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Esipuhe
Tämä on Aitoon Taekwon-do ry:n toimintalinja, jonka tarkoituksena on antaa selkeä kuva seuran arvoista ja
toiminnasta sekä harrastajille että seuran toiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Toimintalinja on pyritty
jakamaan kahteen eri kokonaisuuteen, arvoihin ja käytäntöön. Tämän taustalla on ajatus siitä, että asetamme
seuralle arvot ja tavoitteet ja pyrimme sitten niitä seuraten toteuttamaan myös käytännön toiminnan. Seuran
arvot pohjaavat yleisiin yhteiskunnallisiin malleihin ja luonnollisesti myös Taekwon-don mukanaan tuomiin.
Tämä dokumentti on osaltaan yksi työkalu seuran toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen, jolla toivottavasti
saadaan hyötyä myös tuleville Taekwon-do sukupolville. Seuran vastuulla onkin päivittää toimintalinjaa
säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, jotta se myös pysyy mukana seuran toiminnan muuttuessa.
Tämä toimintalinja on luotu yhteistyössä monien seuran harrastajien kanssa ja toivonkin, että myös jatkossa
ihmiset ovat innokkaita ilmaisemaan ajatuksiaan ja osallistumaan seuran toimintaan!

Pälkäneellä 1.10.2014
Ilkka Naulapää, puheenjohtaja
Aitoon Taekwon-do ry
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1.

VISIO

Aitoon Taekwon-do ry kehittää ja ylläpitää laadukasta ja monipuolista toimintaa taekwon-don parissa ja
tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia kaikille lajista kiinnostuneille. Seura tarjoaa tasapuolisen
toimintamahdollisuuden sekä harraste- että kilpaurheilusta kiinnostuneille, kaikissa ikäryhmissä ja
yksilöiden väliset erot huomioon ottaen. Seura antaa kilpaurheilusta kiinnostuneille valmennusta,
tavoitteenaan saavuttaa kansallista ja kansainvälistä menestystä. Seura tarjoaa muille harrastajille
valmennusta terveysliikuntapohjaisesti harjoitella ja kehittyä lajissa, tavoitteenaan lisätä liikunnan
harrastamista ja ihmisten hyvinvointia.
”Kaikki seuran toiminnassa mukana olevat tuntevat liikunnan iloa ja kehittyvät lajissa oman tasonsa
mukaisesti.”

2. TAEKWON-DON PERUSTANA OLEVAT ARVOT
2.1 Taekwon-don pääperiaatteet
Taekwon-don pääperiaatteet ovat kohteliaisuus, rehellisyys, uutteruus, itsehillintä sekä lannistumaton,
hyvä henki. Pääperiaatteet muodostavat lajin perustan ja myös Aitoon Taekwon-do ry:n koko toiminta
rakentuu näille pääperiaatteille, joihin seuran jäsenet ovat sitoutuneet. Pääperiaatteiden noudattamisen
merkitystä korostetaan sekä seuran puitteissa tapahtuvassa toiminnassa että laajemmin elämässä.
Kohteliaisuus ilmenee toiminnassamme siten, että pyrimme aina toimimaan toiset huomioon ottaen sekä
seuran piirissä tapahtuvassa toiminnassa että myös muulla vapaa-ajalla, työelämässä ja koulumaailmassa,
kunkin omasta elämänvaiheesta riippuen.
Rehellisyys merkitsee sitä, että kohtelemme toisia rehellisesti emmekä yritä saada hyötyä valheiden
kautta. Olemme rehellisiä myös itsellemme ja osaamme myöntää puutteemme. Laajemmassa
perspektiivissä rehellisyys merkitsee kykyä ymmärtää toimiiko oikein vai väärin elämän eri tilanteissa.
Rehellisyydellä ja rehellisyyden oppimisella on näin suora yhteys kykyyn toimia eettisesti ja moraalisesti
oikein.
Uutteruudella tarkoitetaan luonteen sinnikkyyttä. Pyrimme jokaisessa elämässä eteen tulevassa
tilanteessa antamaan kaikkemme niin henkisesti kuin fyysisestikin.
Itsehillintä on ennen kaikkea kykyä tunteiden kontrollointiin. Jokainen epäonnistuu joskus, ja
epäonnistumisesta seuraavien negatiivisten tunteiden hallinta on tärkeä taito jokaisen elämässä.
Itsehillintä ei kuitenkaan tarkoita negatiivisten tunteiden kieltämistä, sillä olemme itsellemme myös
rehellisiä.
Hyvä henki tarkoittaa toiminnassamme sitä, että pyrimme toimimaan kaikki yhdessä ja hyvässä
hengessä. Jokaisen tulee olla niin vahva, että mahdolliset ristiriidat voidaan jättää taka-alalle, jotta
voimme toimia yhtenä ja yhtenäisenä ryhmänä. Kannustamme toisiamme harjoittelussa ja kaikki ovat
tervetulleita ryhmäämme.
2.2 Taekwon-do vala ja sen merkitys
Jokainen taekwon-don harrastaja vannoo erityisen valan:
”Minä lupaan noudattaa Taekwon-don sääntöjä.
Tulen kunnioittamaan opettajaa ja ylempiä vöitä.
Lupaan olla käyttämättä Taekwon-doa väärin.
Tulen olemaan puolestapuhuja vapaudelle ja oikeudenmukaisuudelle.
Autan rakentamaan rauhallisempaa maailmaa.”
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Vala sitoo taekwon-don harrastajat lajin sääntöjen noudattamiseen ja samalla toimimaan myös
moraalisella tasolla oikein. Valan vannomisen ja taekwon-don sääntöjen noudattamisen myötä syntyy
luottamus, joka on välttämätöntä taekwon-don harjoittelussa.
Opettajan ja ylemmän vyöarvon saavuttaneiden lajin harrastajien kunnioittamisen tarkoituksena on lisätä
ymmärrystä auktoriteettien kunnioittamiseen. Elämässä ja yhteiskunnassa on aina ylemmässä asemassa
olevia henkilöitä tai vanhempia ihmisiä taikka sellaisia asioita, joita tulee kunnioittaa vaikka ei itse
olisikaan asioista samaa mieltä.
Jokaisen harrastajan tulee sisäistää se, että taekwon-doa ei tule käyttää väärin missään tilanteessa.
Kenenkään taekwon-doa osaavan ei tule käyttää oppimiaan taitoja toisen vahingoittamiseen, ei fyysisesti
eikä henkisesti.
Toisten oikeudenmukaisen kohtelun kautta voi tulla itsekin oikeudenmukaisesti kohdelluksi. Toimimalla
itse esimerkkinä voi vaikuttaa muihin ihmisiin, ja tätä kautta voidaan edistää ja lisätä
oikeudenmukaisuutta.
Taekwon-do on taistelu- ja itsepuolustuslaji. Tästä huolimatta päämääränä on aina taistelun välttäminen.
Rauhallisemman maailman rakentamisen tavat riippuvat jokaisesta itsestään. Opettajan tehtävänä on
esimerkiksi opettaa taekwon-doa, eli kehittää oppilaitaan niin henkisesti kuin fyysisestikin. Oppilaat
voivat vastaavasti esimerkiksi pyrkiä kaikessa toiminnassaan noudattamaan taekwon-don pääperiaatteita.

3. AITOON TAEKWON-DO RY:N MUUT ARVOT
Lasten ja nuorten harjoittelussa on mukana leikki vahvana tekijänä ja olennaisena elementtinä.
Tarjoamme lapsille ja nuorille liikkumisen iloa ja pyrimme siihen, että liikunnasta tulee heille
elämäntapa. Kannustamme lapsia ja nuoria liikkumaan monipuolisesti ja harrastamaan myös muita
liikuntalajeja. Myös aikuisten harjoittelussa käytämme leikinomaisuutta hyväksi. Liikunnan
harrastaminen aikuisiällä on tärkeää, ja liikkuminen on aina iloinen asia.
Tarjoamme nuorille ja lapsille turvallisen ja mielekkään vapaa-ajan viettotavan sekä hyvän
kasvuympäristön. Seuramme on päihteetön. Tunnistamme erityisen merkityksemme Anna Tapion
sisäoppilaitoksena toimivan yläasteen koulun oppilaille, joista osa käy kouluaan kaukana kotoaan ja
vanhemmistaan.
Lasten ja nuorten toiminnassa pidämme tärkeänä, että he ottavat liikunnan elämänasenteekseen.
Korostamme sitä, että hengästyminen, hikoileminen ja muu vastaava on vain hyväksi ja rakentaa
osaltaan heille terveempää tulevaisuutta aikanaan aikuisina.
Tarjoamme aikuisharrastajille mahdollisuuden harrastaa terveyttä edistävää liikuntaa, joka mahdollistaa
monipuolisella tavalla kunnon kohottamisen ja sen ylläpitämisen. Huomioimme aikuisharrastajien
erilaiset lähtökohdat harrastaa liikuntaa.
Seuramme toimii maaseudun yhteisöllisyyden edistäjänä. Meillä nuoret harjoittelevat yhdessä aikuisten
kanssa ja myös lapsille tarjotaan mahdollisuus osallistua aikuisten kanssa samoihin harjoituksiin. Näin
opimme paremmin tuntemaan toisiamme myös yli kylärajojen. Tuttujen aikuisten olemassaolon kautta
vahvistamme lasten ja nuorten turvallista kasvuympäristöä.
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4. YLEISET TAVOITTEET
4.1 Liikunnalliset tavoitteet
Harrastajilla on viikoittain usean tunnin mahdollisuus ohjattuun liikunnan harrastamiseen.
Tarjottavat harjoitusmahdollisuudet ovat laadukkaat, monipuoliset ja harrastajia kannustavat.

4.2 Lajilliset tavoitteet
Lajissa kehittymiseen liittyvät tavoitteet asetetaan jokaisen harrastajan henkilökohtaisten
ominaisuuksien ja tahdon mukaisesti. Näin asetettuja tavoitteita tarkastellaan jatkuvasti ja niitä
voidaan joustavasti muuttaa harrastajan kehittyminen ja eteneminen huomioon ottaen.
Taekwon-don tuntemuksen lisääminen ja lajin harrastajamäärän lisääminen.

4.3 Kilpaurheilulliset tavoitteet
Mahdollisimman monen urheilijan nostaminen kansalliselle tasolle ja sitä kautta myös
kansainväliselle tasolle.
Mahdollisimman monen lapsen ja nuoren kannustaminen kokeilemaan kilpailemista.

4.4 Terveellisiin elämäntapoihin kannustamiseen liittyvät tavoitteet
Harrastajia kannustetaan kokonaisvaltaisesti terveellisiin elämäntapoihin.
Harrastajia kannustetaan harrastamaan monipuolisesti liikuntaa. Harrastajille tarjotaan muun muassa
mahdollisuutta kokeilla muita kamppailulajeja osallistumalla eri kamppailulajeja esitteleville budoleireille sekä järjestämällä eri seurojen kanssa vierailuja harjoituksiin. Harrastajille järjestetään myös
ajoittain erityisesti itsepuolustukseen keskittyviä defendo-harjoituksia.
Tupakoivia harrastajia kannustetaan positiivisessa hengessä lopettamaan tupakointi ja lopettamista
yrittäviä pyritään tukemaan tässä yrityksessään.

4.5 Henkiseen kasvuun liittyvät tavoitteet
Pyrkimys kasvattaa yhteiskuntaan aktiivisia, hyvinvoivia ja oikeamielisiä ihmisiä.
Fyysisen kehittymisen rinnalla aivan yhtä tärkeää on henkinen kasvu ja mielen hallinta.
”Olisi edesvastuutonta opettaa oppilaille hengenvaarallista tekniikkaa, jos heistä ei samalla
opetettaisi runoilijoita.”
– kenraali Choi Hong Hi (lajin perustaja)

5. ORGANISAATIO JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
5.1 Seuran organisaatio
Aitoon Taekwon-do ry on rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa ohjaa Suomen lainsäädäntö ja
yhdistyksen säännöt. Seuran tarkoituksena on sen sääntöjen mukaan edistää ja ylläpitää taekwon-don
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harrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen taekwon-do kursseja,
keskustelu- ja esittelytilaisuuksia sekä kilpailutoimintaa. Yhdistys voi myös välittää jäsenilleen taekwondo tarvikkeita voittoa tavoittelematta.
Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen
jäsenet yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä
edesauttaa yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen juoksevia hallinnollisia asioita hoitaa yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan
yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Näin valittavaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,
rahastonhoitaja ja kahdesta kuuteen muuta jäsentä. Yhdistyksen hallitus valitsee lisäksi keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat
toimihenkilöt sekä nimittää seuran päävalmentajan.
Lainsäädännön edellyttämien ja yhdistyksen säännöistä seuraavien toimielinten lisäksi seurassa on
pääopettaja, jonka tehtävänä on vastata opetettavasta tekniikasta ja vyökokeista. Päävalmentajan
tehtävänä on vastata käytännössä harjoitusten ohjaamisesta ja suunnittelusta yhteistyössä pääopettajan
kanssa. Muiden opettajien tehtävänä on toimia harjoitusten ohjaajina yhdessä päävalmentajan kanssa.
Seuran valittuina toimihenkilöinä toimivat juniorivastaava, lisenssivastaava ja tiedotusvastaava.
Juniorivastaavan tehtävänä on vastata lasten ja nuorten toiminnasta ja sen kehittämisestä.
Lisenssivastaavan tehtävänä on huolehtia lisenssiasioiden tiedotuksesta ja valvoa että jokaisella
harrastajalla on lisenssi. Tiedotusvastaava huolehtii seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Tässä
tarkoitettuja toimihenkilötehtäviä hoitavat yhdistyksen hallituksen jäsenet.

5.2 Seuran sidosryhmät ja kumppanit
Suomen ITF Taekwon-do ry
Aitoon Taekwon-do ry on Suomen ITF Taekwon-do ry:n jäsen. Suomen ITF Taekwon-do ry on ITF
taekwon-don kansallinen kattojärjestö Suomessa ja se on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Nuori
Suomi ry:n jäsenjärjestö. Lajin kansainvälisinä kattojärjestöinä toimivat International Taekwon-Do
Federation (ITF) ja All European Taekwon-Do Federation (AETF).
Suomen ITF Taekwon-do ry:n tarkoituksena on auttaa Suomessa toimivia jäsenseurojaan toimimaan
ITF:n sääntöjen mukaisesti ja harjoittamaan kenraali Choi Hong Hin kehittämää taekwon-doa.
Tarkoituksena on kehittää liikuntaharrastusta eri-ikäisten ihmisten parissa ja toimia niin, että
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja
tarpeidensa mukaisesti. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin
periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Aitoon Taekwon-do ry osallistuu vuosittain Suomen ITF Taekwon-do ry:n vuosikokouksiin ja muihin
mahdollisesti järjestettäviin ylimääräisiin kokouksiin sekä liiton järjestämiin koulutuksiin, kilpailuihin,
leireihin ja muihin mahdollisiin tapahtumiin.
Muut taekwondo-seurat ja eri kamppailulajien seurat
Aitoon Taekwon-do ry tekee yhteistyötä muiden suomalaisten taekwondo-seurojen kanssa ja myös muita
kamppailulajeja edustavien seurojen kanssa. Yhteistyömuodot ovat varsin vaihtelevia, ja niihin kuuluu
esimerkiksi opettajien vierailut eri seurojen harjoituksia vetämään ja erilainen käytännön yhteistoiminta
kilpailuihin ja leireihin liittyen (esim. yhteiset kuljetukset ja valmennusyhteistyö).
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Pälkäneen kunta
Aitoon Taekwon-do ry:n kotipaikka on Pälkäne. Kunta on alueellisesti seuran tärkein
yhteistyökumppani, sillä kunta mahdollistaa käytännössä muun muassa harjoitustilat seuralle.
Pälkäneen kunta toimii seuralle myös taloudellisena tukijana. Vuosittaiset yleisavustukset ja myös
erilliset kohdeavustukset erityisiin hankkeisiin mahdollistavat osaltaan seuran toiminnan ja tarjoavat
myös mahdollisuuden kehittää sitä.
Aitoon Taekwon-do ry puolestaan tarjoaa Pälkäneen kunnan alueella edullisen ja kaikille kuntalaisille
avoimen mahdollisuuden liikunnan harrastamiseen ja toimii siten Pälkäneen kunnan
yhteistyökumppanina alueen liikuntapalvelujen tarjonnassa. Aitoon Taekwon-do ry:n toimintaa ja
alkeiskursseja markkinoidaan muun muassa Pälkäneen kunnan kouluissa.
Aitoon Taekwon-do ry toimii yhteistyössä myös kunnan koulujen kanssa. Seura jakaa vuosittain
stipendejä ala-asteen koulujen oppilaille, jotka koulun liikuntatuntien ja muun koulun liikuntatoiminnan
yhteydessä ovat toimineet muita kannustavasti, reilusti ja muutoinkin taekwon-don perusperiaatteiden
mukaisesti. Stipendin saajien ei tarvitse olla taekwon-don harrastajia.

6. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA TOIMINTATAVAT
6.1 Harjoitukset ja muu varsinainen toiminta
Seura järjestää ohjattuja harjoituksia lähes päivittäin jollekin ryhmälle. Lisäksi tarjolla on yksi
harjoitusvuoro omaehtoiselle harjoittelulle. Tarkka harjoitusaikataulu ja harjoitusten kestoajat löytyvät
seuran Internet-sivuilta. Harjoituspaikkoina toimivat koulujen liikuntasalit ja kunnan liikuntahalli. Yhden
harjoituskerran kesto on pääsääntöisesti 1 ½ tuntia.
Vuosittain järjestetään pelisääntökeskustelut junioriharrastajien vanhemmille. Pelisäännöistä
keskustellaan myös harrastajien kanssa ja jokaisessa junioriryhmässä sovitaan omat pelisäännöt.
Harjoitusryhmät on jaettu siten, että 7 – 13-vuotiaat harjoittelevat omana ja yli 13-vuotiaat omana
ryhmänään. Ryhmissä harjoittelevat pääsääntöisesti kaikki harrastajat vyöarvosta riippumatta. Osaan
harjoituksista on kuitenkin asetettu vyöarvoraja, millä pyritään mahdollistamaan pidemmälle ehtineille
harrastajille omaan vyöarvoonsa keskittyvä opetus.
Alkeiskurssi järjestetään vuosittain sekä syksyllä että keväällä. Yli 13-vuotiaiden alkeiskurssit
harjoittelevat omana ryhmänään. Alle 13-vuotiaat lajin aloittelijat harjoittelevat pidemmälle ehtineiden
kanssa samassa ryhmässä.
Yli 13-vuotiaille järjestettyjä ohjattuja harjoituksia on pääsääntöisesti kolme kertaa viikossa. 7-12vuotiaille järjestettyjä ohjattuja harjoituksia on lähtökohtaisesti kaksi kertaa viikossa sekä tarvittaessa
lisäksi kolmas viikkoharjoitus vyöarvorajalla. Yli 13-vuotiaiden ryhmälle järjestetään noin kolmen
viikon välein lisäharjoitus vyöarvorajalla. Yli 13-vuotiaiden alkeiskurssin harjoitukset ovat yleensä
kahdesti viikossa.
Alle 13-vuotiailla on mahdollisuus vierailla vanhempien harjoituksissa. Tällä pyritään muun muassa
siihen, että aikanaan siirtyminen toiseen ryhmään olisi helpompaa ja että sisarukset ja kaverit voivat
harjoitella ikäerosta huolimatta samassa ryhmässä.
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Vähintään kerran vuodessa järjestetään alle 13-vuotiaiden ryhmässä yhteisharjoitukset, joihin lapset
voivat tuoda vanhempansa kokeilemaan lajia. Tarkoituksena on tutustuttaa laajempaa ihmisryhmää lajiin
ja myös edistää harrastajien lähipiirin tuntemusta sekä suhteessa seuraan että toisiinsa.
Lisäksi harrastajille tarjotaan kerran viikossa ilmainen kuntosalivuoro kunnan liikuntahallilla.
Kuntosaliharjoittelu paitsi tukee taekwon-don harjoittelua, myös tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa
liikunnan harjoittelua. Salivuoro on lisäksi käytössä harjoituksissa mukana olevien lasten vanhemmille.
Näin edistetään liikunnan harrastamista ja harrastajien lähipiirin tuntemusta.
Vyökokeet järjestetään kahdesti vuodessa. Vyökoe on tilaisuus, jossa testataan harrastajien osaamista ja
jossa voi osaamistason mukaisesti saavuttaa korkeamman vyöasteen. Vyökokeeseen osallistumisesta
päättää päävalmentaja harrastajien etenemisen ja kehityksen huomioiden.
Seura järjestää kilpailuja ja leirejä joitakin kertoja vuodessa sekä tarvittaessa lajin esittelynä toimivia
näytöksiä, joiden tarkoituksena on lisätä lajin tuntemusta sekä saada uusia harrastajia mukaan lajin
pariin. Lisäksi seura organisoi muiden seurojen järjestämiin kilpailuihin, leireille ja muihin vastaaviin
tapahtumiin osallistumisen. Kilpailuihin voivat osallistua lähtökohtaisesti kaikki halukkaat, riippuen
kilpailusta, sen ikärajoista, kilpailusarjoista ja muista vastaavista seikoista.
Seura tukee opettajien valmentaja- ja junioriohjaajakoulutukseen sekä tuomarikoulutukseen
osallistumista.
6.2 Maksut
Harjoitteluun, kilpailuihin, leireille ja muuhun vastaavaan toimintaan osallistuminen edellyttää seuran
jäsenmaksun maksamista ja voimassaolevaa lisenssiä sekä tapaturmavakuutusta (joka voi sisältyä
lisenssiin).
Seuran jäsenmaksu on kaikille samansuuruinen siten, että alle 12-vuotiaiden jäsenmaksu on alhaisempi
kuin yli 12-vuotiaiden jäsenmaksu. Lisäksi seura antaa perhealennuksen, jos samassa perheessä on
useampi harrastaja. Seuran opettajilta ei peritä jäsenmaksua, he korvaavat jäsenmaksun seuran hyväksi
tekemällään työllä. Lisenssimaksut määrää Suomen ITF Taekwon-do ry, ja niiden suuruus riippuu
harrastajan iästä ja siitä, osallistuuko harrastaja kilpailuihin sekä siitä, sisältyykö lisenssiin
tapaturmavakuutus. Lisenssimaksut eivät tule Aitoon Taekwon-do ry:lle.
6.3 Yhdistyksen tiedotus
Pääasialliset tiedotuskanavat ovat seuran Internet-sivut osoitteessa www.atkd.sporttisaitti.com sekä
paikallinen sanomalehti Sydän-Hämeen Lehti.
Seuran Internet-sivujen tarkoituksena on toimia tiedotuskanavana seuran jäsenille sekä muille lajista
kiinnostuneille. Sivuja voidaan käyttää myös yhteistyökumppaneiden markkinointiin erillisten
sopimusten mukaisesti.
Pienen ja paikallisen sanomalehden olemassaolo mahdollistaa seuralle ja lajille runsaasti näkyvyyttä ja
siten myös mahdollisuuden edistää lajin tuntemusta ja saada lisää harrastajia. Aitoon Taekwon-do ry
toimii yhteistyössä lehden toimituksen kanssa artikkeleiden saamiseksi kilpailuista ja muista
tapahtumista. Lisäksi Sydän-Hämeen Lehdessä on järjestöpalsta, jossa seuran asioista voi tiedottaa.
Palstan käyttö on ilmaista.
Tiedottamisessa käytetään lisäksi harrastajille jaettavia tiedotteita. Tiedotuskanava on käytössä erityisesti
junioreilla.
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6.4 Seuran päihteetön linja
Aitoon Taekwon-do ry on päihteetön seura. Seuran harjoituksissa ja niiden välittömässä yhteydessä,
kilpailuissa ja kilpailumatkoilla sekä muissa tapahtumissa ei hyväksytä päihteiden käyttöä.
Näin ollen esimerkiksi tupakointi on kielletty harjoituspaikkojen välittömässä läheisyydessä ennen ja
jälkeen harjoitusten ja muiden tapahtumien. Vastaavasti esimerkiksi alkoholin käyttö on kielletty
kilpailumatkoilla ja muissa tilaisuuksissa. Huumausaineiden käyttöön seurassa on omaksuttu täydellinen
nollatoleranssi.
6.5 Seuratoimijat ja talkootyö
Harrastajat ja nuorempien harrastajien vanhemmat osallistuvat tarvittaessa ja kukin mahdollisuuksiensa
mukaisesti seuran järjestämien kilpailujen yhteydessä kilpailupaikkojen kunnostamiseen ja muuhun
vastaavaan kilpailujen järjestämiseksi tarvittavaan työhön. Yhteistyötä voidaan tehdä myös esimerkiksi
seuran toiminta-alueen koulujen vanhempaintoimikuntien tai –yhdistysten kanssa.
Aitoon Taekwon-do ry järjestää vuosittain keväällä saunaillan tai muun vastaavan tilaisuuden kauden
päättäjäistilaisuutena. Kauden päätyttyä palkitaan aktiiviset harrastajat ja muut toimijat. Perinteisesti
harrastajat ovat muistaneet myös opettajia.
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