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SEURAN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2002 
 
Seuramme toiminnan toisen vuosikymmenen alku on ollut kokonaisuudessaan edelleen 
kasvun ja kehittymisen aikaa. 
 
Alkeiskurssien osallistujamäärät ovat pysyneet ilahduttavan korkealla moneen muuhun 
seuraan verrattuna. Myönteistä on erityisesti se, että joukko muodostuu hyvin eri ikäisistä 
harrastajista. Tämä kertoo seuran toiminnan kiinnostavan kaikkia ikäluokkia. Kaikkien 
tarpeet on pyritty mahdollisimman hyvin huomioimaan. Kohtuulliset harjoitusolosuhteet ja 
vetäjien sitoutuminen toimintaan on ollut erittäin tärkeää toiminnan kehittämiselle. 
Resurssien rajallisuus on kuitenkin aina pidettävä mielessä. Tarjotaan vain se, mikä 
voidaan varmasti toteuttaa. 
 
Kilpailutoiminnan kautta laji tulee suuremman yleisön tietoisuuteen. Tämä osa-alue on ollut 
ehkä liian paljon seuramme nuorten harrastajien harteilla. Kunniakkaasti toki he ovat 
osansa hoitaneet.  On pidettävä huolta nuorten kilpailijoiden motivaatiosta tulevinakin 
vuosina ja rohkaistava varttuneempiakin tutustumaan ottelun tarjoamiin uusiin 
kokemuksiin.   
Tae Kwon Don kaikkien osa-alueiden kehittäminen on kuitenkin tärkeintä seuran 
yhtenäisyyden varmistamiseksi. Ei ole syytä valita lajista vain yhtä osa-aluetta. 
Perustekniikka ei yksinään myöskään auta ymmärtämään lajin koko olemusta. Vaarana on 
näkemysten kaventuminen ja ristiriitojen syntyminen.  
 
Suuren seuran etuna meillä on ollut mahdollisuus monipuoliseen itsenäiseen toimintaan. 
Riippumattomuus muista seuroista on antanut vapauden kehittää seurastamme omansa 
näköistä. 
Seuramme jäsenten valinta Suomen Tae Kwon Do -liiton toimielimiin on lisännyt 
vihtiläisten mahdollisuuksia  vaikuttaa lajin ja toiminnan kehittämiseen valtakunnallisesti. 
 
Seuran toiminnan ylläpitämiseen on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota. 
Valmentajien ja muiden vetäjien hyvinvoinnista on huolehdittava. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että koulutukseen, ammattitaidon kehittämiseen ja pyyteettömästä 
työstä oikealla tavalla palkitsemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Haluamme, että 
harjoitussalilla ja sen ulkopuolella on iloisia, vastuullisia, toisiaan kunnioittavia Tae Kwon 
Don harrastajia, joista voimme seurassamme olla ylpeitä. 
 
 
Dennis Vainio 
puheenjohtaja 
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JOHTOKUNTA 2002 
 
Dennis Vainio puheenjohtaja 
Ilkka Vikström varapuheenjohtaja 
Kari Sirviö  sihteeri 
Tero Halén   
Ville Montonen 
Timo Eskuri 
Jari Syväsalmi 
 

TOIMINTA 
 
Seurassa järjestettiin harjoituksia kuutena päivänä viikossa, yhteensä 20 tuntia/viikko. 
 
MAANANTAI 
 
 

Ottelu 
19.00 - 20.30  
Painisali 

 
Alkeiskurssi 2002 
19.00 - 20.30 
Kuoppanummen koulu 

KESKIVIIKKO 
Vihreät - Mustat 
19.00 - 20.30  
Painisali 

Ottelu 
19.00 - 20.30 
Kuoppanummen koulu

 

TORSTAI 

Keltaiset - Mustat alle 
15 v. 
17.30 - 18.30 
Painisali 

Keltaiset - Mustat yli 
15 v. 
18.30 - 19.30 
Painisali 

 

PERJANTAI 
Kilpa  
17.30 - 19.00 
Painisali 

Alkeiskurssi 2002 
18.30 - 20.00 
Nummelan ala-aste 

 

LAUANTAI  
Kilpa  
14.00-15.30 
Pappilanpellon koulu 

Keltaiset - Vihreät 
14.00-15.30 
Pappilanpellon koulu 

Siniset – Mustat 14.00-
15.30 
Pappilanpellon koulu 

SUNNUNTAI 
Keltaiset 
15.00 - 16.30 
Painisali 

Vihreät - Siniset  
16.30 - 18.00 
Painisali 

Toisen asteen siniset - 
Mustat 
18.00 - 19.30  
Painisali 

 
 

PALKITUT 
 
Vuoden harrastaja: Titta Shemeikka 
Vuoden ottelija: Laura Pääkkönen 
Vuoden juniori: Mia Alm 
Vuoden seniori: Ari Hulkkonen 
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OHJAAJAT 
 
Seuran ohjaajina toimivat seuraavat henkilöt: 
 
Dennis Vainio 2. Dan, Lauri Vainio 2. Dan, Tero Halén 1. Dan, Ville Montonen 1. Dan, 
Ilkka Vikström 1. Dan, Kari Sirviö 1. Dan, Harri Punakivi 1. Kup, Jari Syväsalmi 2. Kup. 
 

TALOUS 
 
Toimintatuottoja seura sai yhteensä 19 031 €, lisäksi kunnalta saatiin avustusta 2 550 €. 
Kuluja seuran toiminnasta aiheutui yhteensä 21 165 €, joten tilinpäätös osoittaa 416 € 
ylijäämää. Vuonna 2001 seuran toiminta tuotti 1050 € ylijäämää.  
Tuloslaskelma liitteenä. 
 

KOULUTUS 
 
Suomen taekwondoliiton järjestämään C -tuomarikurssille syyskuussa 2002 osallistui 
Victoria Martelin, Tatu Iivanainen ja Hannu Vikström. 
 

MUSTAN VYÖN KOKEET 
 
Kesällä 2002 Varkaudessa järjestetyssä Suomen taekwondoliiton mustan vyön kokeessa 
saavuttivat vihtiläiset seuraavia vyöarvoja: 

- 2. Dan : Lauri Vainio ja Dennis Vainio 
- 1. Dan : Kari Sirviö, Tatu Iivanainen ja Hannu Vikström 

 

VIERAILIJAT 
 
Vuoden 2002 aikana seurassa kävi useita vierailevia valmentajia antamassa uusia 
näkökulmia harjoitteluun. Vieraina kävi mm. Marcos Kuusjärvi 4. Dan, Mika Keränen 3. 
Dan, Jarkko Mäkinen 3. Dan. 
 

ALKEISKURSSIT 
 
Keväällä ja syksyllä alkaneille taekwondon alkeiskursseille osallistui yli 80 lajista 
kiinnostunutta. 
 

TALVILEIRI 
 
Seura järjesti 1. - 2.11. talvisuurleirin Nummelassa. Leirille osallistui yli 200 harrastajaa 
ympäri Suomen. Vierailevana vetäjänä oli tanskalainen Allan Paulsen 5. Dan.    
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VIRKISTYSTOIMINTA 
 
Seuran pikkujoulut pidettiin 7.12. Ojakkalan työväentalolla. Samalla jaettiin vuoden 
harrastajan, vuoden ottelijan, vuoden juniorin ja vuoden seniorin -palkinnot. 
 

TUOMARITOIMINTA 

Ottelutuomarointi 
 
Vuonna 2002 Suomen Taekwondoliiton tuomaritoiminnassa Vihdistä olivat edustettuina 
Ilkka Vikström, Kari Sirviö, Victoria Martelin, Hannu Vikström ja Tatu Iivanainen. Uusien 
ottelusääntöjen tullessa voimaan 1.8.2002 Kari Sirviö osallistui Helsingissä pidetylle 
sääntöjen kertauskurssille. Ilkka Vikström suoritti uusien sääntöjen kertauskurssin 
Mikkelissä 6.9.2002.  Victoria, Hannu ja Tatu kävivät Tampereella järjestetyn 
kulmatuomarikurssin ja saivat C-tuomarioikeudet. Tampereella järjestetyssä vanhojen 
tuomareiden kertauskurssilla toimi kouluttajana Ilkka Vikström Vihdistä. Vihtiläiset tuomarit 
osallistuivat lähes kaikkiin vuonna 2002 järjestettyihin kotimaisiin kilpailuihin, tärkeimpinä 
näistä Karkkilassa järjestetyt SM-kilpailut, jossa Sirviö valittiin kisojen parhaaksi 
tuomariksi. Lisäksi Kari oli tuomarina Tanskassa järjestetyissä PM-kilpailuissa. Kari Sirviö 
valittiin Suomen Taekwondoliiton tuomarivaliokuntaan ja syksyllä 2002 hänet valittiin 
Suomen Taekwondoliiton hallitukseen. 

Poomsetuomarointi  
 
Vuonna 2002 oli Suomen taekwondoliiton liikesarja- eli poomsetuomarina Vihdistä Ilkka 
Vikström. Hän toimi poomsetuomarina Turku Spring - Cup Tournamentissa 4.5.2002. 
 

KILPAILUTOIMINTA 

Ottelutoiminta 
 
Avoin ottelu- ja maajoukkueleiri  

 
Suomen Taekwondoliiton otteluleiri järjestettiin Nummelassa 3.- 4.8. 
Ohjaajana oli mm. Oury Sztantman, huippumaa Ranskan mj-valmentaja ja 
kaikki kotimaiset huiput. 
 

 
Tiina Eskurille PM -kultaa Tanskassa 
 

Lauantaina 19.01.2002 pidetyissä pohjoismaiden mestaruuskisoissa Tanskan 
Svendborgissa oli mukana reissussa neljä vihtiläistä. Kari Sirviö tuomarina, 
Ville Montonen nuorten maajoukkueen valmennusportaassa, sekä Tommi ja 
Tiina Eskuri kilpailemassa nuorten sarjoissa. 
Tommi otteli -51kg sarjassa, ja sai alkukierroksella vastaansa tanskalaisen Loi 
Van Leen. Tommi otteli ennakkoluulottomasti, mutta tanskalaisen kokemus toi 
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suhteellisen selkeän voiton 5-0. Tosin numerot antavat ottelusta liian 
yksipuolisen kuvan. Loi Van Lee voitti myös koko sarjan, ja valittiin vielä 
kisojen parhaaksi junioriottelijaksi. 
Tiina otteli -46kg sarjassa, ja sai semifinaaleissa vastaansa tanskalaisen 
Christina Olsenin. Tiina vei ottelua kaikki 3 erää, ja lopulta voitti puhtaasti 7-0. 
Finaalissa vastaan tuli toinen suomalainen, Katariina Salomäki. Tiukka ottelu 
ratkesi vasta aivan lopussa, ja Tiina voitti 6-3. Joten Tiina Eskuri voitti 
sarjassaan pohjoismaiden mestaruuden! 

 
 
Vihdille neljä SM -kultaa taekwondossa 
 

Karkkilassa pidetyissä taekwondon sm-kilpailuissa vihtiläiset ottelijat antoivat 
vakuuttavan esityksen. Nuorten sarjoissa (alle 18v) mukana oli viisi vihtiläistä, 
joista neljä voitti kultaa. Mukana olivat Jukka Tuominen (-68kg), Tommi 
Eskuri (-51kg), Totti Mansokoski (-45kg), Taneli Mansokoski (-38kg) sekä 
Tiina Eskuri (-44kg). 
Jukka kohtasi karsintakierroksella Paimiolaisen Lauri Manniston, ja hävisi 
pistein 6-2. Mannisto sijoittui sarjassa kolmanneksi. 
Tommi pääsi semifinaalikierrokselta suoraan jatkoon rankingsijoituksensa 
vuoksi, kun sarjassa oli pariton määrä ottelijoita. Finaalissa hän kohtasi 
Forssalaisen Petri Vuorisen. Tommi hallitsi ottelua vakuuttavasti, ja vei voiton 
pistein 9-2. 
Totti kohtasi semifinaalissa Sampsa Rossin (United). Ottelu oli tiukka, mutta 
Totti voitti varmasti 2-0. Finaalissa vastaan tuli Klaukkalan Leo Bergman. Totti 
hallitsi ottelua alusta asti, ja voitti selvästi 8-1. 
Taneli sai semifinaalissa vastaansa Lark Bakirin, Pasilasta. Taneli piti vauhtia 
yllä, ja voitti ottelun 8-1. Finaalissa vastustajana oli Loviisan Tuomas 
Vuokkovaara. Taneli voitti ottelun puhtaasti 7-0.  
Tiina otteli semifinaalissa Espoolaista Susanna Matilaista vastaan, ja ei 
jättänyt mitään epäselvää vaan voitti ottelun 13-0. Finaalissa vastus oli 
huomattavasti kovempi, kun vastaan tuli Kanta-Espoon Mari Lapinsalo. Tiina 
voitti ottelun tiukkojen hetkien jälkeen 11-8. 
Totti sai myös nuortensarjojen parhaan ottelijan/tsempparin palkinnon. 
Vihdin nuoret antoivat myös vakuuttavat näytöt maajoukkuetta ajatellen. 
Kaikki neljä kultamitalistia kuuluvat jo maajoukkuerinkiin, ja Tiinalla on tämän 
vuoden PM-kisoista kultamitali. Näillä näkymin menestystä voi odottaa 
tulevaisuudessakin ja rutkasti. 
Miesten sarjoissa mukana oli kaksi vihtiläistä, Mikko Rantala (-54kg) sekä 
Sami Marttinen (-72kg).  
Mikko sai semifinaalissa vastaansa  Arto Lehtolan (United), jolle Mikko hävisi 
pistein 10-0. Mikolle kuitenkin pronssia ensimmäisistä sm-kilpailuistaan. 
Sami sai alkukierroksella vastaansa Lahtelaisen Teemu Luukon. Myös Samin 
ottelut loppuivat lyhyeen, sillä Teemu voitti pistein 7-2. 
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Iittala Cup 9.11.2002 
 

Vihtiläiset mitaleille Hämeenlinnassa järjestetyssä Iittala - Cup kilpailuissa. 
Vihtiläisten sijoitukset: 

 
Sarja naiset ranking alle 51 kg, hopeaa Tiina Eskuri, Vihti 

Ranking pojat alle 45 kg, kultaa Taneli Mansokoski, Vihti 

Ranking pojat alle 48 kg, kultaa Totti Mansokoski, Vihti 

Ranking pojat alle 55 kg, kultaa Tommi Eskuri, Vihti 

Ranking tytöt alle 49 kg, pronssia Tiina Eskuri, Vihti 

Aloittelijat A2, naiset alle 55 kg, kultaa Laura Pääkkönen, Vihti 

Aloittelijat A2, naiset yli 63 kg, pronssia Titta Shemeikka, Vihti 

Juniorit, B1 pojat alle 32 kg, kultaa Joel Mansokoski 

Juniorit, B1 pojat yli 48 kg, kultaa Ilari Alén, Vihti 

 
 

Lomma Cup, Ruotsi 
 

Ruotsissa käydyssä Lomma Cup –kisoissa tuli kultaa Totti Mansokoskelle 
 
 

Hwarang Cup 
 

Espoossa käydyssä perinteisessä Hwarang Cup –kisoissa tuli 
vihtiläismenestystä seuraavasti: 

 
Ranking pojat alle 48 kg, kultaa Totti Mansokoski, Vihti 

Ranking pojat alle 55 kg, kultaa Tommi Eskuri, Vihti 

Ranking tytöt alle 49 kg, hopeaa Tiina Eskuri, Vihti 

Aloittelijat A2, naiset alle 59 kg, pronssia Laura Pääkkönen, Viht 

Aloittelijat A2, naiset alle 77 kg, pronssia Titta Shemeikka, Vihti 
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Nuorten MM –kisat Kreetalla 
 
Vihdin seurasta valittiin Suomen Taekwondoliiton nuorten maajoukkueeseen kaksi 
urheilijaa, Tommi Eskuri ja Totti Mansokoski, edustamaan Suomea nuorten MM-kisoissa 
Kreetalla 1.-6.10.2002. Seuraavassa seuran kilpailupuolen päävalmentajan Ville Montosen 
kisaraportti. 
 

Lähtö 
 

Kokoonnuimme lentokentälle 30.9. maanantai-aamuna, ja kaikki tulivat 
paikalle ajoissa. Lähtöselvitys ja menomatka sujuivat ilman mitään ongelmia 
aikataulun mukaisesti. Perillä saimmekin ensikosketuksen paikalliseen tapaan 
hoitaa asioita. Matkatavaroiden odottelu kesti, ja tavaroita tuli kahdelle 
hihnalle. Tosin missään ei informoitu kummalle hihnalle lentomme tavarat 
puretaan, joten ihan sujuvasti homma ei hoitunut. Tavarat kuitenkin saatiin 
pienen odottelun jälkeen, ja osa porukasta lähti hotellille (joka oli n.70km 
Heraklionista) Aurinkomatkojen bussilla, ja tarkoituksena oli että Timo Eskuri 
ajaa vuokra-autolla perässä. Tosin bussi ei malttanut odottaa, vaikka niin oli 
sovittu, vaan Timppa joutui hieman hiomaan suunnistustaitojaan. Aikataulu oli 
maanantaina suhteellisen tiukka, ja onneksi Jarmo Soila oli apuna kun 
mietimme järjestelyjä. Hän järjesti kyydin minulle ja Kari Sirviölle arvontoihin, 
jotka olivat juuri ehtineet alkaa kun saavuimme paikalle. Lisäksi Teemu Astala, 
Arsi ja Totti Mansokoski tulivat taksilla perässä Totin punnitusta varten. 
Arvonnat olivatkin sitten toinen todistus paikallisesta järjestelytoiminnasta. 
Muutenkin hitaasta toiminnasta oli saatu vieläkin hitaampi yhdistämällä 
tietokone ja sitä osaamaton käyttäjä. Onneksi arvontojen johtaja muutaman 
sarjan jälkeen ehdotti pientä muutosta järjestelyihin, jolloin oli edes toivoa että 
arvonnat saataisiin suoritettua ajallaan. Ja lupaus oli että arvontakaaviot 
saadaan jokaiselle joukkueelle arvonnan loputtua vartissa. Arvontojen loputtua 
odottelimme Teemun kanssa niitä yli puoli tuntia, ja sitten ilmoitettiin että 
kaaviot tuodaan jokaiselle joukkueelle avajaisiin. (Tosin niitä ei vielä 
avajaisissakaan jaettu, vaan niitä jouduttiin metsästämään joka aamu 
kisapaikalla.) Tällä välillä Totti ja Kari olivat punnituksessa ja hakemassa id-
kortteja. Onneksi Karilla oli mukana ylimääräiset valokuvat jokaisesta, koska 
järjestäjät olivat hukanneet heille lähetetyt. Heidän palattuaan arvontapaikalle 
lähdimme avajaisiin, ja koitimme tiedustella mikä muun joukkueen tilanne oli. 
Paikallinen liikenne ja opasteet eivät olleet ihan samalla tasolla kuin 
suomessa, eikä karttaakaan siinä kiireessä ehditty/muistettu ottaa mukaan. 
Joten avajaisissa oli valitettavasti Suomella hieman pienempi edustus, koska 
suurin osa harhaili pitkin Heraklionia etsiessään stadionia. Paikallisilta neuvoa 
kysyttäessä vastaus oli joko se ettei tiennyt missä stadion oli, tai ei osannut 
englantia. Onneksi eräs paikallinen kioskinpitäjä lähti näyttämään tietä 
kisapaikalle, josta taas paikallinen poliisi saattoi joukkueen avajaisiin. Tosin 
tässä vaiheessa avajaiset olivat jo hyvässä vauhdissa, joten suurin osa 
joukkueesta joutui katselemaan niitä katsomosta. Avajaisten jälkeen Teemu ja 
Kari lähtivät taksilla lentokentälle Suvia vastaan, ja muu joukkue lähti autolla 
hotellille. Tässä vaiheessa kello läheni kymmentä, ja osalla alkoi väsy 
painamaan. Tosin vaikeudet eivät ihan loppuneet vielä tähän. Erehdyimme 
uskomaan paikallisiin opasteisiin, ja löysimme itsemme keskeltä tuntematonta 
seutua, eikä pimeys helpottanut suunnistamista. Paikalliset olivat hyvin 

- 9 - 
 - 



   

avuliaita neuvomaan tietä, tosin jokaisella oli eri neuvot. Ja kun paikallinen 
sanoo 200m, käytännössä se taisi tarkoittaa mitä tahansa matkaa 100m ja 2 
km väliltä. Aikamme harhailtuamme totesimme että palataan takaisin 
lentokentälle ja mennään sieltä moottoritielle, koska se oli ainoa reitti minkä 
Timppa varmuudella tiesi. Perille pääsimme puolenyön maissa. Teemu ja Kari 
tulivat hotellille Suvin kanssa suurinpiirtein samaan aikaan, koska Suvin lento 
oli ollut hieman myöhässä. Lisäksi he joutuivat vuokraamaan auton, koska se 
oli halvempaa kuin tulla taksilla kentältä hotellille. 
Hotelli itsessään oli oikein viihtyisä. Huoneet olivat isot ja tilavat, ja ympäröivä 
seutu (kuten koko saari itse asiassa tähän aikaan vuodesta) oli rauhallinen. 
Lisäksi pitää mainita siivoojarouva, joka oli ensimmäisenä aamuna pessyt 
likaiset alushousuni ja paitani, ja lisäksi viikannut ne siististi tuolille. Tosin 
seuraavina päivinä hän tyytyi vain viikkaamaan vaatteet, ilmeisesti se yksi 
pesukerta riitti hänelle. Lisäksi hän oma-aloitteisesti järjesti tavaroita 
laatikoihin ja kaappeihin, ja välillä osa joukkueen jäsenistä saikin hieman etsiä 
tavaroitaan huoneestaan. 

 
Kisapaikka 

 
Ensimmäisenä aamuna kisapaikalla totesimme järjestäjien jatkavan tutulla 
tyylillä. Juuri kukaan ei pysty kommunikoimaan ymmärrettävästi englannilla, ja 
ne jotka pystyvät ovat liian kiireisiä. Arvontalistat ja kaaviot saatuamme koitin 
tiedustella missä on varustepiste, josta saadaan pääsuoja sekä rintapanssari. 
Ja turvamiehet eivät halunneet millään laskea ketään sisään ottelualueiden 
vieressä oleville pöydille, missä kaikki asioista mitään tietävät järjestäjien 
edustajat olivat. Ja kysellessäni muiden joukkueiden edustajien kanssa, kaikki 
olivat yhtä tietämättömiä. Ja kuuluttaja kuulutteli jo ensimmäisiä otteluita. 
Vihdoin varustepiste löytyi lämmittelyteltasta, tosin sitä juuri samalla vasta 
pystytettiin. Ja henkilö joka oli siitä vastuussa ja huuteli tulevien otteluiden 
maita, ei osannut sanaakaan englantia. Onneksi Ranskan joukkueenjohtaja 
valaisi hieman miten systeemi toimii. Ideana oli, että käynnissä olevien 
otteluiden 4 seuraavaa otteluparia per alue ovat pareittain istumassa ja 
odottamassa vuoroaan kaikki varusteet päällä. Tällä tavalla järjestäjillä on 
helppo kontrolloida että tulevien otteluiden ottelijat ovat oikein ja ajallaan 
paikalla. Tosin tämä myös tarkoitti sitä, että noin puoli tuntia ennen ottelua 
joutui istumaan, eikä voinut enää lämmitellä. Ja jos ottelija koitti nousta siitä 
tuolistaan ja lämmitellä, tämä englantia osaamaton mies alkoi elämöidä ja 
käski ottelijat istumaan takaisin. Joukkueiden päästessä jyvälle hommasta 
systeemi toimi kuitenkin suhteellisen hyvin. Lisäksi täytyy mainita 
turvatarkastukset. Ensinnäkään yhdeltäkään joukkueen jäseneltä ei missään 
vaiheessa kysytty minkäänlaista henkilöllisyystodistusta. Ja kaikissa 
sisääntulopaikoissa oli turvamiehet ja –naiset sekä metallinilmaisimet. Ja 
ensimmäisenä päivänä aina kun kone piippasi, tyhjennettiin taskut ja katsottiin 
reppuihin. Ja ilmeisesti turvamiehet leipääntyivät jatkuvaan piippailuun ja 
selittelyyn huonolla englannilla, että mitä pidemmälle kisat menivät, sitä 
löysempi kontrolli oli. Koneet piipittivät ja surrasivat, ja kaikki ohjattiin sisään 
ilman minkäänlaisia tarkastuksia. 
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Ottelut 
 

Ensimmäisenä päivänä ainoana ottelijana suomalaisista oli Totti Mansokoski, 
joka sai heti vastaansa Korean. Kovasta jännityksestä huolimatta Totti otteli 
ihan kohtuullisesti, lukemien ollessa lopussa 8-0. Korealainen voitti sarja 
ylivoimaisesti. 
Keskiviikkona vuorossa oli Tommi Eskuri, joka otteli Moldovian edustajaa 
vastaan. Ensimmäisen erän jälkeen Tommi johti 1-0, mutta toisessa erässä 
Moldovia pisti kierroksia moottoriin lisää, ja voitti erän 4-0. Viimeisessä erässä 
Tommi haki pisteitä kovasti, mutta tuloksetta. Ottelu päättyi 4-1. 
Torstaina ottelijoina olivat Heikki Kemppi ja Kevin Doan. Heikki aloitti Belgiaa 
vastaan, ja ottelu oli tiukka loppuhetkille asti. Aivan viimeisillä sekunneilla 
Heikki sai leukaansa kovan osuman, ja tilanne repsahti 4-0 belgialaisen 
johdoksi. Ja niihin numeroihin ottelu päättyikin. Ottelun jälkeen Heikin leukaa 
hoivailtiin USA:n lääkärin kanssa, joka oli oikein avulias. 
Kevin taas sai vastaansa Eestiläisen. Toisessa erässä Keviniltä aukesi nenä, 
jota paperitupoilla koitettiin hoivata. Vaikka Kevin painosti, vastustaja sai 
pisteitä ja voitti ottelun 5-1. Tosin täytyy hieman arvostella tuomaritoimintaa, 
koska vastustaja oli kokoajan persauksillaan matossa eikä saanut varoituksia. 
Perjantaina ensimmäinen suomalaistyttökin pääsi kehiin, Suvi Mikkonen. 
Pojista areenalle astelivat Janne Sarakorpi ja Miika Haverinen. Suvi sai 
vastaansa Espanjan, joka oli todella kova. Ottelu päättyikin tylysti lukemiin 14-
1. 
Janne kohtasi Turkin, ja hyvästä alusta huolimatta hävisi ottelun 3-1. 
Miika taas sai vastaansa Jugoslavian, ja tällä kertaa kyyti oli kylmää. Ottelu 
päättyi lukemiin 6-0. 
Lauantaina oli viimeisen suomalaisen vuoro, Susannan. Susanna Rossi otteli 
Unkarilaista vastaan, ja taas alku lupaili hyvää. Mutta ottelun edetessä kurssi 
kääntyi, ja Susanna hävisi ottelun 7-3. 
Joten ottelut eivät aivan menneet niin kuin oli toivottu, kaikki hävisivät 
ensimmäisen ottelunsa. Osalla oli huonoa arpaonnea, mutta pari matsia olisi 
ollut voitettavissa. Mutta kokemuksena varmasti jokaiselle ottelijalle arvokas ja 
mieleenpainuva. 

 
Muuta 
 
Täytyy mainita todella suuri ero kisojen katsomokäyttäytymisessä verrattuna 
suomalaiseen tapaan. Nyt meteliä ja kannustusta riitti aamusta asti (välillä 
ennen kuin edes ensimmäiset ottelut olivat lähelläkään) viimeisiin matseihin. 
Lähes jokaisella joukkueella oli omat kannustushuutonsa, joita sitten 
hoiloteltiin pitkin päivää. Oli siinä suomalaiset hieman ihmeissään kun 
vieressä 20 henkeä vetää sambaa koko matsin ajan. 
Lisäksi otteluista näkyi suomen nuorten kokemattomuus kansainvälisissä ja 
kovatasoisissa matseissa. Tosin muualla maailmassa junnut treenaavatkin 
hieman eri tavalla, ja siihen en nyt ota kantaa onko se parempi tapa vai ei. 
Mutta kehitettävää on paljon, ja toivottavasti kova treenaus kantaa hedelmää 
ensi vuonna EM-kisoissa Ateenassa. 
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Poomse- eli liikesarjakilpailut 
 

Vuonna 2002 vihtiläisiä taekwondokoita osallistui neljiin poomsekisoihin. 
Kisoina olivat Kokemäen ranking-kilpailut 27.4., Helsingin SM-kisat 18.5., 
Kouvolan ranking-kisat 26.10 ja Loppi Taekwondo Tournament 23.11. Kaikista 
kisoista tuomisena oli vähintään yksi voitto ja muita mitaleita. 

 
Kokemäen kisoissa Vihdistä oli mukana kaksi kilpailijaa. Tatu Iivanainen voitti 
poikien ranking-sarjan ja Hannu Vikström sai samaisesta sarjasta 
pronssimitalin. 

 
Helsingin SM-kisoissa Vihdin edustajia oli mukana neljä kappaletta. Tatu 
Iivanainen voitti poikien ranking-sarjan Hannu Vikström tullessa neljänneksi. 
Parien ranking-sarjassa Ilkka Vikström ja Victoria Martelin toivat Vihtiin 
pronssisen mitalin. Victoria Martelin sijoittui myös naisten ranking-sarjassa 
seitsemänneksi ja sinivöisten aloittelijoiden sarjassa neljänneksi. Ilkka 
Vikström osallistui parikilpailun lisäksi myös miesten ranking-sarjaan, 
valitettavasti ilman menestystä. 

 
Kouvolan ranking-kisoissa oli Vihdistä jälleen vain kaksi edustajaa. Tatu 
Iivanainen voitti nuorten ranking-sarjan ja Hannu Vikström sai jälleen 
pronssimitalin. 

 
Loppi Taekwondo Tournamentissa Vihtiläisiä oli niinikään paikalla kaksi. 
Nuorten sarjassa Tatu Iivanainen otti jälleen voiton ja Hannu Vikström sai 
pronssia. Miesten sarjassa Tatu Iivanainen sai kultaa ja Hannu Vikström tuli 
neljänneksi. 

 
Mitalisaldona vuodelta 2002 Vihdille siis 5 kultaa, joista yksi SM-kisoista, ja 4 
pronssia, joista yksi SM-kisoista. Ranking-tilastoissa vuoden lopussa poikien 
sarjassa Tatu Iivanainen oli ensimmäinen 14:llä pisteellä, Hannu Vikström 
samassa sarjassa jaetulla toisella sijalla 9:llä pisteellä, Ilkka Vikström miesten 
rankingin kolmantenatoista 1:llä pistellä ja Victoria Martelin naisten kahdeksas 
1:llä pisteellä. Parien rankingissa Ilkka Vikström ja Victoria Martelin olivat 
neljänsiä 4:llä pistellä. Seurarankingissa Vihti oli sijalla kolmantena 29:llä 
pisteellä. 
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TULOSLASKELMA 

1.1.2002 - 31.12.2002

Vihti-Nummela Mudo Taekwondo Seura Ry

Varsinainen toiminta

Tuotot 5 214,00
Kulut

Henkilöstökulut 0,00
Poistot 350,00
Muut kulut 18 042,23 18 392,23

Tuotto-/Kulujäämä -13 178,23

Varainhankinta

Tuotot 13 757,00

Kulut 2 773,74

Tuotto-/Kulujäämä 10 983,26

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 60,97
Kulut 0,00

Tuotto-/Kulujäämä 60,97

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 0,00
Satunnaiset kulut 0,06

Yleisavustukset 2 550,00

Tilikauden tulos

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos 0,00
Vapaaehtoisten varausten 0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 415,94
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LEHTILEIKKEITÄ 
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