
 

 

 
Taekwon-Do Akatemia yhdistys ry 
 
Vuosikertomus 2019 
 
1. Yleistä yhdistyksestä ja jäsenistä 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kenraali Choi Hong Hin perustaman International Taekwon-Do 
Federationin (ITF:n) standardien mukaista Taekwon-Do-toimintaa järjestämällä harjoituksia, leirejä, 
kilpailuja ja koulutuksia eri puolilla Pohjois-Suomea. 
 
Yhdistys järjestää ITF Taekwon-Don peruskursseja ja jatkokursseja Pohjois-Suomessa yhteistyössä 
useiden kansalaisopistojen ja oppilaitosten kanssa. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu, mutta jäseniä 
yhdistyksellä on laajasti Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien alueella. Seuran ja 
kansalaisopistojen yhteistyötoimintaa on vuonna 2019 järjestetty 18 paikkakunnalla. 
 
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään yhdistyksen jäsenhakemuskaavakkeen täyttäneet henkilöt, jotka 
ovat maksaneet jäsenmaksun yhdistyksen tilille. Jäseniä vuoden 2019 lopussa oli jäsenrekisterin 
mukaan 346 kpl.  
 
Taekwon-Do Akatemia noudattaa Taekwon-Don periaatteita sekä ITF:n ohjeita opetustoiminnassaan. 
Yhdistyksessä kiinnitetään erityistä huomiota opettajakoulutukseen, opettajavalintoihin sekä hyvien 
toimintatapojen määrittelyyn. Kaikilta Taekwon-Do Akatemian opettajilta vaaditaan nuhteettomuutta. 
Alaikäisiä opettavilta opettajilta kurssin järjestävä kansalaisopisto tarkistaa aina rikostaustaotteen. 
   
 
 
2. Hallinto 
 
 
Yhdistyksen hallinto 1.1.2019–31.12.2019 
 

Hallituksen jäsenet: 

Henri Savilampi puheenjohtaja 

Jani Salmivaara varapuheenjohtaja, varustevastaava 1.1.-30.6. 

Eerika Leppänen rahastonhoitaja, jäsenrekisterivastaava 

Ari Kairala sihteeri, webmaster 

Jarmo Vähä Kamppailusali-vastaava, varustevastaava 1.7. alkaen 

 



 

 

Varajäsenet: 

Eelis Paukku kehitysprojektivastaava 

Janne Pihlajaniemi lisenssivastaava 

Altti Veteläinen some-vastaava 

Annaemilia Tanninen varajäsen 

 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt: 

Antti Kukkonen kilpailutoimintavastaava 

Roope Huuhtanen näytösvastaava 

 
Seuran päävalmentajana toimii mestari Mikko Allinniemi 7. Dan. Toiminnantarkastajana on Jari 
Ramberg (varalla Oula Multanen). 
 
 

3. Harjoitusleirit 
 
Vuonna 2019 Taekwon-Do Akatemia järjesti kaikille harrastajille avoimia leirejä ja leiripäiviä 
seuraavasti: 

• Oulun kevätleiri (16.-17.3.2019) 

• Kahden kamppailulajin (Taekwon-Do & Judo) leiripäivä Oulussa (2.6.2019) 

• Kesäleiri Pudasjärvellä (28.-30.6.2019) 

• Syysleiri Pudasjärvellä (11.-13.10.2019) 

• Kahden kamppailulajin (Taekwon-Do & Judo) leiripäivä Oulussa (20.10.2019) 

• Rajakylän syysleiri Oulussa (2.-3.11.2019) 

• Kilpaileminen Taekwon-Dossa -leiripäivä yhteistyössä Suomen ITF Taekwon-Don kanssa 
(23.11.2019) 

 
Lisäksi seura järjesti valtakunnalliset Akatemia Open –kilpailut Oulussa Linnanmaan liikuntahallilla 
lauantaina 19.1.2018. 
 
Yhdistyksen itse järjestämien tapahtumien lisäksi osallistuminen katto-organisaatiomme Suomen ITF 
Taekwon-Don sekä muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin on ollut kiitettävää. Yhdistyksen jäseniä 
on osallistunut leireille ja kilpailuihin muun muassa Tampereella, Ylöjärvellä, Sastamalassa, 
Torniossa, Rovaniemellä ja Raaseporissa. Lisäksi yhdistyksestä osallistui kilpailijoita kansainvälisiin 
seurajoukkuekilpailuihin osana maajoukkuehakua. 
 
 
4. Kokoukset ja koulutus 
 
Seuramme toimintaa on pyritty kehittämään säännöllisesti kokouksin ja koulutuksin. Vuonna 2018 
kevätkokouksessa tehdyn sääntömuutoksen myötä yhdistys siirtyi kahden yleiskokouksen malliin, 
jossa kevätkokouksessa hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus, ja syyskokouksessa valitaan 
hallitus sekä hyväksytään budjetti ja toimintasuunnitelma. 
 
Vuonna 2019 yhdistyksen yleiskokoukset järjestettiin keväällä (25.5.2019) ja syksyllä (14.12.2019). 
 



 

 

Opettajien koulutuspäiviä sekä valmentajakoulutusta on järjestetty päävalmentaja Mikko Allinniemen 
toimesta. Lisäksi vuonna 2019 järjestettiin uusien ohjaajien koulutus 16.2.2019 Oulussa. 
 
Vuonna 2018 päätimme hakea Taekwon-Do Akatemian järjestettäväksi ITF:n uuden konseptin 
mukaista International Do Coursea (IDC) eli kansainvälistä Taekwon-Don Do-filosofian kurssia. 
Suomen ITF Taekwon-Do ry:n kevätkokous hyväksyi Taekwon-Do Akatemian hakemuksen. Alun 
perin syksylle 2018 suunniteltu koulutus järjestettiin Oulussa menestyksekkäästi 100 osallistujan 
voimin 18.–19.5.2019. Koulutus palkittiin Suomen ITF Taekwon-Don vuoden tapahtumana. 
 
 
5. Vyökokeet 
 
Seuramme värivöinä harjoitteleville jäsenille on järjestetty vyökokeita aina tarpeen vaatiessa eri 
leirien ja muiden tapahtumien yhteydessä sekä mahdollisuuksien mukaan myös harjoitusryhmien 
omissa harjoituksissa. Vuonna 2019 värivyökokeita järjestettiin 14. Päävalmentaja Mikko Allinniemi 
on osallistunut vyökokeiden järjestämiseen leireillä. Päävastuu värivöiden vyökokeiden 
järjestämisestä Oulun, Kainuun ja Lapin alueella on ollut 4. – 5. Dan opettajilla, Janne Ahosella, Jari 
Rambergilla, Jani Salmivaaralla ja Antti Kukkosella. 
 
Uudet mustan vyön kandidaatit ovat taas saaneet mahdollisuuden suorittaa uuden vyöarvon keväällä 
ja syksyllä 2019, jolloin järjestettiin Dan -kokeet päävalmentaja Mikko Allinniemen toimiessa 
arvostelijana. Näissä vyökokeissa uusia mustan vyön arvoja Taekwon-Do Akatemiaan saatiin vuoden 
aikana 9, joista 1. Daneja: 5 kpl, 3. Daneja: 1 kpl ja 4. Daneja: 3 kpl. Lisäksi Janne Ahonen suoritti 6. 
Danin Espoon International Instructor Coursen yhteydessä. 
 
 

6. Muu toiminta ja tapahtumat 
 
Seuran markkinointia on tehty sosiaalisen median markkinointina sekä järjestämällä lajiesittelyitä 
oppilasryhmille kouluilla. Oulussa yhteistyö Kamppailusalilla on jatkunut (treenivuoroja ja ennen 
kaikkea varasto).  
 
 
7. Viestintä 
 
Yhdistyksemme Internet-sivut ovat osoitteessa www.tkd-akatemia.fi. Internet-sivujamme ylläpitää Ari 
Kairala. Verkkosivujen uudistamisprojekti on siirtynyt vuodelta 2019 vuosille 2020-2021. 
 
 
8. Suhteet ja edustukset 
 
Suomen ITF Taekwon-Do ry:n kautta Taekwon-Do Akatemia kuuluu kansainvälisen ITF Taekwon-Do 
-lajiliiton sekä Euroopan liiton, AETF:n (All European Taekwon-Do Federation) alaisuuteen. SITF:n 
kautta seura on myös mukana Suomen Olympiakomitean toiminnassa. 
 
Taekwon-Do Akatemia on yhdistysjäsen Internet-käyttäjät Kapsi ry:ssä. Kapsin jäsenyyden myötä 
Taekwon-Do Akatemia saa ylläpidettyä verkkosivujaan edullisesti Kapsin palvelimilla. 
 

http://www.tkd-akatemia.fi/


 

 

Taekwon-Do Akatemia on vuodesta 2018 alkaen ollut Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun 
(PoPLi) jäsen. PoPLi on liikunnan aluejärjestön Pohjois-Pohjanmaan alueella. 
 
Vuonna 2017 aloitetu yhteistyösopimus seuran virallisten edustusasujen hankinnasta Stadiumin 
kanssa jatkui vuonna 2019. Nykyinen yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. 
 
9. Varainhankinta 
 
Yhdistyksemme varainhankinnassa merkittävimmät tekijät ovat syksyisin laskutettavat jäsenmaksut 
sekä 2-3 kertaa vuodessa järjestettävien suurten leirien leirimaksut. Lisäksi tuloja saadaan jonkin 
verran myös seuran tekstiilien myynnistä ja kurssimaksuista. 
 
 
10. Kilpailut 
 
Vuonna 2019 Taekwon-Do Akatemia järjesti Akatemia Open –kilpailut Linnanmaan liikuntahallilla 
Oulussa 19.1.2018. Lisäksi jäseniämme osallistui sekä kilpailija- ja valmentaja- että tuomariroolissa 
muun muassa HelmiCupiin ja SM-kilpailuihin (Tampere), Black Eagle Taekwon-Do Openiin 
(Tampere), Tampere Cupiin (Tampere), Rasbudo Openiin (Raasepori) sekä Pikku-Tiikeri Cupiin 
(Ylöjärvi). 
 
Lisäksi yksi Taekwon-Do Akatemian urheilija valittiin Suomen ITF Taekwon-Don maajoukkueeseen 
MM-kilpailuihin 2019, jotka käytiin Saksan Inzellissä keväällä. Kaksi Taekwon-Do Akatemian 
urheilijaa valittiin maajoukkueeseen EM-kilpailuihin 2019, jotka käytiin Bosnia-Herzegovinan 
Sarajevossa syksyllä. EM-kilpailuista saaliina tuli pronssimitali naisten 2. Danin liikesarjoista. 
 
  
11. Talous 
 
Yhdistyksemme talous on tasapainossa. Huomionarvoista on se, että yhdistyksen tilin kautta on 
kulkenut ”läpivirtaavaa rahaa”, eli mm. seurakohtaisia jäsenten kisamatkatilityksiä kansalliselle 
lajiliitolle. Tämä lisää näennäisesti yhdistyksen tuloja, vaikka sama summa tilitetäänkin eteenpäin. 
 
Vuoden 2019 tilinpäätös käydään läpi kevätkokouksessa 2020. 


