teettämään strategiakyselyyn
tammikuussa 2021, johtoryhmän jäseniä oli mukana myös liiton keskeisten henkilöiden välisissä
strategiaseminaarissa tammikuussa ja maaliskuussa. Taidokoita osallistui lisäksi liiton yhteiseen
strategiatilaisuuteen syyskuussa. Myös taidolle on erittäin tärkeää, että liitossa kuuluu seurojen ääni
ja seuroilta saadaan ajantasaista tietoa siitä, miten liiton toimintaa ja palveluita tulisi kehittää.
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10.5

Kansainvälinen toiminta

Suomi toimi aktiivisesti World Taido Federationin (WTF) hallituksessa, Jari Tuominen
varapuheenjohtajana, Elisa Rousu Suomen Taidon maaedustajana ja Tuomas Katajarinne
taloudenhoitajana. Lisäksi Timo Piiroinen toimi vt. toiminnantarkastajana. Koska Australian MMkilpailut siirtyivät vuodelle 2023 myös WTF:n kokous siirtyi, eikä vuoden 2021 kokousta pidetty.
Jäsenseuroille välitettiin kutsut kansainvälisiin tapahtumiin.
10.6

Viestintä- ja seurapalvelut

Toimijat
•
•
•
•

Mikko Koivula, tiedotus, viestintä ja markkinointivastaava
Tapani Vehkaoja, taloudenhoitaja
Jukka Viljanen, materiaalivastaava
Marianne Malm

Taloushallinto ja materiaalinvälitys
Taloudenhoitaja teki säännöllisesti talousseurantaa. Talousseurannassa tarkasteltiin kuukausittaista
tulosta suhteessa talousarvioon. Aktiivisella talousseurannalla pyrittiin välttämään hallitsemattomia
ja ongelmallisia tilanteita kassavirrassa.
Suomen Taidon kirjanpito sisältyi kokonaisuudessaan Karateliiton kirjanpitoon. Tilitoimistona on
Rantalainen. Osto- ja myyntireskontrana, työajanseurantana ja matkalaskuohjelmana käytettiin
Netvisoria. Taido rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla, lisenssi-, materiaalinvälitys- sekä
tapahtumatuotoilla.
Materiaalivastaava varmisti taidopukujen ja -tuotteiden saatavuutta sekä osallistui taidolle sopivan
oheistuotteiden kokonaisuuden suunnitteluun. Taidotuotteita ovat taidopuvut, taidopassit,
hihamerkit ja mon-merkit. Taidopuvut valmisti ja välitti taidon yhteistyökumppani Egimo Ky. Puvut
tehtiin käsityönä Suomessa. Jäsenistölle tarjottuja oheistuotteita olivat vuonna 2021 mm.
taidoreput, irtomerkit ja hupparit.
Vuonna 2021 lanseerattiin uutena myyntituotteena Taido 50 vuotta Suomessa -juhlahuppari.
Japanilaisia taidopukuja ja tuotteita oli mahdollisuus tilata vuoden aikana kerran.

Viestintä ja markkinointi
Viestinnän pitkäaikainen tavoite on lisätä taidon tunnettuutta ja saada taidotapahtumille julkisuutta.
Jäsenistöä tiedotettiin ja lajista viestittiin ulospäin erilaisia kanavia käyttäen. Keskeisimmät
viestintäkanavat olivat liiton ja Suomen Taidon www-sivut, Kamae-blogi, instagram, s-posti, seurojen
WhatsApp-ryhmä, ePressi, Facebook ja Cardu.
Taidossa jatkettiin live stream -lähetysten tuottamista kilpailutapahtumista Suomen Taidon
Facebook-sivuilla.
Uutena palveluna koronavuonna lanseerattiin Taidohitsaamo -podcast-sarja. Taidohitsaamo on
Suomen Taidon podcast-sarja, joka tarttuu lajin kivoihin, mutta myös kipeisiin aiheisiin kiinnostavien
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studiovieraiden kanssa. Podcastin isäntänä toimi Mikko Suhonen juontajaparinaan Katja Anoschkin.
Pajan tuottajana toimi Sera Kaukola ja äänenkäsittelystä vastasi ostopalveluna Podstudio.
10.7

Lajipalvelut

Lajipalveluissa tuotetaan lapsille, nuorille ja aikuisille erilaista harrastusta tukevia materiaaleja,
tapahtumia, kilpailuja ja valmennusta sekä koulutusta.
Nuorisotoiminta
•

Juha Lemmetti

Kilpailutoiminta
•
•
•

Mari Pilvesvuori, kilpailutoiminnan vastaava
Olavi Kurttio, kilpailu- ja tuomarivastaava
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
•
•

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

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 tarjosi harrastajilleen toimintaa koronasta huolimatta. Erilaisilla rajoituksilla oli
kuitenkin merkittävää haittaa tapahtumien järjestämiselle.
Suomen Taido järjesti harrastajille suunnattuja teema- ja taidoleirejä seuraavasti:
•
•

25.-26.9.2021: Dan-leiri, Pajulahden urheiluopisto, Nastola, 21 osallistujaa
16.-17.10.2021: Yleisleiri, Pajulahden urheiluopisto, Nastola, 19 osallistujaa

Vyökokeet
Vyökokeet kuuluvat olennaisesti kamppailulajeihin. Vyökokeissa varmistetaan tietty osaamistaso ja
ne toimivat harrastajalleen osaamisen mittarina.
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Taido Kids -ikäiset suorittivat mon-merkkejä ja raitavöitä salikokeissa. Nämä suoritukset
rekisteröidään kunkin seuran toimesta Suomisporttiin eikä niitä tilastoida. Seuroissa pidettiin lapsille
ja nuorille myös taidovartteja, joissa oman ohjaajan kanssa keskustellaan tavoitteista ja
elämäntavoista. Tavoitteena keskustelussa on lasten ja nuorten sitouttaminen ja motivoiminen.
Suomen Taido Dan-yhdistys järjesti seurojen ja Suomen Taidon kanssa yli 12-vuotiaille paikallisia,
alueellisia ja kansallisia vyökokeita. Vyöarvot ilmoitetaan Japaniin Taido Hon’in vyökoerekisteriin.
Vuonna 2021 pidettiin 9 vyökoetta (2020: 9 kpl) joista yksi oli Dan-shinsa (syksyn Dan-leirillä
Pajulahdessa). Vyökokeissa suoritettiin yhteensä 15 kyu-arvoa ja 11 Dan-arvoa (2020: 32 kyu-arvoa
ja 12 Dan-arvoa), suoritetuista Dan-arvoista kolme oli 4.Dan Renshi -vyöarvoja. Suomen
Taidopresidentti Jari Tuominen oli saanut erityisoikeuden 4.Dan Renshi -kokeen pitämiseen
Japanista. Jari Tuomisen lisäksi vyökoetta olivat pitämässä Timo Piiroinen ja Henri Kosonen.
Kilpailutoiminta
Taidon 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.
Koronavuonna kilpailukausi siirtyi suurien epävarmuuksien ja haasteiden jälkeen keväältä syksyyn.
Kilpailijamäärissä näkyi selkeä romahdus. Voidaan puhua 30-50% kilpailijakadosta. Kauden kilpailut
käytiin ilman yleisöä.
Vuoden aikana kehitettiin Kihapp-järjestelmän raportointia, kilpailujen järjestämisen
helpottamiseksi sekä tilastoinnin parantamiseksi.
Cup-kilpailut
•
•

18.9.2021, Kuma Cup, aikuisten ranking-sarjat, 13 kilpailijaa
23.10.2021, Tampere Cup, aikuisten ranking-sarjat, 12 osallistujaa

SM-kilpailut
•

27.11.2021, Pajulahti, Henkilökohtaiset ja joukkuelajit rajoitetuin sarjoin, 38 kilpailijaa

Tuomaritoiminta
Vuoden 2021 aikana pyrittiin pitämään aktiivisten tuomareiden määrä nykyisellä tasolla noin 15
tuomarissa. Tuomareille oli tarjolla kauden aikana vain kolme kilpailua. Taidossa kilpailukausi
ajoittuu keväälle ja erilaiset rajoitteet siirsivät kilpailukauden syksyyn. Kauden 2021 aikana
kannustettiin etenkin 4. dan AA-tuomareita pysymään aktiivisena ja kannustettiin heitä lähtemään
vuoden 2023 MM-kilpailuihin tuomareiksi.
Valmennus
Valmennustoimintaa tarjottiin kokoontumisrajoitusten salliessa sekä nuorille että aikuisille.
Valmennuksessa käsiteltiin myös tervettä urheilua ja antidopingia. Osa valmennuksesta toteutettiin
verkkovälitteisissä tapaamisissa.
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Aikuisten valmennusryhmä
Valmennuksen tavoitteena on antaa ryhmään kuuluville urheilijoille tukea tavoitteellisessa ja
ohjelmoidussa kilpailuharjoittelussa. Valmennusryhmään kuuluu tavallisesti 20-30 taidokaa, joilta
edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen harjoitteluun. Koronavuosi aiheutti kuitenkin katoa
valmennusryhmässä. Vuonna 2021 valmennusryhmään kuului 23.
Päävalmentaja vastasi harjoittelun suuntaviivojen ja yleisohjeistuksen laadinnasta, kehittämisestä ja
seurannasta. Valmentajat seurasivat ryhmäläisten kehitystä, harjoittelumotivaatiota ja
harjoitteluolosuhteita. Harjoittelua ohjelmoitiin makrosyklin tasolla ja seurattiin urheilijoilta
vaadittavien harjoituspäiväkirjojen avulla. Valmennus ei sisältänyt päivittäisvalmennuksen
ohjaamista käytännön tasolla, vaan tämä kuului urheilijoiden omien valmentajien ja ohjaajien
vastuulle. Valmennusryhmän valmentajat pyrkivät keskusteluyhteyteen urheilijoiden omien
valmentajien kanssa.
Valmennustapahtumat:
•
•
•

Valmennusleiri 20.2.2021, Nummela, 18 urheilijaa ja 4 valmentajaa
Valmennuspäivä 28.3.2021, Kuopio 6 urheilijaa ja 1 valmentaja
Valmennusleiri 2.-3.10.2021, Lahti 13 urheilijaa ja 4 valmentajaa

Nuorten valmennusryhmä
Nuorille tarjottiin oman seuran harjoittelun tueksi kilpailuun tähtäävää valmennusta. Tavoitteena oli
luoda siltaa sujuvaan siirtymään aikuisten valmennusryhmään ja tukea innostusta kilpaurheiluun ja
harrastuksen jatkamiseen nuoren kasvaessa aikuiseksi.
Nuoret valittiin valmennusryhmään kilpailumenestyksen tai oman kiinnostuksensa perusteella.
Edellytyksenä oli halu kilpailla ja into kehittyä taidossa. Valmennusryhmä on tarkoitettu A- ja Bjuniori-ikäisille nuorille. Ryhmään kuului vuonna 2021 neljä nuorta. Uusien nuorten mukaan
saamiseksi marraskuussa järjestettiin avoin valmennusleiri kilpailemisesta ja tavoitteellisesta
harjoittelusta kiinnostuneille.
Nuorten valmennusryhmän toimintaan kuuluu normaalivuonna kaksi leiriä vuodessa.
Koronarajoitteiden takia leirejä järjestettiin vain yksi.
Leiripäivä:
•

6.11.2021 Nuorten avoin valmennusleiri, Lahti, 14 osallistujaa

Maajoukkue
Australian MM-kilpailut siirtyivät maaliskuun loppuun 2023. Tämän vuoksi maajoukkue valitaan
vasta kauden 2022 perusteella.
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
muiden kamppailulajien kanssa. Koulutuksissa käsitellään myös terve urheilija-, antidoping- ja
yhdenvertaisuusteemoja.
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Taidokat osallistuivat toimintavuonna aktiivisesti kamppailulajien yhteisiin 1-3 -tasojen koulutuksiin
(ks. kohta 5.7).
Osaamishankkeessa vuosina 2018-2020 kehitettiin itsenäisempää ja joustavampaa myös
verkkokoulutukset mahdollistavaa oppimista. Hankkeen myötä taidon ohjaajakoulutuksiin ja
lajipäiviin lisätään taidon lajitaitojen opettamista. Teemaleirit ja varsinainen ohjaajakoulutus on
samalla myös eriytetty. Koronan takia vuonna 2021 ei uudistettua ohjaajakoulutusjärjestelmää
päästy vielä täysipainoisesti toteuttamaan, mutta kahdesta moduulista järjestettiin Zoomkoulutukset ja lisäksi verkkokoulutusmateriaaleja edistettiin.
Mentorointi
Vuonna 2021 toteutettiin taidon oma seuraohjaajien valmennusmentorointi Valmentaa kuin nainen
–hankkeen mentorointikoulutuksen käyneen Laura Pellikan johdolla. Mentorointiryhmään haki ja
valittiin kolme mentoroitavaa. Ryhmä tapasi vuoden aikana yhteensä 6 kertaa: puolet tapaamisista
järjestettiin etänä Zoomissa ja puolet livenä (13.2. live, 28.3. Zoom, 18.4. Zoom, 30.5. live, 11.9.
Zoom, 24.10. live). Mentorointiryhmästä saatiin hyvää palautetta ja toimintaa on tarkoitus jatkaa
uusien ryhmien kanssa myös jatkossa. Lisäksi vuonna 2021 Valmentaa kuin nainen -hankkeen kautta
taidolle koulutettiin kaksi uutta mentoria Elisa Rousu ja Selja Ahava.

10.8

Ansioituneiden taidokoiden ja seurojen muistaminen

Suomen Taido palkitsi vuonna 2021 ansioituneita taidokoita seurojen, taidojohtoryhmän tai muiden
taidotoimijoiden esityksestä palkitsemistilaisuudessa 10.12.2021.
Palkitut vuonna 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vuoden Taidoka, Oliver Waltari
Vuoden seura, Nummelan Kumakai
Vuoden nuori taidoka, Aaron Saavalainen, Nummelan Kumakai
Vuoden aikuisharrastaja taidoka, Saija Koponen, Yliopiston Taido
Vuoden junioriohjaaja, Ossi Kortiainen, Asikkalan Taido
Suomen Taidon kultainen ansiomerkki
• Katja Anoschkin, Sandokai
Suomen Taidon hopeinen ansiomerkki
• Aki Peltola, Nummelan Kumakai
Suomen Taidon pronssinen ansiomerkki
• Mari Pilvesvuori, Järvenpään Taido
• Jani Lehmus, Nummelan Kumakai
Vuoden taidoteko
• Taidohitsaamo –podcast-sarja
Vuoden 2021 Ranking
• Naiset: Katja Anoschkin, Sandokai ry
• Miehet: Oliver Waltari, Järvenpään Taidoseura ry

5

