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Avaussanat 
 

Juha Vehmas, 2. Dan 
Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura ry 
Hallituksen puheenjohtaja 

 

Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseuran taival vuosina 1991–
2011 on ollut värikäs ja monivivahteinen. Vihdin seura perustettiin 
pari vuotta Lohjan seuran perustamisen jälkeen heinäkuussa 
1991 aktiivisten lajiin ihastuneiden vihtiläisten toivomuksesta. 
Tässä historiikissa seuran perustaja Marcos Kuusjärvi kertoo 
muiden perustajajäsenten ja alkuaikojen aktiivisten vaikuttajien 
kanssa seuran käynnistämisestä alkuajoista nykypäivään. Yhtenä 
merkittävänä asiana mainittakoon, että vuoden 1992 
toimintakertomuksessa mainitaan, että seuran jäsenmäärä oli jo 
tuolloin (vuosi seuran perustamisesta) noin satakunta henkilöä. 
Tätä voidaan pitää merkittävänä ja kunnioitettavana 
saavutuksena. 

Uutena seuran puheenjohtajan ihmettelen, miten seuran toiminnan pyörittäminen sujui 
perustajajäseniltä lukuisten muiden lajin pariin liittyvine haasteineen ja edustustehtävineen. 
Tuolloin 1990-luvun alkupuolella perustajajäsenet olivat aktiivisesti Taekwondoliiton 
toiminnassa mukana muokaten myös merkittävästi suomalaista Taekwondoa. Seuratoiminnan 
haasteellisuutta voi kukin miettiä myös tietoyhteiskunnan perspektiivistä. 90-luvun alussa 
tietoyhteiskunta oli vasta tuloillaan ja sellaiset nykyisen seuratoiminnan kulmakivet, kuten 
sähköposti ja internet olivat vain bittinikkareiden työvälineitä. Konkreettinen yhdistystoiminta 
vaati aktiivista läsnäoloa ja omalla esimerkillä johtamista siellä missä tapahtui tai halusi 
tapahtuvan. Tämä johtaminen ja esikuvana oleminen on myös Taekwondon opetuksen 
kulmakiviä, jossa seuran perustajajäsenet ja valmentajat ovat onnistuneet tuottaen yli 20 
mustan vyön haltijaa ja lukuisia hyvinvoivia lajista nauttivia harrastajia seuran 20-vuotisen 
taipaleen aikana. 

Vihdin Taekwondoseura, josta voimme nauttia nyt, ei ole syntynyt kukoistukseensa päivissä 
tai kuukausissa, vaan vaatinut paljon työtä aktiivisilta seuran jäseniltä vuosien varrella 
saavuttaakseen sen mitä se on nyt. Olemme vakavarainen, monipuolista Taekwondoa 
opettava seura. Meillä on menestyviä kilpailijoita ja kasvattimme vaikuttavat myös Suomen 
Taekwondoliitossa ja tuomaripuolella erittäin aktiivisesti. Olemme myös harrastajamäärältään 
yksi suurimmista seuroista Suomessa ja tämän statuksen haluamme säilyttää myös jatkossa. 
Allekirjoittaneelle on kunnia toimia kukoistavan, aktiivisen ja hyviä elämänarvoja opettavan 
seuran hyväksi. 
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Vihdin seuran käynnistäminen 

 
 

Marcos Kuusjärvi 6. Dan 
Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura ry:n perustaja 
 

Vihdin Taekwondoseura käynnistyi vahvasta harrastajien 
paineesta vuonna 1991. 

Olin aloittanut Lohjalla Taekwondoseuran, jonne tuli 
paljon harrastajia myös Vihdin suunnalta. Vähän ajan 
kuluttua vihtiläiset harrastajat esittivät toiveena oman 
seuran perustamisen Vihtiin.  
Alkuaikana toiminta oli tärkeintä, joten kirjallinen 
dokumentointi jäi hyvin vähälle. Siksi tuosta aikakaudesta 
ja aloituksesta jäi itselle hyvin vähän materiaalia. 

Vihdin seura käynnistyi samalla tavalla kuin Lohjan 
Taekwondoseura. Perustamiskokous pidettiin 1.7.1991 lohjalaisten ystävieni Jari Seppälän ja 
Kai Ekholmin kanssa, jotka olin kutsunut mukaan perustamaan seuraa.  
Tuona ajanjaksona olin Lohjan seuran lisäksi maajoukkue-, liitto- ym. tehtävissä hyvin 
kiireinen, joten apuun kutsuttiin Arto Pakkala mukaan muodostamaan seuralle ensimmäistä 
hallitusta. Arto toimi alussa myös seuran valmentajana.  

Seuran pakollinen hallinnointi ja organisointi oli alussa erittäin kevyt. Pääasiana oli toimivuus 
ja asioiden pyörittäminen. Toiminta käynnistettiin Vihdin kirkonkylän yläasteella 7.10.1991. 
Ensimmäiselle alkeiskurssille tulikin mukavasti osanottajia ja näin toiminta saatiin käyntiin. 

Seuran toiminta-ajatus oli hyvin samanlainen kuin Lohjalla. Seuran jäsenet saatiin heti 
mukaan aktiiviseen toimintaan, kilpailut, leirit ja koulutus vetivät mukaan innostuneita 
harrastajia. Tavoite oli myös saada mahdollisimman nopeasti koottua seuran jäsenistä 
hallitus, joka toimisi tehokkaammin paikallisten asioiden parissa.  
Lehdistöön olin myös erittäin aktiivisesti yhteydessä. Ihan samanlaista hyvää henkeä ei 
kuitenkaan saavutettu Vihdin puolelta niin lehdistön kuin paikallisen liikuntavirastonkaan 
kanssa, kuin mitä olimme Lohjalla saavuttaneet. 

Valmennuskiireiden vuoksi ja Arto Pakkalan siirryttyä pois paikkakunnalta mukaan kutsuttiin 
Petri Nieminen (syksyllä 1992 alkeiskurssin aloitukseen) pitämään myös seuran harjoituksia. 
Myös useat muut valmentajat vierailivat aktiivisesti seurassa. Aikaan jolloin ei kännyköitä ollut, 
oli aina toisinaan haastetta saada asiat organisoitua ja pyörimään. Tämän vuoksi 
panostuksena oli saada mahdollisimman pian koulutettua seuraan omia ohjaajia tukemaan 
seuran kehitystä. Tämä onnistuikin ajan myötä. Seuran toimintaan tuli mukaan henkilöitä, 
jotka olivat valmiit ottamaan vastuuta ja kehittämään seuraa siihen mitä se on tänään. 

Seuran ensimmäisinä palkittuina oli 1992 vuoden harrastaja Tero Halen ja kilpailija Ville 
Sirola. Näin tämäkin toiminta käynnistettiin. Hienoa on, että Tero Halen on edelleen mukana 
vahvana vaikuttajana seuramme toiminnassa. 

Vuodesta 1993 alkaen oli seuralla jo oma paikallinen hallitus, Marcos Kuusjärvi, Simo Jokinen 
ja Tero Halen. Nimellisesti jatkoivat myös vielä mukana Jari Seppälä ja Arto Pakkala. 
Kilpailutoiminta myös tuotti seuralle menestystä. Juha-Matti Ketonen oli ensimmäinen 
nimekäs seuramme edustaja PM tasolla 30.5.1993 saavuttaen pronssisen PM-mitalin 
seuralle. Ketonen ja Ville Montonen edustivat ensimmäisinä seuraamme myös 
kansainvälisissä kisoissa Tanskan avoimissa 2.10.1993. Alussa kilpailu olikin seuran 
kuvioissa vahvasti mukana luoden erittäin aktiivista toimintaa seuran ympärille.  
Seuraan valmennettiinkin lukuisia SM-mitalisteja vuosien varrella. 

Mestari Ko ja Marcos Kuusjärvi 



Sivu 4 

Seuran ensimmäiset omat koulutetut valmentajat valmistuivat Pajulahden urheiluopistolta 22. 
- 24.10.1993 kun Simo Jokinen ja Tero Halen suorittivat harrastajataekwondokakurssin.  
10. - 12.9.1993 myös saatiin seuraan ensimmäinen C-tason kilpailutuomari, kun Simo Jokinen 
suoritti Anttolan hovissa Suomen Taekwondoliiton tuomarikurssitutkinnon. 

27.11.1993 Seura järjesti ensimmäiset aluemestaruuskilpailut Nummelan yläasteella. Seura 
järjestikin säännöllisesti kilpailutapahtumia ja loi näin aktiviteettia paikkakunnalle. 

Vuoden 1993 lopussa seuran yleiskokouksessa siirtyi koko toiminta aktiivisten vihtiläisten 
harrastajien pitämäksi, kun uusi hallitus muodostui: Dennis Vainio, Mika Kärkkäinen, Tero 
Halen, Simo Jokinen ja Marcos Kuusjärvi.  
Vuoden 1993 palkitut harrastajat olivat: vuoden harrastaja Antti Tarvainen ja kilpailija Juha-
Matti Ketonen. 

Seuran alkeisryhmästä ottivat vetovastuun vuoden 1994 alusta Simo Jokinen, Tero Halen ja 
Mika Kärkkäinen. Näin rakennettiin seuran omien ohjaajien pohjalle tulevaisuuden toiminta. 

Näin oli luotu pohja seuratoiminnalle, joka on kantanut jo 20 vuotta. 

Nämä vuodet ovat olleet itselle ja toivottavasti myös kaikille harrastajille antoisia. On ollut 
hienoa nähdä ihmisten kasvu, kehitys ja se pyyteetön panostus lajimme kehittämiseen. 
Yhteinen toiminta luo sosiaalisen verkoston ja rikastuttaa aina ympäristöä. Paljon 
uhrauksiakin on meistä harrastustoiminnan pioneereista saanut monet vuosien varrella tehdä. 
Toivottavasti me kaikki nyt 20 vuoden jälkeen voimme muistella menneisyyttä lämmöllä ja 
hymyillen. Paljon tuli tehtyä ja uudelle tekemiselle tarvitaan aina ihmisiä. 

Kiittäen kaikkia, joiden jalat ovat kolahtaneet yhteen harjoituksissa kanssani. 
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Dennis Vainion ajatuksia taekwondotaipaleelta eläkeläisenä 
 

Dennis Vainio 4. Dan 
Seuran eläkeläinen ja isähahmo 

 
 

Syksyllä vuonna 1992 nuorempi poikani tuli innokkaana 
koulusta kotiin kertoen, että kirkonkylällä alkaa 
taekwondon alkeiskurssi. Hän kertoi haluavansa mennä 
kaverinsa kanssa kurssille. Vein pojat ensimmäisiin 
harjoituksiin ja seurasin menoa istuen salin reunalla. 
Heräsi ajatus, että sivusta seuraamisen sijaan menen 
seuraavalla kerralla mukaan riviin. Silloin oli vielä 
harvinaista, että isä ja poika harrastivat yhdessä tätä lajia. 
Olin tuolloin jo 43-vuotias ja tänään, lähes 20 vuotta 
myöhemmin, on laji edelleen osa jokapäiväistä elämääni. 

 
 
 
Aloittaessani taekwondon mietin hyvin pitkään, mitä minä siltä haluan. Fyysisen rajallisuuden 
löytäminen vielä vähän vanhempanakin on ollut minulle tärkeää. Ikä on asettanut 
luonnollisesti tiettyjä rajoitteita. Elimistö reagoi liikuntaan toisella tavalla. Liikunnallinen 
taustani on kuitenkin opettanut sen, että hyvä fyysinen kunto on edellytys muullekin 
hyvinvoinnille. Asiat on vain tehtävä toisella tavalla, eikä mistään tarvitse vielä luopua. 
Vanhempana liikunnan sisällöstä löytyy aina uusia puolia. 
Taekwondon aloittaminen vanhempana ilman aikaisempaa liikunnallista taustaa asettaa 
kuitenkin tiettyjä rajoitteita. On maltettava edetä rauhallisesti ottamatta ylimääräisiä riskejä. 
Loukkaantumisia on vältettävä, sillä toipuminen niistä vie enemmän aikaa kuin nuorilla. 
Loukkaantuminen saattaa helposti johtaa harrastuksen lopettamiseen. Fyysisen ponnistelun 
aiheuttamat tuntemukset kehossa puolestaan palkitsevat harrastajaa. Tuottaa mielihyvää, kun 
tuntee kehossaan liikunnan vaikutuksen. 

 
Taekwondo kehittää kehon koordinaation kokonaisvaltaista hallintaa. Perustekniikoiden ja 
liikesarjojen oppiminen asettaa muistille ja oppimiskyvylle mielenkiintoisen haasteen. Oma 
kokemuksenikin on, että oppiminen ei tapahdu enää yhtä nopeasti. Nuoret omaksuvat uudet 
asiat huomattavasti helpommin ja harrastuksen alkuvaiheessa olikin usein pakko ottaa heiltä 
oppia. Taekwondo on kuitenkin selkeästi vuosien aikana parantanut valmiuksia yleensäkin 
oppia uusia asioita. Harjoittelumotivaatio on ollut itselleni tärkeää, ja sen avulla on ollutkin 
mahdollista asettaa uusia haasteita. 

 
Iäkkäämpänä aloitetulla liikuntaharrastuksella tulee olla aina jokin tavoite. Yleisen 
toimintakyvyn ylläpitäminen ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen riittää useimmille. 
Itselläni on aina ollut hyvä peruskunto ja halu harrastaa liikuntaa. Taekwondo on yksi monista 
liikuntamuodoista, joka kohtuudella harrastettuna selvästi vaikuttaa myönteisesti päivittäisistä 
toiminnoista selviytymiseen. Lajin eri osa-alueet antavat mahdollisuuden valita juuri ne 
muodot, jotka tuntuvat sopivan parhaiten itselleen. 

   
Psyykkiseen hyvinvointiin ja stressinsietokykyyn katson taekwondon vaikuttaneen kaikkein 
eniten. Erityisesti Dan-kokeet ovat olleet tilanteita, joissa fyysistä suoritusta tärkeämpää on 
ollut kuitenkin henkinen kestävyys. 
Tämän päivän työelämä asettaa monilla aloilla ihmiset kohtuuttoman työtaakan alle. Dan-
kokeissa on mitattu fyysistä ja psyykkistä vahvuutta. Niiden siirtämisestä työelämään on 
itselläni ollut aikanaan suuri apu. Ongelmista tulikin haasteita, joihin vastaaminen teki ne 
mielekkäiksi. 

    
Taekwondo-harrastuksen aloittaminen ei ole mielestäni vaatinut yliluonnollista notkeutta tai 
muita huippu-urheilijan ominaisuuksia. Päinvastoin, monet ihmiset yllättyvät huomatessaan 
kuinka nopeasti he edistyvät. Kuntoharjoitteiden, venytysliikkeiden ja monipuolisten 
perustekniikkaharjoitusten myötä taekwondo tarjoaa harrastajalleen täydellisen kuntoilu-

Dennis Vainio vyökokeessa 
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muodon. Budo-ajattelusta löytää ikävuosien ja lajiharjoittelun myötä uusia sisältöjä ja niiden 
merkityksen ymmärtäminen on laajentunut. 

 
Taekwondoa voidaan pitää hyvin yhteisöllisenä lajina ja vyöjärjestelmä on eräs tämän 
yhteisöllisyyden tunnusmerkki. Vyöarvot eivät ole pelkkiä mittareita. Ne kuuluvat kuitenkin 
olennaisesti harjoitteluun ja lajissa etenemiseen. Vuosien myötä ne saavat myös syvemmän 
merkityksen. 
Taekwondo on tarjonnut mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa monien eri-ikäisten ihmisten 
kanssa. Vuosien myötä saadun elämänkokemuksen välittäminen nuoriin harrastajiin on eräs 
tärkeimpiä asioita. Sitä kautta voi ohjata nuoria antamaan arvoa vanhemmille sukupolville. 
Nuoren kanssa yhdessä harrastaminen pitää meidät vanhemmat kiinni myös heidän 
jokapäiväisessä elämässään. Voimme ymmärtää heitä paremmin, vaikka emme ehkä kaikkea 
aina hyväksyisikään. Elämä on vuorovaikutusta, ikuista oppimista. 

 
Taekwondo ei ole koko elämä, mutta se on antanut uutta elämänsisältöä ja mahdollisuuden 
löytää itsestään uusia ominaisuuksia. Uusi tulevaisuus edellyttää vain omista 
ennakkoluuloistaan luopumista! Toivon kertomukseni innostavan kaikkia Vihdin taekwondo-
seuran jäseniä kehittämään itseään ja pysymään monipuolisen lajin, hyvän ja kannustavan 
harrastajajoukon parissa. 
 
 

 
 

Ottelutoiminta seurassa 
 
Ville Montonen 1. Dan 
Otteluvalmentaja 
 

Syksyllä 1992 ei nuori Ville Montonen tiennyt miten paljon 
yläasteen liikuntasalissa alkava taekwondon alkeiskurssi tulisi 
vaikuttamaan hänen elämäänsä. Toisaalta ei Marcoskaan 
varmaan tiennyt miten paljon Ville tulisi liittymään seuran 
toimintaan tulevaisuudessa. Tuolloin harjoituksia oli kaksi 
kertaa viikossa, ja silloin tällöin jaettiin ryhmä puoliksi. Toisella 
puolella treenattiin kilpailuita varten. Muistan ikuisesti kun 
seisoin keskellä salia ja Marcos ilmoitti että kohta on kisat, ja 
niihin lähtevät tulevat sinne toiselle puolelle. Hetken pähkäilyn 
ja pyörimisen jälkeen menin sinne toiselle puolelle, vaikka 
minulla ei ollut mitään tietoa taekwondo-kilpailuista. Parin 

harjoituksen jälkeen tulivat ne kilpailut. Tampereelle mentiin Lohjan seuran kanssa yhteisellä 
bussilla, ja matkalla kerrottiin sääntöjä. Jännitystä ei suinkaan vähentänyt videolla non-
stoppina pyörivä kooste maailman parhaista tyrmäyksistä. Tuloksena kipeä leuka ja 
jonkinasteinen tykästyminen otteluun. 

 
Tästä eteenpäin ottelua harjoiteltiin muun harjoittelun ohessa, ja aina silloin tällöin järjestettiin 
sinne toiselle puolelle salia otteluharjoitukset. Vihdin huippuottelija oli tuolloin Juha-Matti 
Ketonen. Koska harjoitusvuoroja oli vain kaksi viikossa, järjesti Marcos ottelusta 
kiinnostuneille lisäharjoittelua punttisalilla ja ulkona, sekä Lohjan seuran treeneissä. Tuosta 
ryhmästä muistuu mieleeni ainakin Juha-Matin ja itseni lisäksi Pia Sahramo sekä Petri 
Kasurinen. 

 
Seuraava tärkeä vaihe seuran otteluhistoriassa oli harjoitusten siirtyminen Nummelan 
painisalille 90-luvun puolenvälin tienoilla. Tilat eivät olleet parhaat mahdolliset. Kuumuuden ja 
hapettomuuden lisäksi vaarana olivat railot painimatossa. Tämä ei haitannut harjoittelua, ja 
mukana olikin erittäin mielekäs ryhmä. Harjoituksissa kävi aktiivisesti lähemmäs kymmenen 
nuorta miestä, joten useimmille löytyi aina sopiva harjoitusvastus ja muutama 
loukkaantuminen ei haitannut harjoittelua. Tällä ryhmällä kierrettiinkin kisoja useampi vuosi ja 
näinä vuosina otin ensiaskeleeni harjoitusten vetämisen ja valmentamisen suuntaan. 

Ville Montonen 
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Iso askel omalla valmentajaurallani oli opiskelun aloittaminen liikuntaneuvojaksi. Olin käynyt 
aikaisemmin Taekwondoliiton järjestämät valmentaja- sekä ohjaajakoulutukset, ja vastuuni 
seuran otteluharjoittelun suhteen oli kasvanut pikkuhiljaa. Vasta opiskelun myötä aloin 
ymmärtämään syvällisemmin harjoittelua ja valmennusta. Omat näkemykset ottelusta ja 
harjoittelusta ovat muuttuneet joissain asioissa isostikin matkan varrella, mutta näinhän se on 
aina kasvamisessa ja kehittymisessä. 

 
Itselläni on ollut ainutlaatuinen tilaisuus seurata suomalaisen taekwondo-ottelun kehitystä 
aitiopaikalta. Sekä seuraharrastajana, -valmentajana, että Suomen Taekwondoliiton 
valmennusvaliokunnasta käsin. Tie on ollut pitkä ja mikään tie ei ole mutkaton. Mutkien kautta 
on kuitenkin päästy aina oikeaan suuntaan. Voin vilpittömästi sanoa että Vihdin seura on ollut 
esimerkillinen seura kaikille taekwondon harrastajille. Monessa muussa seurassa 
ottelutoiminta on aiheuttanut riitoja, ja suoranaisia seurasta eroamisia. Vihdissä ei tätä 
jaottelua ottelun ja muun harjoittelun suhteen ole koskaan ruokittu, vaan ottelutoiminnalle on 
annettu tilaa ja resursseja. Kuitenkaan unohtamatta että ottelu on vain yksi osa-alue 
taekwondossa. Uskoisin, että tämä näkemys ja ilmapiiri on yhtenä suurena syynä sille että 
Vihdistä on tullut kautta sen historian lukuisia SM-mitalisteja sekä maajoukkue-edustajia. 

 
Seuran otteluhistoriasta löytyy useita veljeksiä tai sisaruksia. Myös kolmen sisaruksen 
otteluperheitä on nähty, ja näistä mieleenpainuvin on Team Eskuri. Toni, Tommi sekä Tiina 
ovat kaikki otelleet maajoukkueissa tai vähintään kolkutelleet maajoukkueen portteja. Perheen 
kirkkaimpana saavutuksena Tiinan nuorten EM-pronssi vuodelta 2003. Ei pidä myöskään 
unohtaa Mansokosken veljeskolmikkoa. Totti, Taneli ja Joel ovat niin ikään kaikki joko olleet 
maajoukkueessa tai vähintään hyvin lähellä valintaa. Tässä vaiheessa pitää antaa erityiskiitos 
sekä Timo Eskurille että Arsi Mansokoskelle. Kummankaan perheen menestys ei 
varmaankaan olisi ollut mahdollista ilman vanhempien tukea ja kannustusta. 

 
Vihdin seura on ollut myös aktiivinen kilpailuiden järjestäjä. 90-luvulta lähtien Vihti on 
järjestänyt lähes joka vuosi kilpailut, ja järjestelyiden osalta seuramme kuuluu maamme 
ehdottomaan kärkikastiin. Joka vuosi on ollut aina yhtä hienoa nähdä miten seuran jäsenet 
puhaltavat yhteen hiileen ja talkootyöllä osallistuvat kilpailuiden järjestämiseen. Mielestäni 
tämä kertoo konkreettisesti siitä miten seurassamme ottelutoiminta sulautuu muuhun 
taekwondoon ilman ristiriitoja. 

 
Aivan erityinen kiitos kuuluu Marcos Kuusjärvelle. Se työmäärä mitä hän on 90-luvulla tehnyt 
vihtiläisten ottelijoiden eteen normaaliharjoittelun ulkopuolella, on korvaamatonta. Ilman tätä 
panostusta en usko että Vihtiin olisi koskaan kasvanut sellaista ottelutoiminnan kulttuuria, 
mikä meillä tänä päivänä on. Kautta seuran historian on kaikille harrastajille tarjottu 
mahdollisuutta harjoitella ja kokeilla kilpailemista, mutta samalla tarjottu resurssit myös niille 
jotka haluavat panostaa harjoitteluun ja testata omia rajojaan vielä pidemmälle. Tästä täytyy 
olla erittäin ylpeä, sillä kaikissa seuroissa ei ole näin hyvää tilannetta. 

 
Lähes 20 vuoden aikana olen nähnyt taekwondo-ottelun kehittymisen ja kasvamisen niin 
maailmalla, Suomessa kuin Vihdissäkin. Matka on ollut pitkä, siinä on ollut mutkia ja suoria, ja 
mukaan on mahtunut niin iloa kuin suruakin. Kiitän kaikkia niitä ihmisiä ja tahoja, jotka ovat 
ensinnäkin mahdollistaneet tämän matkan, sekä olleet siinä mukana. Matka ei suinkaan ole 
päättynyt, ja toivon että tulevaisuus on vähintäänkin yhtä antoisaa kuin toiminta tähänkin asti. 
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Liikesarjakilpailuissa mukana alusta asti 
 

Tatu Iivanainen 4. Dan 
Seuran juniori 
 

Vihtiläiset ovat olleet mukana suomalaisessa poomse- eli 
liikesarjakilpailutoiminnassa aktiivisesti siitä alkaen, kun ensimmäiset 
kilpailut järjestettiin ottelukilpailujen yhteydessä Espoossa joulukuussa 
2000. Kilpailussa oli mukana vihtiläisistä vain Ville Montonen, mutta alku 
oli siitä huolimatta lupaava, sillä Ville nappasi saman tien hopeaa miesten 
sarjasta. Tämä kilpailu oli vielä kokeiluluontoinen, mutta se huomattiin 
hyväksi, ja suomalaiset liikesarjakilpailut pääsivät vauhtiin heti 
seuraavana keväänä. 

Ensimmäiset viralliset liikesarjakilpailut järjestettiin Kokemäellä keväällä 
2001. Nyt Vihdistä oli koossa jo nelihenkinen joukkue: Ville Montonen, 
Tatu Iivanainen, Hannu Vikström ja Mika Kumpulainen. Ville jatkoi 
menestystään miesten eliittisarjan pronssimitalilla. Paikan päällä koottiin 

myös ensimmäinen vihtiläinen ryhmä: Ville, Tatu ja Hannu. Lyhyestä harjoittelusta huolimatta 
ryhmä sai syncro- eli kolmen hengen ryhmäsarjassa pronssia, vaikka yhteissuorituksessa 
olikin vielä hiomista. Muistoksi kilpailusta jäi kuuluisa kaanonpoomsekuva, joka komeili 
pitkään seuran internet-sivulla. 

Ensimmäinen vihtiläinen sarjavoitto tuli myöhemmin samana keväänä Nurmijärven 
kilpailuissa, joissa Ilkka Vikström voitti miesten sarjan ja sai myös kisan parhaan poomsen 
palkinnon. 

Liikesarjojen ensimmäiset Suomenmestaruuskilpailut järjestettiin syksyllä 2001 Turussa. 
Vihdistä oli mukana suuri joukkue, jolle irtosi neljä SM-mitalia ja kolme värivöiden sarjojen 
mitalia. Poikien SM-sarjassa mestaruuden Vihtiin toi Tatu Iivanainen, ja Hannu Vikström 
seurasi perässä pronssimitalilla. SM-pronssia saivat myös Ilkka Vikström ja Victoria Martelin 
parisarjassa ja Mix-Team-, eli viiden hengen ryhmäsarjassa Joni Alm, Mia Alm, Taneli 
Mansokoski, Totti Mansokoski ja Miia Toivonen. Vihdin toinen Mix-Team-joukkua, jonka 
muodostivat Riikka Huhta, Saija Juslén, Aino Nopsanen, Niko Järvinen ja Erik Sandström 
sijoittui neljänneksi. Neljäs SM-sija irtosi myös syncro-sarjasta Ilkka Vikströmin, Tatu 
Iivanaisen ja Hannu Vikströmin muodostamalle joukkueelle, naisten sarjassa Victoria 
Martelinille ja miesten sarjassa Ville Montoselle. Miesten SM-sarjassa kilpaili myös Ilkka 
Vikström, joka sijoittui seitsemänneksi. 

Vuonna 2001 kilpailtiin Suomessa vielä kerran, ja vuoden päättyessä poikien ranking-
ykkösenä oli Tatu Iivanainen. 

Vuonna 2002 alkuinnostus oli hieman hiipunut, ja Vihti kilpaili pienemmällä mutta tasokkaalla 
joukkueella. SM-kilpailuissa poikien sarjassa toisen Suomenmestaruutensa otti Tatu 
Iivanainen. Parisarjassa SM-pronssille ylsivät Ilkka Vikström ja Victoria Martelin. Hannu 
Vikström sijoittui poikien sarjassa neljänneksi. Vuoden päätteeksi vihtiläiset saivat olla ylpeitä 
kilpailumenestyksestään, sillä ranking-tilastoissa poikien sarjan ykkösenä jatkoi Tatu 
Iivanainen ja kakkosena oli Hannu Vikström. Parisarjan rankingissa Ilkka Vikström ja Victoria 
Martelin olivat neljänsinä. Seurarankingissakin Vihti sijoittui korkealle – kolmannelle sijalle. 

Tähän asti liikesarjakilpailun harjoittelu oli ollut kilpailijoiden oman innostuksen ja aktiivisuuden 
varassa, sillä omia harjoitusvuoroja ei ollut ollut. Vuoden 2003 keväälle saatiin ensimmäisen 
puolitoistatuntinen oma harjoitusvuoro. Joukkuetta alkoi valmentaa Tatu Iivanainen. Syksyllä 
saatiin toinenkin vuoro, joten kilpailua varten päästiin harjoittelemaan kolme tuntia viikossa. 
Sittemmin harjoitusvuorojen määrä on vaihdellut. 

Kilpailijoiden painopiste oli siirtynyt enemmän värivöiden sarjoihin, joista kuitenkin kasvatettiin 
pian SM-tason kilpailijoita. Vuoden 2003 SM-kilpailuissa Tatu Iivanainen ja Hannu Vikström 

Tatu Iivanainen 
Norjan 
mestaruuskisoissa 
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siirtyivät ikänsä puolesta miesten sarjaan, jossa finaalipaikkoja ei irronnut. Keväällä 2003 
Turussa järjestettiin ensimmäistä kertaa jokavuotiseksi perinteeksi muodostunut, 
kansainvälinen Finnish Open -kilpailu, jossa Tatu ja Hannu pääsivät kilpailemaan 18–27-
vuotiaiden A-seniorit-sarjassa. Tästä kilpailusta Tatu voitti pronssia Hannun kivutessa 
neljännelle sijalle. Jatkossa myös Suomessa kilpailtiin useampaan ikäluokkaan jaetuissa 
sarjoissa. A-senioreissa vihtiläismiehet pärjäsivätkin hyvin, ja Tatu lähti marraskuussa 
edustamaan Suomea Tanskan Århusissa Scandinavian Open -kilpailun yhteydessä 
järjestettyihin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin. Mitali jäi saamatta, mutta viides sijakin oli 
hyvä saavutus kokeneempien kilpailijoiden joukossa. Näiden menestysten seurauksena Tatu 
Iivanainen palkittiin Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseuran vuoden poomsekilpailijana. 
Palkintoa ei ole sittemmin jaettu. 

Vuonna 2003 vahvoja otteita esittivät myös Aino Nopsanen tyttöjen sarjassa ja Niko Järvinen 
poikien sarjassa. Menestys avasi tien vuoden 2004 Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin, jotka 
järjestettiin Vierumäellä. Näissä kilpailuissa vihtiläiset liikesarjakilpailijat avasivat PM-
mitalitilinsä. Niko sijoittui poikien sarjassa neljänneksi jääden todella niukasti pronssimitalista, 
Ainon sijoitus tyttöjen sarjassa oli viides. Tatu jäi kuudenneksi miesten A-senioreissa, mutta 
Suomen Mix-Team-joukkeen mukana sai PM-hopeaa ja miesten syncro-joukkueessa 
pronssia. Liikesarjamaajoukkueen PM-kisojen valmisteluleiri järjestettiin Ojakkalan koululla. 

Vuosi 2004 jatkui menestyksekkäästi. SM-kilpailuissa Tatu Iivanainen saavutti hopeaa 
miesten A-senioreissa ja Vihdin joukkue, jonka muodostivat Teo Parjanen, Niko Järvinen ja 
Erik Sandström, pronssia syncro-sarjassa. Finnish Openissa miesten A-senioreissa Tatu voitti 
kultaa ja naisten A-senioreissa Aino Nopsanen hopeaa. Parisarjassa Aino ja Tatu olivat 
hopealla. Tatu ja Teo matkasivat myös Belgian Openiin Namuriin, mutta jäivät finaalipaikkojen 
ulkopuolelle. Vuoden kilpailumenestys avasi kuitenkin paikan 2005 PM-kisoihin Tatulle, 
Ainolle ja Erikille. 

Pohjoismaiden mestaruuskilpailut käytiin 2005 Oslossa, vihtiläisistä mukana olivat Tatu ja 
Erik. Miesten A-senioreissa Tatu sijoittui kahdeksanneksi ja poikien sarjassa Erik 
yhdeksänneksi. Tatun Suomen miesten syncro-joukkueen mukana saavuttama pronssimitali 
on toistaiseksi jäänyt vihtiläisten viimeiseksi PM-mitaliksi. 

Kevään 2005 Suomenmestaruuskilpailuissa Vihtiin saatiin kolmas SM-kulta, jonka toivat Teo 
Parjanen, Erik Sandström ja Risto Matikainen miesten syncro-sarjassa. Lisäksi Erik ja Tatu 
ylsivät SM-hopealle, Erik poikien ja Tatu miesten A-seniorien sarjassa. Miesten A-senioreissa 
kilpaili myös Lauri Vainio, joka ylsi heti SM-pronssille, vaikka kilpailu oli hänen 
ensimmäisensä. 

Vuoden 2005 Euroopan mestaruuskilpailut järjestettiin Turussa. Tatu Iivanainen lopetti 
kilpailu-uransa edustamalla Suomea miesten syncro-joukkueessa, joka sijoittui sarjan 
seitsemänneksi. 

Syksyllä 2005 liikesarjakilpailussa jätettiin taakse Euroopan Taekwondounionin (ETU) 
kilpailusäännöt, kun Maailman Taekwondoliitto (WTF) julkaisi omat sääntönsä, joihin 
Suomessakin siirryttiin. Muutos kilpailusääntöihin oli merkittävä, mistä seurasi Vihdissä 
kilpailuinnon laantumista ja seuraavat kaksi vuotta vihtiläinen liikesarjakilpailutoiminta elikin 
hiljaiseloa. Vuonna 2006 ainoastaan Teo Parjanen kilpaili, mutta vuonna 2007 Erik Sandström 
palasi mukaan kuvioihin lunastaen itselleen paikan seuraavan vuoden Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuihin. 

Syksyllä 2007 liikesarjakilpailujen SM-arvo muutettiin yhdessä kilpailussa saavutettavasta 4-5 
liigakilpailun liigapisteiden mukaan jaettavaksi. Erik Sandström voitti miesten Senior 1-
sarjassa (18-30-vuotiaat) SM-hopeaa kaudella 2007-2008 ja SM-pronssia kausilla 2008-2009 
ja 2009-2010. Tanskan Vejlessä järjestetyissä vuoden 2011 Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuissa Erik sijoittui miesten Senior 1 -sarjassa kahdeksanneksi. 

Vuonna 2008 Teo Parjanen otti vastuun liikesarjakilpailijoiden valmennuksesta innostaen 
mukaan uusia vihtiläisiä värivöitä. Teon ja Erikin lisäksi Jani Seppälä siirtyi kilpailemaan 
liigasarjoissa. Teon tukena valmennuksessa toimivat satunnaisesti Erik, Jani ja Tatu. Vuonna 
2010 valmennukseen tuli mukaan Helena Iivanainen. Vuonna 2010 liikesarjakilpailusta 
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kiinnostui suuri joukko värivöisiä harrastajia, jotka osallistuivat innokkaasti kisoihin 
harrastajasarjoissa hyvällä menestyksellä saavuttaen useita mitalisijoja. Kesällä 2011 
liikesarjajoukkueen päävalmentajan vastuu siirtyi Helenalle. 

Vuosien saatossa vihtiläiset, erityisesti Tatu Iivanainen, Erik Sandström ja Teo Parjanen ovat 
osallistuneet aktiivisesti maajoukkueleireille. 

Tätä kirjoittaessani SM-liigakausi 2010-2011 on vielä meneillään, mutta Erik Sandström on 
pistetilastossa vahvana kakkosena ja voittaa todennäköisesti SM-hopeaa. Jani Seppälällä on 
vielä mahdollisuus SM-pronssille. Kuluvalla kaudella SM-liigassa on kilpaillut myös Suvi 
Ropponen tyttöjen sarjassa. 

 
 

Tuomaritoiminta 
 

Kari Sirviö 4. Dan 
Hallituksen sihteeri ja puuhamies 

Tuomaritoiminta on ollut vahvalla pohjalla koko seuran historian ajan. 
Jo vuonna 1993 saatiin seuraan ensimmäinen C-tason 
kilpailutuomari, kun Simo Jokinen suoritti Anttolan hovissa Suomen 
Taekwondoliiton tuomarikurssitutkinnon. Alkuaikojen tuomarikurssin 
käyneistä mainittakoon vielä Marcos Kuusjärvi, Tero Halen, Rami 
Saaristo ja Ilkka Vikström. 

Seuran alkuajoista asti ovat seuran jäsenet olleet aktiivisia 
kouluttautumaan ottelukilpailutuomareiksi. Vuonna 2009 Kari Sirviö 
saavutti Yhdysvaltain Las Vegasissa helmikuussa järjestetyllä 
Maailman Taekwondoliiton (WTF) ottelutuomarikurssilla 
kansainvälisen tuomarin (IR) statuksen, Ilkka Vikström ja Tatu 
Iivanainen vuotta myöhemmin Israelin Jerusalemissa helmikuussa 
2010 järjestetyllä ottelutuomarikurssilla.  
Nyt vuonna 2011 seuran jäsenistä seitsemällä on ottelutuomarin ja 
kahdella liikesarjatuomarin oikeudet. 

Vihtiläiset ovat olleet aktiivisesti mukana liikesarjakilpailuissa myös tuomareina. Keväällä 2001 
Ilkka Vikström osallistui toiselle suomalaiselle liikesarjatuomarikurssille saaden A-tuomarin 
oikeudet. Kaksi vuotta myöhemmin Finnish Openin 2004 alla Tatu Iivanainen ja Hannu 
Vikström seurasivat perästä A-tuomarin oikeudet ansaiten. Vikströmin veljesten into 
liikesarjatuomarointiin hiipui vuosien saatossa, mutta Tatu on jatkanut suomalaisten 
liikesarjatuomarien huipulla nykypäivään asti osallistuen useaan kertaus- ja 
jatkokoulutukseen.  

Kari Sirviö kutsuttiin 14.–17.1.2011 Euroopan ja Afrikan tuomareiden olympiavalintaleirille 
Azerbaidzhaniin Bakuun.  

Valintaleirille osallistui yhteensä 97 tuomaria Euroopasta ja Afrikasta. Leirillä läpikäytiin 
viimeiset sääntöpäivitykset sekä järjestettiin karsinnat, joiden perusteella valittiin 18 
eurooppalaista tuomaroimaan Korean MM-kisoihin toukokuussa sekä kesäkuun WTF:n 
maailman olympiakarsintaturnaukseen Bakuun. Näissä kisoissa ansioitunut tuomari voidaan 
edelleen kutsua antamaan näyttöjä maanosien karsintakisoihin, jotka järjestetään 
Meksikossa, Egyptissä, Thaimaassa, Uudessa Kaledoniassa ja Venäjällä. Loppujen lopuksi 
olympialaisiin valitaan Euroopasta 8 tuomaria.  

Vuoden 2012 Olympialaiset on ensimmäinen kerta, kun suomalaisia tuomareita on kutsuttu 
mukaan olympiavalintaprosessiin.   

Kari Sirviö IR tuomareiden 
Olympialeirillä 
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Henkilökuvia, Tero Halen, Ville Montonen ja Simo Jokinen (Q&A) 
 
 

Milloin aloitit taekwondon? 
 

Tero: 
Syksyllä 1991 Vihdin Taekwondoseuran ensimmäisellä alkeiskurssilla 

 
Ville:  
Vuonna 1992, seuran toisella alkeiskurssilla. 

 
Simo: 
1992 tammikuussa 2. alkeiskurssi Vihdin Taekwondoseuran historiassa. 

 
 

Miksi? 
 

Tero: 
Olin pohtinut uuden liikuntaharrastuksen aloittamista jo jonkin aikaa. Minua houkuteltiin 
Lohjalle karatea harrastamaan, mutta sijainnin ja kunnon heikkouden vuoksi sinne ei tullut 
lähdettyä. Ajatus kuitenkin jäi kytemään ja, kun lehdessä ilmoitettiin Taekwondon alkamisesta 
Vihdissä, päätin lähteä kokeilemaan. Taekwondo ei ollut täysin vieras laji, vaan siihen oli tullut 
tutustuttua jo 80-luvulla kavereiden kautta, jotka kävivät Helsingissä treenaamassa ja omiin 
Lohjalla pidettyihin harjoituksiinsa ottivat myös muita mukaan. Alkeisryhmässä aloitti noin 
viisikymmentä harrastajaa, joista valtaosa oli 14–17 vuotiaita poikia. Olin tuolloin 23 vuotias ja 
kuuluin vanhimpiin aloittajiin.  Alkeiskurssiajan aikana minulta jäivät vain yhdet harjoitukset 
väliin jo aiemmin sovitun menon vuoksi. Muutenkin parina ensimmäisenä vuonna kävin 
harjoituksissa erittäin ahkerasti. Minut valittiinkin seuran ensimmäiseksi vuoden harrastajaksi 
vuonna 1992. 

Ville:  
Olin nähnyt elokuvan Best of the Best juuri kuukausi tai pari ennen alkeiskurssia, joten 
pakkohan sitä oli lähteä opettelemaan samoja temppuja. 

 
Simo: 
Syitä oli monia: Tärkein oli kiinnostus itämaisiin lajeihin kirjallisuuden kautta ja kavereiden 
kautta. AjankohDan kuitenkin päätti vaaralliset tilanteet taksikuljettajana siis se kuuluisa 
itsepuolustus, mutta tajusin sitten lopettaa taksiajot ja jatkoin Taekwondoa ihan 
harrastajapohjalta. 

 
 

Mitä olet tehnyt?  
 

Tero: 
Harrastamisen ja opettamisen lisäksi olen ollut aktiivinen vaikuttaja seuratoiminnassa jo 
vuodesta 1992 lähtien johtokunnan jäsenenä ja olen edelleen. Toimin rahastonhoitajana sekä 
välillä myös seuran puheenjohtajana.  

Simo: 
Tähän olisi paljon tarinaa: Tärkeintä oli ensin täysillä treenaaminen ja aika nopeasti 
mukanaolo seuran alkuvuosien kehityksessä. Seuran sihteerin hommat ja johtokuntaan pääsy 
avasi minulle toiminnallisen mahdollisuuden, järjestelin ensimmäiset seuran pikkujoulut ja 
kehittelin kaikenlaista oheistoimintaa toki johtokunnan tuella ja kanssa. Seuran oman ja 
ensimmäisen verkkarin tekstimuokkailut (se keltavihreä ”leijuvalla” tekstillä) ja tuo 
kokoperheen ”ukkoperhelogo” touhuaminen, jota käytettiin 90-luvulla seuralogona. Nyt 
viimevuodet olen jatkanut seuratoiminnassa Iisalmessa ja samoja ideoita Vihdin ajoilta 
kaupannut aina sopivassa tilanteessa. Olen mielestäni ja toivottavasti hyvänmielen 
valmentaja. 
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Huippukohtia uran varrelta 

 
Tero: 
Etenin vauhdilla vyöarvoissa, vaikka vyökokeet olivat aina jännittäviä tilanteita. Erityisen hyvin 
mieleen on jäänyt 2 KUP eli punaisen vyön koe. Koe pidettiin Lohjalla ja sen pitämiseen 
osallistui useita Daneja. Jännittävä tilanne johti siihen, että kokeessa uutena vaadittavan 
poomsen suoritus ei onnistunut ja tämän seurauksena koe ei mennyt läpi. Viikkoa 
myöhemmin myös poomse sujui ongelmitta ja punainen vyö oli ansaittu. Myös 1 KUP eli 
toisen asteen punaisen koe on jäänyt mieleen, koska koetta oli seuraamassa Ko Tai Jong. 1. 
DAN kokeen suoritin 1997 Nummelassa. Koe ja siihen valmistautuminen olivat sen verran 
vaativaa, että tämän jälkeen oli usean vuoden tauko. 2. DAN koe vuonna 2006, sekä 3. DAN 
koe muutamaa vuotta myöhemmin 2009. 

Ville:  
Harjoittelun varrelta on lukemattomia hyviä ja mieleenpainuvia muistoja. Luonnollisesti mustan 
vyön saavuttaminen –99 on iso merkkipaalu. Valmentajana Tiina Eskurin nuorten EM-pronssi 
2003 on ehdottomasti paras saavutus. 

 
Simo: 
Tähän voisi lyhyesti vastata YSTÄVÄT ja pitkästi selittää tilaisuuksia missä olen ollut mukana. 
Mustanvyön suoritus oli melkoinen huippukohta 31.1.1997, SM hopeaa Diesel SM-kisoissa 
Kisahallissa ja taistelijanmalja samasta paikasta. Laitan vielä tuon alun huippukohDan eli 
YSTÄVÄT on se tärkein juttu. Oli myös todella sydäntälämmittävää saada kunniajäsenen titteli 
ja Liiton hopeinen ansiomerkki 2010. 

 
 

Oletko kilpaillut ja onko ollut menestystä? 
 

Tero: 
Kilpailuihin olen osallistunut kerran keväällä 1997, jolloin voitin Diesel sarjan SM-kultaa. 
Kilpailupuolella olen ollut mukana aktiivisesti valmennuksessa 90-luvulla ja usein kilpailuissa 
valmentajana. Kilpailumatkoja tehtiin Suomen lisäksi Ruotsiin ja Tanskaan. Mieleen ovat 
jääneet Ville Montosen ensimmäinen SM mitali aikuisten sarjoissa ja Jussi Ketosen toinen sija 
Tanskan avoimissa.  

Ville:  
Lähes koko harrastusaikani olen kilpaillut. 
Tuloksellisesti suurimmat saavutukset ovat SM-pronssi sekä Ruotsin avointen voitto. 
Mitaleiden ja kannujen lisäksi olen saanut kokea valtavasti ikimuistoisia kisamatkoja niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin. Joskus menestys antaa odotuttaa itseään, lähes koko 90-luvun 
minua kutsuttiin leikkimielisesti ottelupiireissä voittamattomaksi Vihtiläiseksi, kun en koskaan 
voittanut mitään. Mutta eihän voitto olekaan taekwondossa tärkeintä, vaan kasvaminen ja 
kehittyminen. 

 
Simo: 
Olen kilpaillut ensimmäisen kerran Jämsän avoimissa joskus vuonna 1993 ja sinne mentiin. 
Ollin ”Klein-bussilla” siis volkkaripakulla ja sitä Olli korjaili matkalla ja bensaa se vei ihan 
hirveästi ja sitten tuo Dieselien SM 20.4.1996. SM hopeaa ja menestystä on ollut ihan 
jatkuvasti. 

 
 

Mikä on saanut sinut pysymään taekwondossa näin pitkään? 
 

Tero: 
Vuosien mittaisen mukana olon syyksi arvelen sen, että kun on ollut alusta saakka mukana, 
niin seuran tuntee omakseen ja seuran tulevaisuus ja sen kehittäminen kiinnostaa. 

 
Ville:  
Ehdottomasti otteleminen. Rakastan kilpailua ja onnistumisen tunnetta. En usko että ilman 
kilpailemista olisin löytänyt lajista riittävästi motivaatiota kaikkien näiden vuosien ajan. 
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Edelleen suurin motivaation lähde on onnistumisen tunteet. Ne voivat olla aivan pieniä asioita 
yksittäisessä harjoituksessa, tai isompia saavutuksia pidemmällä aikavälillä. Itselleni on 
tärkeää nauttia niistä onnistumisista, ja sitä kautta saada virtaa ja motivaatiota harjoitteluun 
sekä valmentamiseen. 

 
Simo: 
Niin no, hieman saatan toistaa, mutta ne YSTÄVÄT ja lajillehan se sydän sykkii edelleen. 

 
 

Onko ollut motivaation puutetta, miksi, miten pääsit siitä eteenpäin? 
 

Tero: 
Välillä olen kärsinyt motivaation puutteesta, jonka syynä ovat olleet loukkaantumiset ja muut 
fyysiset vaivat. Eteenpäin olen päässyt, kun ymmärsin, että jokainen harjoittelee omien 
kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan, eikä ikä tule yksin. 

Ville:  
Luonnollisesti motivaatio on välillä koetuksella. Kun mielekkäästä toiminnasta alkaa tulla 
pakonomaista, on hyvä ottaa vähän etäisyyttä. On parempi pitää pieni tauko, kuin polttaa 
itsensä loppuun. Pienen tauon tai harjoittelun vähentämisen jälkeen huomaa kyllä, kun alkaa 
taas tehdä mieli salille enemmän. 

 
Simo: 
Ei oikeastaan motivaation puutetta, mutta tuli hetki jolloin halusin vaihtaa maisemaa ja siten 
myös pääsin eteenpäin. 

 
 

Onko tavoitetta uralla, tulevaisuus? 
 

Tero: 
Pidän tärkeänä omien henkilökohtaisten saavutusten lisäksi sitä, että omat oppilaat ovat 
kehittyneet ja edenneet taekwondossa, osa Daneiksi saakka. Tulevaisuudessa haluan 
kehittyä edelleen taekwondon opettamisessa. Lisäksi tavoitteena on kehittää seuraa niin, että 
entistä useammat harrastajat jatkavat harrastuksen parissa ja etenevät mahdollisimman 
pitkälle. 

Ville:  
Valmentamisen suhteen tavoitteena on taata hyvä valmennustaso Vihdissä 
tulevaisuudessakin. Oman harjoittelun suhteen tavoitteena on pysyä taekwondon parissa niin 
pitkälle tulevaisuuteen, kuin se on mahdollista. 

 
Simo: 
Tässä vaiheessa on toive selvitä opettaja-asteelle ja jatkaa hyvänmielen ”opetusta”. Hyvin 
tehty työ ei tee ketään korvaamattomaksi ja kiire on hitailla. Hieman nämä ovat omanlaisia ja 
omalaatuisia mottojani ja alkujaan ennen Taekwondon aloitusta. En siis kuvittele, ettei joku 
aina jatka ja pistä hivenen paremmaksi ja kiireestä valittavat ihmiset on vain hitaita. 
 

 
Onko TKD vaikuttanut sinuun ihmisenä? 

 
Ville:  
Taekwondon kautta on tullut niin paljon kokemuksia ja ihmissuhteita, että vaikutus on 
luultavasti suurempi mitä luulenkaan. Varsinkin 14-vuotiaana kun aloitin taekwondon niin 
kaikki ylemmät vyöt olivat enemmän tai vähemmän roolimalleja. Suurimpana yksittäisenä 
asiana on varmaankin käsitys siitä miten paljon tärkeämpi se matka huipulle on, kuin siellä 
saavutetut tulokset. 

 
Simo: 
Kyllä, Taekwondo on antanut minulle foorumin tulla esiin ja löytää jotain itselle sekä opettanut 
jakamaan asioita. 
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Mikä on saanut pysymään seuratoiminnassa näin pitkään 

 
Tero: 
Sama, kuin edellä Taekwondossa pysyminen, että kun on ollut alusta saakka mukana, niin 
seuran tuntee omakseen ja seuran tulevaisuus ja sen kehittäminen kiinnostaa. 

 
Ville:  
Kun seurassa on pitkään, siitä tulee tavallaan perhe. Ja kun on mahdollisuus huolehtia 
perheen hyvinvoinnista, ei sitä voi sivuuttaa. 

 
Simo: 
Tuossa edellä tuli jo sivuttua tätä tärkeää foorumia: Tärkeintä on huolehtia seuran 
toimivuudesta ja dokumentoida se mahdollisimman visuaalisesti. Asioista vastaaminen ja 
ideoiminen tuntuvat vain edelleen omalta jutulta. Vihaan ”vallanpitoa eli virkavaltaisuutta”, eli 
pidän suorasta suunnitelmallisuudesta ja toteutuksesta. Ehkä vahvin vaikutus ja paasaus ovat 
menneet koko Perheen Taekwondo idean lanseeraamisessa eli aloitetun työn jatkamisessa. 
Terveisiä opettajalleni Marcos Kuusjärvelle ja ”Taekwondoveljelleni” Halenin Terolle ja kaikille 
YSTÄVILLE. 

 
 
 
 

Poimintoja vuosien varrelta 
 

1992 

Jo vuonna 1992 seuran talous oli vakaa suuren harrastajamäärän johdosta, harrastajia oli 
vuoden lopussa 104 kappaletta. Seura ei kuulunut vielä tuolloin kunnan avustusten piiriin.  

Seuran harrastajat osallistuivat Lohjalla pidetylle Liiton suurleirille 26.–28.6.1992. Muuta 
aktiviteettia oli sähly- ja rähmisturnaukset Lohjan ja Hyvinkään seurojen kanssa. 

Kilpailusaralla seura järjesti 8.11. Lohja - Vihti välisen Taekwondokilpailun, jonka Vihti voitti 
pistein 8-4.  

Seurasta oli myös kilpailijoita vuoden tärkeimmässä seurakilpailussa; Suomi Cupissa, joka 
järjestettiin Mikkelissä 19. - 20.9.1992. Kolmenkymmenen seuran joukossa Vihdin seura 
sijoittui seitsemänneksi. Henkilökohtaisella tasolla Ville Sirola, Perttu Ojala ja Juha Määttänen 
toivat mitalin kotiin. 

Jämsässä pidetyistä avoimista kisoista tuli vihtiläisille mitalisijoja.  

 

1993 

Seuraavat henkilöt vaikuttivat seuran kehittymiseen tai olivat vetämässä treenejä vuonna 
1993: Marcos Kuusjärvi 3 Dan, Suomen Taekwondoliiton päävalmentaja; Arto Pakkala 1 Dan, 
Suomen Taekwondoliiton puheenjohtaja; Petri Nieminen 2 Dan, Suomen Taekwondoliiton 
pääkouluttaja; Ismo Hautala 1 Dan, Keravan valmentaja; Jari Seppälä, Lohjan valmentaja. 

30.5. Juha-Matti Ketonen sai PM-pronssia Ruotsissa pidetyssä PM-kisassa.  

19.6. Leiri Kisakallion urheiluopistolla. Leirille osallistuivat Antti Tarvainen perheineen, Ville 
Montonen toi vanhempansa mukana, Tero Halen perheineen, Simo Jokinen, Mika 
Kärkkäinen, Tero Alen ja Dennis Vainio poikansa Laurin kanssa. 
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11.–12.9. Tuomarikurssi Anttolanhovissa. Kurssille osallistui Simo Jokinen, joten Simosta tuli 
seuran ensimmäinen ottelutuomari. 

Lokakuussa Tero Halen ja Simo Jokinen osallistuivat harrastajataekwondokaohjaajakurssille 
Pajulahdessa. 

19.–21.11. Lahdessa Suurleiri, vetäjänä suurmestari Seo Myong Soo 9. DAN. 

27.11. Vihdin seura järjesti Etelä-Suomen aluemestaruuskilpailut, jossa buffetin pidosta 
vastasi Ojakkalan koulun 6B luokan muutamat vanhemmat Eero Mäenpään johdolla. 
Sämpylöitä meni 110 kpl, trip-mehuja 140 kpl, kahvia 180 mukia, tuplia 2 ltk, irtokarkkeja 
vaikka kuinka paljon, jos ne vaan pussittaa sopivasti, tuoremehua 10 l, eli noin 40 annosta.  
 
Lihapiirakat eivät käyneet kaupaksi, niitä meni vain 10 kpl ja nakit eivät kelvanneet 
kenellekään. Seura tienasi 400 mk, tosin summasta vähennettiin 100 mk toimitsijoiden 
annosten takia. Täytyihän toimitsijoidenkin jotakin saada, koska käytännön toimissa he kaikki 
ovat korvaamattomia. 

Leireillä ja kursseilla vihtiläisiä opettivat: Allan Paulsen 5 DAN Tanska, Axel Thrillimsgaard 5 
DAN Tanska, Kyu Tu Dang 5 DAN Tanska, Reino Pesonan 2 DAN Mikkeli, Tapio Mäkinen 2 
DAN (tuomarien vastaava) Lahti, Osmo Ulmala 1 kup (kouluttaja) Helsinki, Markku Härkönen 
2 DAN (kouluttaja) Mikkeli, Markku Murto 2 DAN Helsinki ja Markku Parviainen 2 DAN Jämsä. 

 

1994 

Valitettavasti vuodelta 1994 puuttuvat dokumentaatiot ja muistikuvat. 

 

1995 

Marcos Kuusjärvi graduoi 4. Danin Allan Paulsenin valvomassa 
vyökokeessa 29.4. 

Vihdille neljä nuorten SM mitalia ja yksi aikuisten mitali. 

 Vihti järjesti nuorten SM-kisan Vihdin Ammattioppilaitoksella. 

Seuran jäsenmäärä 246 henkilöä. 

Vihti voitti Lohjan sählyturnauksessa 11-4! 

Joululeirillä vetäjänä Ko Tai Young 7 DAN Tanska, Allan Paulsen 5 DAN Tanska ja Alfred 
Gehlen 5 DAN Tanska. 

Ottelutuomarit: Marcos Kuusjärvi A, Simo Jokinen B, Tero Halen C, Ilkka Vikström C ja Rami 
Saaristo. 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Paulsen 
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1996 

Sählyturnaus Vihti - Lohja päättyi tasapeliin 

Seuralle yhteensä 21 mitalia eri kisoista Suomesta ja 
ulkomailta 

Ari Hagmanille 1. DAN. 

 

 

 

1997 

Simo Jokiselle 1. DAN Vierumäellä 31.1. 

Tero Halenille 1. DAN Nummelassa 14.6. 

Suurleiri Nummelassa, osallistujia yli 250 henkilöä, 
ulkomaisina vetäjinä Allan Paulsen 5 DAN ja Benny Olesen 5 
DAN, molemmat Tanskasta. 

Seuralle yhteensä 30 mitalia eri kisoista Suomesta ja 
ulkomailta (Turusta). 

 

 

1998 

Dan-kokeen läpäisivät: Dennis Vainio 1. DAN, Lauri Vainio 1. DAN, Tero Alen 1. DAN 

 

1999 

Syksyllä 1999 Marcos Kuusjärvi valittiin Suomen Taekwondoliiton puheenjohtajaksi vuoden 
2000 alusta lukien. 

Vuonna 1999 Ville Montonen suoritti onnistuneesti 1. DAN kokeen.  

Seura järjesti Taekwondon avoimet kilpailut Nummelassa 30.01.1999. Ottelijoita oli yli 200 
kolmestatoista seurasta. 

Lisäksi seuran ottelijat osallistuivat aktiivisesti kilpailuihin kotimaassa, ja menestystä kuvaa se, 
että jokaisesta kilpailusta joukkueella oli mitaleja kotiintuomisinaan. Lisäksi Toni ja Tommi 
Eskuri kutsuttiin nuorten maajoukkueen tarkkailuryhmään menestymisiensä perusteella. 
 

2000 

15.07.2000 Ilkka Vikström  suoritti 1 Dan kokeen.  

25.11.2000 Toni Eskuri suoritti 1 POOM kokeen, eli alle 16 vuotiaiden 
mustan vyön. 

Kari Sirviö valittiin Taekwondoliiton harrastusvaliokunnan jäseneksi. 

 

Marcos Kuusjärvi, Simo Jokinen, Mika 
Toroi, Ari Hagman ja Tero Halen. Arin 1. 
DAN kokeen jälkeen. 

Ari Hagman, Mika Toroi ja Simo 
Jokinen 1. DAN kokeensa jälkeen. 

Toni Eskuri 1. POOM 



Sivu 17 

Suomen Taekwondoliiton järjestämään C-tuomarikurssille helmikuussa 2000 osallistui Kari 
Sirviö  

Seuran vieraana kävi useita Taekwondon taitajia antamassa oppia ja uusia näkökulmia 
harrastukseen.  

Vieraina oli mm. korealainen mestari Baek Un Lee 8 Dan, Markku Murto 4 Dan, Petri 
Nieminen 3 Dan, sekä hikijumppaa ohjaamassa Vihti-Gymin edustaja. Keväällä meillä oli 
amerikkalainen vieras näyttämässä uutta kuntomuotoa Taekwondon ja aerobickin 
yhdistelmää Taebickiä. 

Helmikuussa vieraili olympialaisiin valmistautunut Veera Liukkonen 1 Dan. Veera piti 
ottelupainotteiset harjoitukset ja kertoi omasta valmistautumisestaan Sydneyn olympialaisiin 

Vihdin seurasta maajoukkueeseen pääsivät Toni, Tommi ja Tiina Eskuri.  
 

2001 

10-VUOTISJUHLA 
Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseuran 10-
vuotisjuhlapäivää vietettiin lauantaina 13.10.2001.  

Päivä aloitettiin seuran jäsentenvälisillä ottelu- ja 
poomse-kilpailuilla  Pappilanpellon koululla. 
Jäsentenvälisessä ystävyysottelussa Tatu 
Iivanainen katkaisi tarkalla takapotkulla Kari Sirviöltä 
käden. 

Varsinainen juhlatilaisuus pidettiin illalla Virkistyskoti 
Päivölässä. Juhla alkoi tervetuliaismaljalla ja seuran 
puheenjohtajan puheella.  

Vihdin kunnan terveiset ja onnittelut toivat 
liikuntalautakunnan puheenjohtaja Anu Rajajärvi yhdessä liikuntalautakunnan jäsenen Sari 
Raittilan ja liikuntatoimenjohtajan Timo Iso-Kungaksen kanssa. 

Suomen Taekwondoliiton onnittelut seuramme sai liiton puheenjohtajan Marcos Kuusjärven 
välityksellä. 

Lohjan taekwondoseuraa edusti Markku Vuorikoski ja Espoo Hwarang Team ry.:tä Petri 
Nieminen. 

Riikka Huhta esitti  korkeatasoista  haitarimusiikkia, ja vapaan seurustelun aikana juhlavieraat 
saivat nauttia  Aino Nopsasen ja Saija Juslenin viihdyttävästä pianomusiikista. 

Seuran kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Marcos Kuusjärvi poikkeuksellisen merkittävistä 
ansioista yhtenä seuran perustajista ja kehittäjistä. 

Kunniajäseneksi kutsuttiin Simo Jokinen, jolla on ollut myös erittäin tärkeä osa seuran 
toiminnan kehittämisessä ja toiminnassa. 

 

Suomen Taekwondoliiton järjestämään B-tuomarikurssille tammikuussa 2001 osallistuivat Kari 
Sirviö ja Ilkka Vikström, lisäksi Ilkka osallistui Poomsetuomarikurssille Vierumäellä 3.-
4.2.2001. 

Toni Eskurin POOM arvo muutettiin 1. Dan arvoksi. 
 
Toni Eskuri valittiin edustamaan Suomea vuoden 2001 nuorten EM-kilpailuihin Espanjaan. 
 

Seuran 10-vuotisjuhla. Marcos Kuusjärvi ja 
Dennis Vainio. 
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Vuonna 2001 osallistuivat vihtiläiset taekwondokat neljään poomsekilpailuun. Nämä kisat 
olivat Kokemäen poomseturnaus, Nurmijärven kisat, Poomsen SM-kisat Turussa ja Espoon 
Hwarang-Cup. Vihtiläismenestys on ollut alusta alkaen taattua sillä Kokemäen 
poomseturnauksen punaisten-mustien vöiden sarjan pronssimitali tuli Vihtiin Ville Montosen 
kaulassa samoin kuin kolmen hengen joukkuesarjan pronssimitali joukkueella Ville Montonen, 
Tatu Iivanainen ja Hannu Vikström. 
 

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. 

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

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 

Seura järjesti 1. - 2.11. talvisuurleirin Nummelassa. Leirille osallistui 
yli 200 harrastajaa ympäri Suomen. Vierailevana vetäjänä oli 
tanskalainen Allan Paulsen 5. Dan.    

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. 

Vihdin seurasta valittiin Suomen Taekwondoliiton nuorten maajoukkueeseen kaksi urheilijaa, 
Tommi Eskuri ja Totti Mansokoski, edustamaan Suomea nuorten MM-kisoissa Kreetalla 1.-
6.10.2002. 

Vuonna 2002 vihtiläisiä taekwondokoita osallistui neljään poomsekisaan. Kaikista kisoista 
tuomisena oli vähintään yksi voitto ja muita mitaleita. 

 

2003 

Vihdin seura on erittäin aktiivisesti mukana Suomen Taekwondoliiton toiminnassa 
vaikuttamassa lajin kehitykseen eri valiokuntien ja hallituksen kautta. 

Tehtävät liitossa: 

Kari Sirviö, hallituksen jäsen, valmennusvaliokunnan puheenjohtaja, tuomarivaliokunnan 
jäsen. 
Ilkka Vikström, hallituksen jäsen 
Dennis Vainio, ilvesvaliokunnan jäsen 
Ville Montonen, valmennusvaliokunnan jäsen 

Hannu Vikström 
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Kari Sirviö toimi joukkueenjohtajana junioreiden EM-kisassa Ateenassa, sekä Pariisissa 
pidetyssä Olympiakarsintaturnauksessa.  

Suomen Taekwondoliiton järjestämään A-tason liikesarjatuomarikurssille maaliskuussa 2003 
osallistuivat Vihdistä Tatu Iivanainen ja Hannu Vikström. Suomen Taekwondoliiton 
järjestämään C-tason ottelutuomarikurssille syyskuussa 2003 osallistuivat Vihdistä Riikka 
Huhta, Saija Juslén, Aino Nopsanen, Teo Parjanen, Niko Järvinen ja Mikko Rantala. 

Kari Sirviö suoritti 22.11. hyväksytysti Suomen Taekwondoliiton A-tason ottelutuomarin 
näyttökokeen. 

Syksyllä 2003 Tampereella järjestetyssä Suomen Taekwondoliiton mustan vyön kokeessa 
saavutti vihtiläinen Anita Halén 1. Danin mustan vyön. 

Vuoden 2003 ehdottomia kohokohtia olivat Tiina Eskurin nuorten EM-pronssimitali ja toinen 
peräkkäinen PM-kultamitali.  

 
Tiina Eskuri, EM-pronssimitalisti 

 

2004 

Kilpailutoiminta oli vuonna 2004 entistäkin näkyvämmin esillä mm. paikkakunnan medioissa. 
Seuramme maajoukkue-edustajat kunnostautuivat kiitettävästi ottelemalla PM-kultaa ja –
pronssia ja osallistumalla Koreassa pidettyihin nuorten MM-kisoihin sekä saavuttamalla 
lukuisia mitaleita muissa, lähinnä kansallisissa kisoissa. Myös liikesarjakisoissa seuran 
edustajat kunnostautuivat erinomaisesti ja ylsivät mm. PM-hopea ja -pronssimitaleille. 
Vuosittainen Hiisi Challenge –kisa keräsi runsaasti osallistujia eri puolilta Suomea ja sai 
jälleen kerran kiitosta hyvin toimineista järjestelyistään. 

Vihdin seura on erittäin aktiivisesti mukana Suomen Taekwondoliiton toiminnassa 
vaikuttamassa lajin kehitykseen eri valiokuntien ja hallituksen kautta. 

Tehtävät liitossa: 
Kari Sirviö, hallituksen jäsen, valmennusvaliokunnan puheenjohtaja, tuomarivaliokunnan 
jäsen 

Ilkka Vikström, hallituksen jäsen 
Dennis Vainio, ilvesvaliokunnan jäsen 
Ville Montonen, valmennusvaliokunnan jäsen 

Kari Sirviö toimi joukkueenjohtajana Azerbaidzanissa pidetyssä Olympialaisten Euroopan 
karsintaturnauksessa. Tuomisena sieltä olympiapaikka miesten raskaassa sarjassa.  

Vuoden 2004 aikana Tatu Iivanainen suoritti B-ottelutuomarikoulutuksen. 

Suomen Taekwondoliiton järjestämille ohjaajakoulutustilaisuuksiin osallistui Ilkka Vikström 
suorittaen helmikuussa 1-modulin, jonka aiheena oli Perusharrastajan ohjaaminen sekä 
kesäkuussa 3-modulin aiheena Kilpailun ja kilpavalmennuksen perusteet. 

Keväällä Tanskassa järjestetyssä kokeessa Marcos Kuusjärvi saavutti 5. Danin mustan vyön. 
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Keväällä 2004 Helsingissä järjestetyssä Suomen Taekwondoliiton mustan vyön kokeessa 
saavutti Harri Punakivi 1. Danin mustan vyön ja Tero Alen 2. Danin. 

Syksyllä 2004 Kari Sirviö saavutti 2. Danin mustan vyön. 

Vuoden 2004 kohokohtia olivat Tiina Eskurin nuorten kolmas peräkkäinen PM-kultamitali ja 
parhaana suomalaisena 9. sija nuorten MM-kisoissa. Lisäksi mainittakoon Tommi Eskurin 3. 
sija PM-kisoissa, Tiinan 3. sija Saksassa pidetyssä Adidas Cupissa sekä Tiinan kaksi 2. sijaa 
ja Tommi Eskurin 1. sija SM-kisoissa. 
 

2005 

Harjoitussalille tullessa alkaa useinkin tuntua siltä, että seuramme toiminta on entistä 
enemmän muuttumassa koko perheen yhteiseksi harrastukseksi. Parin viimeisen vuoden 
alkeiskursseille ovat uskaltautuneet myös isät ja äidit. 
 

Mustan vyön kokeissa saavutuksia tuli seuraavasti: Dennis Vainio 3. Dan, Lauri Vainio 3. Dan, 
Tatu Iivanainen 2. Dan, Hannu Vikström 2. Dan 

Tehtävät liitossa:  
Dennis Vainio, ilvesvaliokunnan jäsen  
Ville Montonen, valmennusvaliokunnan jäsen  

Ilkka Vikström suoritti hyväksytysti Suomen Taekwondoliiton A-tason ottelutuomarin 
näyttökokeen. Tiina Eskuri suoritti lajiliiton ja Vierumäen urheiluopiston yhteistyössä 
järjestämän Taekwondon Valmentajakoulutuksen (Taso 1) 10.06. – 14.08. Koulutuksen 
laajuus oli 2 ov (80 h). 

Vuosi 2005 Vihdin ottelijoille erittäin menestyksekäs. Saavutuksina 4 SM-kultaa ja useita 
sarjavoittoja kilpailuissa. Lisäksi menestystä kansainvälisissä kilpailuissa PM-hopeaa 
Norjassa ja EM-kisoissa 9. sija. 

Vuoden aikana poomsejoukkue toi Vihtiin yhteensä 13 mitalia, joista kultaisia oli 4, hopeisia 5 
ja pronssisia 4. 

Vuoden 2005 loppupuolella Tiina Eskuri valittiin Nuorten MM-kisaedustajaksi Vietnamiin 2006 

 

2006 

Jo vuonna 2005 alkanut kasvu Daneiksi on jatkunut tänä vuonna erityisen voimakkaasti ja 
runsas kup-kokeiden määrä antaa uskoa siihen, että mustan vyön tavoittelijoita on 
vastaisuudessakin runsaasti. Tämä kehitys osoittaa, että olemme onnistuneet 
tavoitteessamme kasvattaa seurassamme hyviä Daneja.  

Seuramme on erittäin aktiivisesti mukana Suomen Taekwondoliiton toiminnassa 
vaikuttamassa lajin kehitykseen eri valiokuntien kautta.  

Tehtävät liitossa: 
Dennis Vainio, juniorivaliokunnan jäsen 
Ville Montonen, valmennusvaliokunnan jäsen 
Tatu Iivanainen, tuomarivaliokunnan jäsen 

18.2.2006 Nummelassa pidetyssä mustan vyön kokeessa suorittivat seuraavat 
henkilöt mustan vyön Dan-arvon: 

2. Dan Tero Halén, Ilkka Vikström, Anita Halén, Simo Jokinen 
1. Dan Jari Syväsalmi, Tomi Syväsalmi, Tiina Eskuri 
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1. Poom (alle 16-vuotiaiden musta vyö) Mia Alm. Mia Almin 1. Poom-vyöarvo muunnettiin 1. 
Dan-arvoksi 5.11.2006. 

9.12.2006 Nummelassa pidetyssä mustan vyön kokeessa suorittivat Teo Parjanen ja Erik 
Sandström 1. Dan arvon. 

Vuonna 2006 Vihti-Nummela Mudo Taekwondo Seuralla oli 11 ottelutuomaria. Syksyllä Tatu 
Iivanainen valittiin Suomen Taekwondoliiton tuomarivaliokuntaan ulkomaantoiminnan 
vastaavaksi 

 

2007 

Seuran kevätkokouksessa 16.3.2007 valittiin kaksi kunniapuheenjohtajaa ja yksi kunniajäsen 
heidän ansioistaan seuran hyväksi: 
Tero Halen, kunniapuheenjohtaja 
Dennis Vainio, kunniapuheenjohtaja 
Ari Hagman, kunniajäsen 
 

Seuramme on erittäin aktiivisesti mukana Suomen Taekwondoliiton toiminnassa 
vaikuttamassa lajin kehitykseen eri valiokuntien kautta.  

Tehtävät liitossa:  
Ville Montonen, valmennusvaliokunnan jäsen  
Tatu Iivanainen, tuomarivaliokunnan jäsen 
 

14.4.2007 Lohjalla pidetyssä mustan vyön kokeessa suorittivat seuraavat jäsenemme mustan 
vyön Dan-arvon: 
2. Dan Harri Punakivi 
1. Dan Ari Hulkkonen 
Kokeen vastaanotti seuramme pääopettaja Marcos Kuusjärvi 5. Dan ja Lohjan 
Taekwondoseuran Markku Vuorikoski, 4. Dan. 
 
3.11.2007 Nummelassa pidetyssä mustan vyön kokeessa 
suorittivat seuraavat jäsenemme mustan vyön Dan-arvon;  
3. Dan Kari Sirviö, Hannu Vikström, Tatu Iivanainen, Tero Alen 
1. Dan Jeppe Aukio 
 

 

10.3.2007 järjestimme Etelä-Suomen avoimen alueleirin, jossa 
ohjaajina toimivat seuramme pääopettaja Marcos Kuusjärvi 5. 
Dan, Suomen Taekwondoliiton pääsihteeri Jarkko Mäkinen 4. 
Dan ja Hwarang Taekwondokoulun Petri Nieminen 4. Dan. 
 
12.- 14.10.2007 järjestimme ylemmille vöille (punainen - musta) tarkoitetun leirin, jonka 
pääohjaajana toimi seuramme tanskalainen pääopettaja Ko Tai Jeong 8. Dan. Leirin toisena 
ohjaajana toimi Harri Immonen 4. Dan Varkauden Taekwondoseurasta. 
 

Vuoden 2007 lopussa Vihti Nummela Mudo Taekwondoseuralla oli seitsemän ottelutuomaria 
ja kolme liikesarjatuomaria 

 

 

 

Vyökokelaat 
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2008 

Vuosi 2008 jää aikakirjoihin seuramme osalta todellisena merkkivuotena. Seuramme sai 
Dennis ja Lauri Vainiosta ensimmäiset 4. Danin mustalle vyölle edenneet harrastajat, jotka 
ovat aloittaneet lajin harrastamisen juuri Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseurassa. 
Denniksen ja Laurin syksyllä 1992 alkanutta taekwondouraa voi moni seurassamme aloittava 
harrastaja pitää esimerkkinä ja mallina omassa harjoittelussaan. 
 

Tehtävät liitossa:  

Tatu Iivanainen: Kilpailuvaliokunnan jäsen, Ottelutuomarijaoksen jäsen 
Ilkka Vikström: kilpailuvaliokunnan ottelujaoksen sihteeri 18.9.2008 saakka 

 
Seuramme pääopettaja Marcos Kuusjärvi osallistui Etelä-Korean Soulissa 21.–26.7.2008 
järjestettyyn Kukkiwon International Instructor -kurssille. 

Mustan vyön kokeet: 
26.4.2008 Lohja: 
2. Dan Erik Sandström 
Kokeen vastaanotti seuramme pääopettaja Marcos Kuusjärvi, 5. Dan. 

11.10.2008 Nummela: 
4. Dan Dennis Vainio, Lauri Vainio 

Dennis ja Lauri suorittivat ensimmäisinä seurassamme aloittaneina harrastajina sabumnim- eli 
opettajatason mustan vyön. 

8.11.2008 Nummela: 
1. Dan Anna Lindfors, Joel Lindfors 

Kokeen vastaanotti seuramme pääopettaja Marcos Kuusjärvi, 5. Dan ja opettaja Dennis 
Vainio, 4. Dan. 

10.5.2008 järjestettiin Kuoppanummen koulukeskuksessa Nummelassa Suomen 
Taekwondoliiton Etelä-Suomen alueleiri. Leirin ohjaajina toimivat Marcos Kuusjärvi (5. Dan) 
Vihdistä, Reino Pesonen (4. Dan) Mikkelistä, Krista Mäkinen (4. Dan) Turusta ja Tatu 
Iivanainen (3. Dan) Vihdistä. 

 

2009 

Vuoden 2009 ehdottomiin valopilkkuihin kuuluvat seuramme jäsenten mittavat saavutukset 
lajissa. Alkuvuodesta 2009 saavutti Kari Sirviö Las Vegasissa järjestetyssä Maailman 
Taekwondoliiton, WTF:n tuomariseminaarissa kansainvälisen tuomarin tuomariluokituksen 
neljäntenä suomalaisena kautta aikojen. Marraskuussa taas seuramme pääopettaja Marcos 
Kuusjärvi suoritti mustan vyön 6. Danin Tanskassa järjestetyssä vyökokeessa. Näiden lisäksi 
kilpailijamme saavuttivat menestystä kotimaisissa ottelu- ja liikesarjakilpailuissa. 
 

Seuramme oli mukana Mikkelin mustien vöiden leirillä syyskuussa käynnistämässä Sim Uu (= 
perhe) –yhteistyötä monien suomalaistaekwondoseurojen kanssa. Sim Uu -seurat ovat 
mestari Ko Tae Jeongin, 8. Dan, opetusta seuraavia seuroja. 

Tatu Iivanainen toimi liiton kilpailuvaliokunnassa ja ottelutuomarijaoksen puheenjohtajana 

Seuramme pääopettaja Marcos Kuusjärvi kutsuttiin Etelä-Korean Soulissa 1. – 3.9.2009 
järjestettyyn 1st Seoul World Taekwondo Leaders Forum -tapahtumaan. Tilaisuus keräsi 
maailman johtavat taekwondo-opettajat ja mestarit ympäri maailman keskustelemaan lajin 
globaalista tilasta ja tulevaisuudesta. 
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Anita Halén, 3. Dan, osallistui 24.–25.10.2009 ja 14.–15.11.2009 Helsingissä järjestettyyn 
Suomen Taekwondoliiton I-tason junioriohjaajakoulutukseen. 

4.4.2009 Nummelassa pidetyssä mustan vyön kokeessa suorittivat seuraavat jäsenemme 
mustan vyön Dan-arvon: 

3. Dan Tero Halén, Anita Halén, Ilkka Vikström, Simo Jokinen 
2. Dan Teo Parjanen 
1. Dan Mika Kumpulainen, Helena Iivanainen 

 
8.8.2009 Iisalmessa pidetyssä mustan vyön kokeessa Juha Vehmas suoritti 1. Dan mustan 
vyön. 

20. – 21.11.2009 Tanskan Præstøssä Bosein urheiluopistolla pidetyssä mustan vyön 
kokeessa suoritti Marcos Kuusjärvi 6. Dan mustan vyön. 

9.5.2009 järjestettiin Kuoppanummen koulukeskuksessa Nummelassa Suomen 
Taekwondoliiton Etelä-Suomen alueleiri. Leirin ohjaajina toimivat Marcos Kuusjärvi (5. Dan) 
Vihdistä, Henri Nordenswan (4. Dan) Helsingistä, Harri Immonen (4. Dan) Varkaudesta, 
Markku Vuorikoski (4. Dan) Lohjalta, Dong-Eon Lee (4. Dan) Etelä-Koreasta ja Dennis Vainio 
(4. Dan) Vihdistä. 

Vuonna 2009 Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseuran jäsenistä seitsemällä oli ottelutuomarin 
ja yhdellä liikesarjatuomarin oikeudet.  

Ottelupuolella kansainvälinen IR tuomariluokitus oli Kari Sirviöllä ja korkein kansallinen eli A-
luokitus oli Tatu Iivanaisella ja Ilkka Vikströmillä. B-luokitus Anna Lindforsilla, Victoria 
Martelinilla, Teo Parjasella ja C-luokitus Pekka Aaltosella.  

Liikesarjapuolella korkein kansallinen eli A-luokitus oli Tatu Iivanaisella. Tatu Iivanainen, Kari 
Sirviö ja Ilkka Vikström olivat Suomen Taekwondoliiton tuomarikouluttajia, lisäksi Tatu 
Iivanainen vaikuttaa Suomen Taekwondoliitossa aktiivisesti ottelukilpailutoimintaan 
ottelutuomarijaoksen puheenjohtajana. 

Vuoden aikana menestystä tuli laajalla rintamalla kotimaan kisoista. Tiina Eskuri otteli 
tuplamestaruuden (naiset -62 kg sekä -67 kg) taekwondon SM-kilpailuissa Iittalasta.  
 

 

2010 

Tatu Iivanainen toimi liiton kilpailuvaliokunnassa ja ottelutuomarijaoksen puheenjohtajana. 

Dennis Vainio osallistui Koreassa 20.–24.7.2010 pidettyyn, 
Kukkiwonin Foreign Instructor- kurssille. 

 
Juha Neuvonen suoritti Suomen Taekwondoliiton 
junioriohjaajakoulutuksen. 

 

 

30.10.2010 Nummelassa pidetyssä mustan vyön kokeessa suorittivat 
seuraavat jäsenemme mustan vyön Dan-arvon: 

3. Dan Harri Punakivi 
2. Dan Jeppe Aukio, Joel Lindfors, Helena Iivanainen 
1. Dan Anne Rautiainen, Jani Seppälä 

Dennis Vainio Kukkiwonin 
Foreign Instructor kurssilla 
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Ilkka Vikström ja Tatu Iivanainen saavuttivat Israelin Jerusalemissa helmikuussa 
2010 järjestetyllä Maailman Taekwondoliiton (WTF) ottelutuomarikurssilla kansainvälisen 
tuomarin (IR) statuksen. 

Shiatsun 12 tuntia käsittävä peruskurssi pidettiin 6.-7.11.2010 Kuoppanummen 
kamppailusalissa. Osanottajia 20 kpl, Vihti, Espoo, Lohja ja Taido. Kurssilta saatiin 
todistukset. Opettajana toimi shiatsumestari John Lewis Suomen Shiatsukoulusta. 

 

2011 

Tammikuussa Kari Sirviö kutsuttiin Lontoon 2012 Olympiakisojen taekwondo-tuomareiden 
harjoitus- ja valintaleirille. 

Tamperelainen ravintovalmentaja, luennoitsija, personal trainer ja suklaa-alkemisti Jaakko 
Halmetoja, joka on luennoinut, valmentanut ja konsultoinut huippusuorituskyvystä 
kiinnostuneita ihmisiä yritys- ja urheilumaailmassa päätoimisesti vuodesta 2008 lähtien 
luennoi luonnonmukaisen ravinnon vaikutuksesta suorituskykyyn ja terveyteen. 

Tammikuussa pidetyssä Sabunim kokeessa Kari Sirviö, Tatu Iivanainen ja Tero Alen 
saavuttivat opettaja, eli 4.DAN arvon. 

Toukokuussa pidetyssä vyökokeessa vihtiläiset saavuttivat seuraavat vyöarvot: 

3. DAN Teo Parjanen, Erik Sandström 
2. DAN Juha Vehmas, Anna Lindfors 

20.8.2011: ystävyyspotkupallo-ottelu Klaukkalan seuran kanssa. Vihti taisteli 14-henkisellä 
joukkueella Klaukkalan neljääkymmentä ottelijaa vastaan häviten saappaat jalassa 8-3. 
Mainittakoon, että Klaukkala vaihtoi puoliajalla kaikki pelaajansa uusiin, mutta Vihti jatkoi 
samalla joukkueella ja joutui vielä loukkaantumisten vuoksi pelaamaan loppuajan ilman 
vaihtopelaajia.  

Vuoden harrastajapalkinto jaettiin Juha, Sari, Iina, Joonas ja Luukas Ratiselle.   
 
Kukkiwon nimesi Marcos Kuusjärven Kukkiwon Advisory Member´iksi 2011. 

Ottelutuomarin C-oikeudet Joel Lindforsille ja Helena Iivanaiselle liikesarjatuomarioikeudet. 

Poomseliigassa Erik Sandström sai SM-hopeaa, Jani Seppälä oli viides ja Teo Parjanen 
seitsemäs. 

Ottelukilpailuissa Maria Ahmed sai naisten sarjassa SM-pronssia. 

Seuran 20-vuotisjuhla pidettiin 27.8. Nummelan AirHotellilla.  

 

Seuran 20-vuotisjuhlassa palkittiin seuran vanhoja ja nykyisiä seura-aktiiveja 

Liiton hopeinen ansiomerkki: 
Dennis Vainio 
Kari Sirviö 
Tero Halen 
Simo Jokinen 
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Liiton pronssinen ansiomerkki: 
Tatu Iivanainen 
Anita Halen 
Lauri Vainio 
Ilkka Vikström 
  
Seuran muistolaatta ja kunniakirja: 
Ville Montonen 
  
Seuran kunniakirja: 
Helena Iivanainen 
Teo Parjanen 
Harri Punakivi 
Hannu Vikström 
Juha Vehmas 
Tiina Eskuri 
Tero Alen 
Ari Hagman 
 

 

 

Lopuksi 
 

Kari Sirviö, 4. Dan 
seuran sihteeri 

 

Tätä seuran 20-vuotisjuhlajulkaisua kootessani huomasin, että voin yhtyä seuran hallituksen 
puheenjohtaja Juha Vehmaksen avaussanoihin, että ”Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseuran 
taival vuosina 1991–2011 on ollut värikäs ja monivivahteinen”.  
Paljon on ehtinyt vuosien varrella tapahtua ja paljon tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. 
Seura on tällä hetkellä elinvoimainen, kiitos tiiviin perusharrastajaryhmän ja uusien 
alkeiskurssilaisten. Kehitystä ja uuden etsimistä tapahtuu seurassa koko ajan, mutta perinteitä 
kunnioittaen.  
Kiitos seuran hyvinvoinnille kuuluu kaikille seura-aktiiveille, jotka jaksavat viikosta ja vuodesta 
toiseen olla seuratoiminnassa mukana. Erityiskiitos vielä seuran perustajalle Marcos 
Kuusjärvelle, joka on jaksanut potkia meitä eteenpäin niin hyvinä, kuin huonoina aikoina. 

Viisitoista vuotta seuran toiminnassa mukana olleena luulen, että yksi syy kaikkien 
jaksamiseen on ollut rakkaus Taekwondoon. 
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