
 

 

 
Taekwon-Do Akatemia yhdistys ry 
 
Vuosikertomus 2020 
 
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 2020 järjestetty 18 paikkakunnalla. 
 
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään yhdistyksen jäsenhakemuskaavakkeen täyttäneet henkilöt, jotka 
ovat maksaneet jäsenmaksun yhdistyksen tilille. Jäseniä vuoden 2020 lopussa oli jäsenrekisterin 
mukaan 262 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. 
 
Vuoden 2020 aikana seuran toimintaan vaikutti vahvasti maailmanlaajuinen koronapandemia. 
Rajoitustoimenpiteiden vuoksi seuran harrastustoiminta oli osittain tai kokonaan poikki sekä maalis-
toukokuussa että joulukuussa. Rajoitukset vaikuttivat myös merkittävästi seuran jäsenmäärään, joka 
putosi tavallista enemmän kesän 2020 aikana. 
 
Toisaalta resurssien vapautuminen opetustoiminnasta avasi myös mahdollisuuksia seuran toiminnan 
kehittämiselle. Vuoden 2020 aikana seuran hallintoa ja toimintaa on kehitetty aktiivisesti 
Olympiakomitean Tähtiseura-kriteerien mukaisesti, tavoitteena saavuttaa Tähtiseura-status vuoden 
2021 aikana. 
   
 
 
 
 
 



 

 

2. Hallinto 
 
 
Yhdistyksen hallinto 1.1.2020–31.12.2020 
 

Hallituksen jäsenet: 

Henri Savilampi puheenjohtaja 

Kalle Parviainen varapuheenjohtaja 

Eerika Leppänen rahastonhoitaja, jäsenrekisterivastaava 

Ari Kairala sihteeri, webmaster 

Jarmo Vähä varasto- ja seuravarustevastaava 

 

Varajäsenet: 

Janne Pihlajaniemi lisenssivastaava 

Altti Veteläinen some-vastaava 

Ninna Korteslahti ilmoittautumisvastaava 

Annaemilia Tanninen varajäsen 

 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt: 

Mikko Allinniemi päävalmentaja 

Antti Kukkonen kilpailutoimintavastaava 

Roope Huuhtanen näytösvastaava 

Joni Kokko juniorivastaava 

 
Toiminnantarkastajana on Jari Ramberg (varalla Oula Multanen). 
 
 

3. Harjoitusleirit 
 
Vuonna 2020 Taekwon-Do Akatemia järjesti kaikille harrastajille avoimia leirejä ja leiripäiviä 
seuraavasti: 

• Kesäleiri Oulussa (15.-16.8.2020) 

• Syysleiri Pudasjärvellä (9.-11.10.2020) 
 
Valtaosa seuran järjestämistä tapahtumista jouduttiin perumaan koronarajoituksista johtuen. 
Peruutuksiin kuuluivat muun muassa perinteiset Oulun kevät- ja syysleirit, Pudasjärven kevätleiri 
sekä Akatemia Open -kilpailut ja mustan vyön kokeet. Korvaava mustan vyön koe perinteiselle 
toukokuun kokeelle järjestettiin 22.8. Joulukuun koe peruttiin kokonaan.  
 
Ennen koronapandemian alkua Taekwon-Do Akatemia osallistui Suomen ITF Taekwon-Don SM-
kilpailuihin Tammisaaressa. Taekwon-Do Akatemia oli SM-kilpailuiden 2. paras seura 
mitalitilastoissa. 
 



 

 

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 2020 yhdistyksen yleiskokoukset 
järjestettiin keväällä (13.6.2020) ja syksyllä (12.12.2020). 
 
Yhdistyksen kokousten lisäksi hallitus kokoontui pääsääntöisesti kerran kuukaudessa hoitamaan 
juoksevia asioita, koronapandemian kriittisimmillä hetkillä jopa useita kertoja viikossa. Opettajakunta 
kokoontui etäyhteyksin maaliskuussa koronapandemian alussa keskustelemaan koronatilanteesta, 
kesällä sopimaan seuran tulevan kauden opetuslinjauksesta sekä joulun alla keskustelemaan seuran 
vyökoevaatimuksista. 
 
Seuran kehittämiseen tähtääviä Tähtiseura-kokouksia pidettiin erityisesti koronasulkujen aikana 
runsaasti, jopa viikoittain. Kehittämistyö alkoi 4.1.2020 pidetyssä Tähtiseura-illassa Oulussa, johon 
osallistui seuran toimihenkilöitä, opettajia, aikuis- ja junioriharrastajia sekä junioriharrastajien 
huoltajia. Tähtiseura-illassa valittiin muun muassa seuran toiminnan arvot sekä annettiin seuran 
hallitukselle eväitä jatkaa Tähtiseura-ohjelman mukaista toiminnan kehittämistä. 
 
Opettajien koulutuspäivä järjestettiin päävalmentaja Mikko Allinniemen toimesta 22.8. sekä etänä 
13.12. Lisäksi vuonna 2020 järjestettiin Suomen ITF Taekwon-Don koulutusjärjestelmän mukainen 
Taekwon-Don perusteet -koulutus (TOK 0) lähikoulutuksena 15.2., etäkoulutuksena 24.5. sekä 
useammalle päivälle jaettuna etäkoulutuksena 18.12.2020–15.1.2021. Lisäksi järjestimme 
kansainvälisen opettajan rooliin valmentavan sabum-koulutuksen 4. Danin ja sitä ylemmille mustille 
vöille 28.11.2020. 
 
 
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 2020 värivyökokeita järjestettiin 10. Päävastuu värivöiden 
vyökokeiden järjestämisestä Oulun, Kainuun ja Lapin alueella on ollut 4. – 6. Dan opettajilla, Janne 
Ahosella, Jari Rambergilla, Jani Salmivaaralla ja Antti Kukkosella. Sabum-koulutuksen myötä myös 
Satu Kokko ja Joni Kokko pitävät Taekwon-Do Akatemiassa vyökokeita vuodesta 2021 alkaen. 
 
Uudet mustan vyön kandidaatit ovat taas saaneet mahdollisuuden suorittaa uuden vyöarvon 
alkusyksystä 2020, jolloin järjestettiin Dan-koe päävalmentaja Mikko Allinniemen toimiessa 
arvostelijana. Näissä vyökokeissa uusia mustan vyön arvoja Taekwon-Do Akatemiaan saatiin vuoden 
aikana 3, joista 1. Daneja: 2 kpl, 2. Daneja: 1 kpl. 
 
 

6. Muu toiminta ja tapahtumat 
 
Seuran markkinointia on tehty pääasiassa sosiaalisen median markkinointina. Oulussa vuodesta 
2014 alkanut toiminta Kamppailusalilla päättyi ja seurat muuttivat uuteen osoitteeseen Äimäkuja 
6:een. Taekwon-Do Akatemia on Äimäkuja 6:ssa yhden salin päävuokralainen, mikä tarkoittaa, että 



 

 

seuran taloudellinen vastuu on kasvanut merkittävästi. Alivuokralaisina Taekwon-Do Akatemialla on 
Aikidoseura Hokutokai, Oulun Taido, Oulun Han Moo Do, Bujinkan Oulu ja Jeet Kune Do. Yhteistyö 
jatkui vuonna 2020 myös muiden Äimäkuja 6:ssa toimivien kamppailuseurojen eli Oulun 
karateseuran sekä Kamppailusalilta muuttaneiden Budoseura Oulun Musokain ja Ju Jutsu Oulun 
kanssa. 
 
 
7. Viestintä 
 
Yhdistyksemme Internet-sivut ovat osoitteessa www.tkd-akatemia.fi. Internet-sivujamme ylläpitää Ari 
Kairala. Verkkosivujen uudistamisprojekti on jatkunut vuonna 2020. 
 
Vuoden 2020 syksyllä aloitimme Taekwon-Do Akatemian brändiuudistuksen, joka toteutetaan 
loppuun 15-vuotisjuhlavuonnamme 2021. Brändiuudistukseen sisältyy muun muassa uusi logo ja sen 
käyttökohteet kuten dokumenttipohjat, uudet verkkosivut sekä uudet seura-asut. 
 
 
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. 
 
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 vuoden 2020 loppuun saakka. Vuoden lopussa Taekwon-Do Akatemia päätti olla 
jatkamatta sopimusta vuonna 2021 ja valitsi seura-asujen toimittajaksi suomalaisen Nomade 
Collection Oy:n (Noname). 
 
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. 
 
Vuonna 2020 leiritoiminnalla ei juurikaan tehty voittoa koronarajoituksista johtuen. Toisaalta seuran 
menot olivat myös matalammat, minkä vuoksi merkittävää vaikutusta seuran talouteen ei leiritulojen 
menetyksestä syntynyt. 
 
 
10. Kilpailut 
 
Vuonna 2020 ei koronapandemiasta johtuen järjestetty Taekwon-Do Akatemian omia kilpailuja. 

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


 

 

Suomen ITF Taekwon-Don SM-kilpailut ja HelmiCup Tammisaaressa ehdittiin pitää ennen 
koronapandemian alkua, mutta ne jäivätkin vuoden ainoaksi varsinaiseksi kilpailuksi. SM-kilpailuihin 
osallistui Taekwon-Do Akatemiasta 6 mustaa vyötä. HelmiCupiin osallistui 2 värivyötä. 
 
Helmikuussa Roma Openiin Italiassa osallistunut Minda Ala-aho ylsi ottelusarjassaan pronssille. 
Lisäksi Taekwon-Do Akatemiasta osallistui ITF:n järjestämään Taekwon-Do World Open e-
Tournament -etäliikesarjakilpailuun 7 kilpailijaa. Mitalisijalle ylsi Tiina Wallin, joka sijoittui 
värivyönaisten sarjassa kolmanneksi. 
 
  
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 2020 tilinpäätös vahvistetaan kevätkokouksessa 2021. 


