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ENSIKOHTAAMINEN

Laiva saapui Tukholmasta Helsinkiin kesäkuussa 1979. Sää oli au-

rinkoinen ja lämmin. Dae Jin Hwangin ensivaikutelma Suomesta oli 

erinomainen.

”Se oli hämmästyttävä kokemus. Laiva oli iso ja hieno, enkä ollut 

ennen nähnyt mitään sellaista. Olin nähnyt vain kalastus- ja sotalai-

voja, mutta en ikinä risteilylaivaa tai mitään suurempaa matkustaja-

laivaa. Sitten saavuin kirkkaaseen aurinkoiseen kesäsäähän. En ollut 

osannut odottaa sellaista.”

Seuraavaksi Hwang löysi Helsingin keskustasta nuorten miesten 

kristillisen yhdistyksen ylläpitämän hotellin.

”Minulla ei ollut enää paljoakaan rahaa jäljellä, mutta oli pakko 

lähteä ostamaan jotain syötävää. Menin kauppaan, mutta kaikki siel-

lä oli täysin erilaista kuin kotona. Löysin lopulta banaaneja – ne sen-

tään näyttivät samalta kuin meillä.”

“Menin syömään niitä hotellille ja kyselin ihmisiltä, olisiko täällä 
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jotain paikkaa, missä voisin tutustua paikallisiin urheilijoihin.”

Hotellin virkailija kertoi Hwangille, että paras paikka tähän olisi 

olympiastadionin lähellä sijaitseva urheiluhalli.

Se oli kävelymatkan päässä.

Saavuttuaan Töölön kisahallille, Hwang kertoi vahtimestarille 

tulleensa Koreasta tutustumaan maahamme ja pyysi lupaa käydä kat-

somassa, mitä lajeja ihmiset siellä harrastivat. Vahtimestari ohjasi hä-

net peremmälle kisahalliin, jossa hetken kierreltyään Hwang huoma-

si koripallokentän takana muutamia ihmisiä treenaamassa karatea.

”Ajattelin, että se on hyvä juttu. Jos täällä on karatelle harrastajia, 

niin on varmasti taekwondollekin”, Hwang kertoo.

Ilta oli jo pitkällä, Hwang oli väsynyt matkastaan eikä hän ollut 

varautunut kuin vilkaisemaan millainen urheiluhalli oli kyseessä.

Hän suunnitteli tulevansa sinne seuraavana päivänä treenaamaan 

itse ja tutustumaan samalla paremmin paikallisiin.

Klaukkalassa asuva 18-vuotias nuori mies nimeltä Timo Suhonen tuli 

seuraavana päivänä Töölön kisahallille jo varhain.

Paikka oli Timolle tuttu muiden harrastusten kautta, joten hän 

hoksasi sen tarjoavan puitteet myös omatoimiseen jujutsun tekniikoi-

den treenaamiseen. Jujutsu oli vienyt Timon mukanaan heti ensiko-
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keilusta. Hänen amerikkalaiset koulukaverinsa olivat kehuneet sen 

antavan voiman ja fyysisen kunnon lisäksi pienen noston itsetuntoon.

Amerikkaan lähtö oli ollut Timolle haave jo varhaisesta teini-iäs-

tä saakka. Pienessä suomalaisessa kaupungissa mahdollisuudet olivat 

rajalliset, ja energinen yrittäjämäinen luonne janosi saada enemmän. 

Hän kaipasi pienen palasen amerikkalaista unelmaa, sitä vapautta ja 

uskoa, että jokainen voi tulla miksi itse haluaa ja onnistua omissa ta-

voitteissaan.

“Se oli ensimmäinen kerta vaihdosta tuloni jälkeen, kun olin ki-

siksellä treenaamassa. Mun omat treenit olivat sinä päivänä aika ke-

vyet. Aloin sitten juttelemaan muiden kisahallilla pyörineiden urhei-

lijoiden ja nuorten kanssa”, Timo kertoo.

Timon huomio kiinnittyi muista poikkeavaan hahmoon: yksi 

nyrkkeilysäkki heijasi puolelta toiselle sellaisella vauhdilla ja voimal-

la, jollaista hän ei ollut ennen nähnyt. Säkin edessä heilui valkoiseen 

asuun pukeutunut ihonväriltään muita tummempi ja aika lyhyt mies.

Tarkemmin katsottuna miehen valkoinen asu oli jonkin kamppai-

lulajin virallinen puku, jonka selkämyksessä näkyi tekstiä, josta Timo 

ei saanut heti selvää.

Mutta kyllä Timo tiesi mitä tuon miehen valkoisen asun vyötä-

rölle sidottu rispaantunut ja syvästi haalistunut musta vyö tarkoitti. 
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Siihen verrattuna hänen oman amerikkalaisen jujutsu-opettajansa 

musta vyö vaikutti tuoreeltaan paketista vedetyltä.

“Mä kävin kysymässä sitten, että mikäs ukko sä oot ja mitä sä oi-

kein teet”, Timo muistelee.

* * *

Taekwondon tarina on itsessään kiehtova: Kamppailulajit ovat olleet 

Korean niemimaalla ja muualla Itä-Aasiassa tärkeässä asemassa jo pit-

kään. Japanilaisten miehittäessä Korean 1900-luvun alussa itsepuo-

lustuslajien harjoittaminen kiellettiin.

Miehityksen aikana japanilaiset ohjasivat hallitsemaansa uutta 

kansaa määrätietoisesti kohti oman kielensä ja kulttuurinsa omaksu-

mista. Korealaisille tutumpien kamppailulajien harjoittelua jatkettiin 

kuitenkin japanilaismiehityksen ajan salassa, joten perinteet eivät 

täysin sammuneet.

Japanilaisten mukana maahan tuli lisäksi tietoutta japanilaistyy-

lisistä kamppailuperinteistä kuten karatesta. Korean itsenäistyttyä 

toiseen maailmansotaan päättyneen japanilaismiehityksen jälkeen 

pinnalle nousi viisi eri kamppailulajikoulua: Song Moo Kwan, Chung 

Do Kwan, Moo Duk Kwan, Ji Do Kwan ja Chang Moo Kwan.

1960-luvulla korealaiset kamppailutyylisuunnat, niin kutsutut 
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kwanit, yhdistettiin taekwondoksi ja siitä noin vuosikymmenen 

päästä käsky poliittiselta ylätasolta määräsi lajin levitettäväksi kan-

sainvälisesti. Tästä alkoi korealaisten taekwondomestarien toimesta 

moderni lähetyssaarnaus kamppailulajin puolesta ympäri maailmaa. 

Maa kerrallaan korealaiset mestarit levittivät tietoisuutta lajista, min-

ne ikinä päättivätkin matkata.

Hwang on itse vaikuttanut taekwondon leviämiseen sekä Suo-

meen, Viroon, Latviaan, Liettuaan että osittain myös Venäjälle.

Suomessa ja Latviassa hän on ollut taekwondomestareista ensim-

mäinen, mutta esimerkiksi Venäjällä – silloisessa Neuvostoliitossa 

– on vaikuttanut yhtä aikaa useita mestareita, joten yksittäisen mes-

tarin merkitys lajin etenemiseen siellä ei ole niin suuri kuin pienem-

missä maissa.

Lyhyellä taustatutkimuksella ensivaikutelma paljon hymyileväs-

tä, rauhallisesta ja jopa seesteisestä Hwangista rakentuu hänen saa-

vutustensa ympärille: ”Lähetyssaarnaajana kahdessa maassa – Dae 

Jin Hwang toi Suomeen taekwondon ja vie nyt Koreaan ilosanomaa 

hyvinvointivaltiosta”, kirjoitti Helsingin Sanomat helmikuussa 2013. 

”Hwang toi taekwondon Suomeen Korean malliin”, avaa lajin taustoja 

Hymy-lehti kesällä 2012. Hymy jatkaa myös parilla muulla pienem-

mällä artikkelilla: ”Tälle yli 70-vuotiaalle stadilaiselle ei kannata ryt-
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tyillä – yhdeksän danin musta vyö!” ja ”Ei mikään tavispapparainen 

Suomesta – musta vyö ja armeijan erikoisjoukkojen ex-kouluttaja!”.

Hwang on kouluttanut 1970-luvulla oman kilpailu-uransa jälkeen 

taekwondossa sekä Korean että Yhdysvaltojen armeijoiden erikois-

joukkoja ja upseereita. Omalla kamppailu-urallaan hän voitti kaksi 

kertaa Korean mestaruuden. Lisäksi hän on saavuttanut lajissa suur-

mestarin arvonimen ja korkeimman elossa olevalle henkilölle myön-

nettävän vyöasteen.

Nyt tuo mestari seisoi nuoren Timon edessä Töölön kisahallissa, vain 

päivä sen jälkeen, kun Hwang oli saapunut maahamme.

Timo ei tietenkään osannut arvata miltä tuntuu olla rahattoma-

na ja kielitaidottomana täysin tuntemattomassa maailmankolkassa. 

Timo ei vielä tällöin tiennyt, että lähes kaikki mitä tuo mies omisti, 

oli tuossa hänen edessään. Kaikki muu oli jäänyt Koreaan.

“Miltä se tuntui, kun ei ollut mitään muuta osaamista tai ammat-

tia – eikä mitään muuta omaisuutta tai apua?”, tätä ja vastaavia kysy-

myksiä Timo on osannut miettiä vasta vuosikymmeniä ensikohtaa-

misen jälkeen.

“Miten tästä asetelmasta saadaan luotua menestyvä elämä itselle ja 

kaukana Koreassa olevalle vaimolle ja kahdelle pienelle lapselle? Mil-
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laista uskoa itseensä se vaatii ja miten kovan itsetunnon edes tuohon 

asti tuleminen oli häneltä vaatinut?”

Hwang oli yhdessä elämänsä käännepisteessä juuri näiden ky-

symysten äärellä. Hänen tarinansa kertoo siitä, miten Suomen 

taekwondon isä päätyi Korean vaikeista sodan runtelemista 1940-lu-

vun oloista kasvotusten nuoren Timo Suhosen kanssa tähän koh-

taamiseen, josta alkoi merkittävä ystävyys kahden samanhenkisen – 

yrittäjämäisen ja omaa vapauttaan etsivän – henkilön välillä.

Samalla alkoi suomalaisen taekwondon eteen tehty pitkä ja 

haastava työ.

Hwangista on tehty Suomessa ja Koreassa yhteensä jopa satoja 

lehtijuttuja sekä radio- ja TV-haastatteluita. Niissä kuvataan enim-

mäkseen hänen saavutuksiaan, mutta hän itse ihmisenä ja hänen 

matkansa Suomeen ovat monelle suomalaiselle harrastajalle tunte-

mattomampia.

Vuonna 2019 tuli kuluneeksi neljäkymmentä vuotta siitä, kun 

Hwang saapui maahamme. Samalla suomalainen taekwondo täyt-

ti neljäkymmentä vuotta, ja Hwang itse on viettänyt yli puolet elä-

mästään Suomessa. Hänen Suomessa viettämänsä vuodet ovat jol-

lakin tapaa lajin harrastajilla tiedossa, sen verran näkyvää Hwangin 

ja taekwondon matka on Suomessa kuitenkin ollut, mutta se toinen 
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puoli hänen tarinaansa on jäänyt pimentoon.

Miten ja miksi hän saapui Suomeen; millaista hänen elämänsä oli 

Koreassa ja mitä siellä tapahtui; miten Hwang itse on kasvanut mes-

tariksi ja millainen hän on oikeasti ihmisenä?

Tietämättömyys näistä asioista oli yksi syy tämän kirjan syntyyn; 

toisaalta tämä on kunnianosoitus taekwondon eteen tehdystä työstä 

sekä lahja Suomen taekwondon 40-vuotisjuhlalle, mutta samalla se 

vastaa Hwangin läheisille itselleen useaan kysymykseen, joihin heillä 

ei ollut vastausta tai joita he eivät olleet ikinä saaneet kysyttyä.

“Kun puhun isästä, niin jotenkin tuntuu, että aika ohut tieto mi-

nulla hänestä on. En tiedä yhtään, että millainen hän on ihmisenä. 

Tiedän vain mitä hän on saavuttanut, ja tuntuu että en oikein tunne 

häntä hyvin”, Hwangin nuorempi poika In-Kwon Hwang kertoo.
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ESIKOINEN

Dae Jin Hwang kertoo syntyneensä vuonna 1941, vaikka virallisissa 

todistuksissa lukee 1942. Toisen maailmansodan sekasorron aikana 

lasten rekisteröinti virallisiin kirjoihin ei ollut Korean viranomaisten 

päällimmäinen huoli. Vuoden tai parin viive tuon ajan kansalaisre-

kisterissä on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Japanilaisten pari vuosikymmentä aikaisemmin alkanut mie-

hitys, joka päättyi Japanin antautuessa toisessa maailmansodassa 

vuonna 1945, jättivät jäljen Hwangiin itseensä sekä hänen perhee-

seensä. Tarinat sodasta tai vieraan vallan väkivallanteoista eivät sil-

tikään kuulu läpi Hwangin omista sanoista. Hwang oli silloin vasta 

muutaman vuoden ikäinen, joten ei hän sitä voi muistaakaan. Toki 

vaikeissa oloissa syntyminen ja oman perheen tuska vaikuttavat aina 

myös lapsiin.

Hwangin kotikylä, Sidae, välttyi onnekkaasti suurimmilta toisen 

maailmansodan aikaisilta suorilta iskuilta ja tuhoilta. Sodan vaiku-
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tukset olivat siellä enemmän välillisiä: nälkää, sekasortoa, kurjuutta 

ja yhteyksien puuttumista muihin Korean osiin.

Sodan kauhujen sijaan Hwangin lapsuusmuistot, noin neljän ja 

kymmenen välisiltä ikävuosilta, liittyvät lähes poikkeuksetta hänen 

perheensä jatkuvaan työntekoon. Hwang kuvailee niiden rinnalla yh-

deksi kirkkaimmaksi muistokseen sitä, kuinka hän poimi ja söi salaa 

kaverinsa kanssa hunaja- ja vesimeloneita naapurin pellolta. Pojat jäi-

vät tästä kiinni maanomistajalle, joka uhkaili kertovansa kepposesta 

poikien vanhemmille. Tämä pelotti erityisesti Hwangia. Hetken poi-

kia uhkailtuaan, viljelysten omistaja kuitenkin leppyi ja jätti kerto-

matta asiasta eteenpäin – ehkä aistittuaan jotain turhan isoa pelkoa 

verraten teon suuruuteen.

Eniten Hwangia tuolloin pelotti se, että hänen mummonsa olisi 

saanut kuulla hänen varastaneen jonkun toisen mailta. Siitä kiinni 

jäämisestä olisi tullut kova rangaistus.

Hwangin isän äiti, Un Jun Lee, oli poikkeuksellisesti Hwangin 

perheen johtaja. Naisen tehtävänä oli 1900-luvun alun Koreassa koti-

talouden pyörittäminen ja lasten hoitaminen, mutta Hwangin mum-

mon aviomies kuoli nuorena, jättäen hetkeksi perheenpään paikan 

tyhjäksi. Tuolloin vahvatahtoinen mummo otti askel askeleelta isom-

man roolin suvussa itselleen.
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Noin kaksisataa kilometriä Soulista etelään sijaitsevan Iksanin 

kaupungin liepeillä olevan kyläyhteisön sisällä mummoa pidettiin ää-

rimmäisen fiksuna ja aikaansaavana naisena. Hänet tunnettiin myös 

ankarana ja vaativana. Kuri Hwangin kotona oli kovaa.

Vaikka virallisten asioiden hoitamisessa naisen sanaa tai allekirjoi-

tusta ei tuolloin yleisesti hyväksytty, pystyi mummo välillisesti vai-

kuttamaan perheensä tulevaisuuteen ja varallisuuteen. Mummon oh-

jauksen ja päätösten kautta tehtiin muun muassa Hwangin maatilan 

lähellä olevan vuoren omistuksellinen jako, jonka tuloksena Hwan-

gin maihin liitettiin vuoresta toinen puoli.

Korean pääelinkeino oli tuolloin maanviljely, ja Korean ollessa hy-

vin vuoristoista maata, jokainen viljelykelpoinen maapala oli tärkeä 

ja arvokas. Aina kun joku myi maata maatilan lähettyviltä, Hwangin 

suku pyrki ostamaan sen.

Jos tilaisuuden tullen ei ollut rahaa maapalan ostoa varten, vierei-

sestä Iksanin kaupungista löytyi sen aikainen pankki sekä rahalainaa-

mo. Hwangin mummo päätti sukunsa raha-asioista ja hän oli poikke-

uksellisen hyvä velkarahan käytössä omaisuuden kasvattamiseksi.

Maan ostoa varten otetut velat maksettiin myöhemmin korkoi-

neen takaisin ja viljelystä saadut tuotot sijoitettiin lisämaan hankin-

taan sekä lasten kouluttamiseen. Näin mummo kasvatti Hwangin 
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suvun maatilaa pala kerrallaan.

Hwangin mummoa pidettiin kyläläisten keskuudessa luotettavana 

ja oikeudenmukaisena naisena. Tuohon aikaan verot maksettiin riisi-

säkeillä, ja virkamiehet laskivat aina silloin tällöin verot väärin, min-

kä seurauksena jotakuta saatettiin verottaa liikaa. Yksi syy Hwangin 

mummon arvostukseen oli hänen tarjoamansa apu muille: hänen 

saamansa uskottavuuden turvin hän pystyi osoittamaan virheen sat-

tuessa virkamiehille tai veropäälliköille, että omaa tai jonkun muun 

perhettä oli verotettu epäoikeudenmukaisesti.

1940- ja 1950-luvun Koreassa oli paljon kerjäläisiä, sillä osa oli me-

nettänyt kotinsa Japanin miehityksen ja sotien takia. Kerjäläiset kier-

sivät usein maaseudulla pyytämässä ruokaa ja apua, mutta monet kiel-

täytyivät auttamasta heitä. Hwangin mummo oli hyvin uskovainen 

ja hän ajatteli, että kaikkia tulee auttaa: hän antoi kerjäläisille jopa 

enemmän kuin he pyysivät. Yhtä riisikuppia pyytänyt sai usein kaksi.

Uskonnollisuus oli läsnä muutenkin: Hwangin mummon arkeen 

kuului viikoittainen oma pyhiinvaellus usean kymmenen kilometrin 

päässä olevaan temppeliin. Hwang muistelee mummon kulkeneen 

kivikkoisen ja vuorten rinteitä pitkin kiertäneen matkan sinne ker-

ran viikossa. Mukana hänellä oli lahjoja, kuten ruokaa ja pieniä esi-

neitä, joita kuului jättää temppelin alttarille osoittaakseen kunnioi-
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tusta. Mummo käveli viikoittain temppeliin lahjat mukanaan, kävi 

siellä rukoilemassa ja käveli vielä samana päivänä takaisin kotiin.

Todellisen matkan pituus temppeliin on hatarien muistojen varas-

sa, mutta Hwang muistaa olleensa ainakin yhden kerran mummonsa 

mukana matkalla. Se oli hänelle fyysisesti todella vaativa reissu, vaik-

ka hän oli silloin jo yläasteikäinen.

“Muistan miten mummo pakotti minut mukaan”, Hwang kertoo, 

“hän perusteli sitä sanomalla: jos haluaa onnea elämältä, niin se mat-

ka on tehtävä.”

Jotain mummon persoonan voimasta ja hänen perheeseensä luo-

masta vaikutuksesta kuvaa se, että edes Hwang itse ei juurikaan puhu 

omista vanhemmistaan, isästään Yi Bae Hwangista tai äidistään Jo 

Sun Kimistä, kertoessaan lapsuudestaan. Hänen kertomansa tarinat 

tuosta ajasta kääntyvät jatkuvasti mummoon.

Mummo oli tässä perheessä johtaja, ohjeiden sanelija sekä lasten 

kasvattaja. Mummo oli myös nuoren Hwangin esikuva.

Hwangin omien lasten parissa tämä mummo, eli heidän isoisänsä 

äiti, tunnetaan edelleen suvun legendaarisena hahmona, ylisukupol-

visena esikuvana ja vaikuttajana. Tarinat Hwangin mummosta ovat 

perheen keskuudessa edellä kuvatun mukaisesti ylistäviä, paikoitellen 

jopa kiillotetun kuuloisia.
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Jotain merkittävää mummossa on täytynyt olla, sillä kuinka moni 

meistä muista oikeasti muistaa edes nimeä, yksityiskohtia, saati pin-

tapuolista kuvausta omista sukulaisistaan kolmen sukupolven takaa.

Hwangin perhekuvaan syntyy tietynlainen ison puun taakse jää-

vä varjo: mummo oli niin vahva persoona, että Hwangin isä ja äiti 

vaipuvat väistämättä mummon varjon taakse. Kotikasvatus on myös 

tullut mummolta, ei niinkään Hwangin omilta vanhemmiltaan.

Hwangin ja hänen vanhempiensa välillä on myös perustavanlaa-

tuinen ero heidän oman tahtonsa ja tietynlaisen kuuliaisuuden välil-

lä. Esimerkiksi Hwangin oma isä sai nuorena kylänsä johtajilta kun-

niakirjan siitä, miten hyvä ihminen hän on omille vanhemmilleen.

Koreassa arvostetaan paljon sitä, miten hyvin ihmiset kantavat 

omaa vastuutaan ja tottelevat omia vanhempiaan. Tämä kunnioitus 

ja tottelevaisuus vanhempia kohtaan on siis lähtökohtainen oletus 

hyvässä korealaisessa perheessä, mutta Hwangin oma isä ja äiti olivat 

vielä tähän verrattuna askeleen verran kuuliaisempia.

Hwang taas haluaa olla itse se, jota kuunnellaan ja totellaan. Tämä 

luonteenpiirre näkyi hänessä jo nuorena poikana, vahvistuen vuosi 

vuodelta. Hän halusi pärjätä itse omilla ehdoillaan.

* * *
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Hwangin perhe asui perinteisessä kaksikerroksisessa korealaisessa 

maalaistalossa vehreän kasvillisuuden ympäröimänä. Talon takana 

avautuu pelto viljelyä varten ja sen takana nousee esteeksi sekä tur-

vaksi suvun puoliksi omistama vuori. Metsä reunustaa maapalstoja 

tiheänä vihreänä massana, nousten myös vuorta pitkin niin pitkäl-

le kuin pilvien ja sinertävän horisontin rajalta pystyy vielä silmällä 

erottamaan.

Talon neljä huonetta lämmitettiin polttamalla pieniä puita ja rii-

siolkia keittiön tulipesässä, josta lämmin ilma virtasi talon alla sijait-

sevia pohjarakenteita pitkin muihin huoneisiin.

Sidaen kylän vuoristoisessa ympäristössä 1940-luvun talvet olivat 

lumisia ja kylmiä. Korea on niemimaa, jossa tuuli ja pakkanen voivat 

välillä yllättää hyytävyydellään.

Maaseudulla ei ollut työpaikkoja, vaan ihmiset elivät omavarais-

taloudessa. Hwangin perheen maatilalla viljeltiin tuolloin riisiä, pe-

runaa, bataattia, persimoneja ja muita ruokakasveja. Sodan ja sen 

jälkeen jälleenrakentamisen kiristämät verot veivät näistä kuitenkin 

aina ison osan.

Ruoka oli perinteistä maaseudun ruokaa: misokeittoa eli soijapa-

pukeittoa, herneitä, kimchiä ja riisiä. Lihaa perheessä syötiin niukalti; 

se oli kallista ja juhlia varten varattu ylellisyys. Kokkaajana oli aina 
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Hwangin oma äiti, jonka vastuulla olivat muutkin kotitaloustyöt.

“Me muut teimme sitten maataloustöitä”, Hwang kuvaa lapsuu-

den yleisimpiä päiviään, “meillä vallitsi kungfutselainen tyyli, että ih-

minen tulee täydeksi ja onnelliseksi töitä tekemällä.”

“Jos porukka oli nukkumassa, niin mummo tuli kyllä herättä-

mään ja ajamaan takaisin töihin äkkiä. Työmoraali oli mummon 

suurin hyve ja sitä hän odotti niin ikään meiltä muilta.”

Työtavat ja -olot poikkesivat paljon nykypäivän maanviljelystä: 

vahvaa riisiviiniä käytettiin erityisesti maaseudulla työläisten nor-

maalina janojuomana.

“Kerrottiinkin tarinoita, että se torjuu väsymystä ja antaa paljon 

energiaa”, Hwang muistelee, “siitä puhuttiin, että tulee sellainen läm-

min ja jaksava olo töiden ohessa. Oli tärkeää, että jaksoi tehdä raskai-

ta töitä pitkän päivän. Riisiviiniä tarjottiin joskus meille nuorillekin 

töiden ohessa, jos väsymystä alkoi näkyä.”

Kova työmoraali piti Hwangin perheen elossa ja nälän loitolla 

rankkojen aikojen yli. Erityisesti Hwang itse joutui tottumaan fyy-

sisesti raskaisiin maataloustöihin, sillä Korean kulttuurissa perheen 

vanhinta poikaa pidetään aina suvun perinnön ja perheen toimenku-

van jatkajana. Tästä syystä perheen vanhin poika perii koko omaisuu-

den, vaikka perheessä olisi häntä vanhempi tytär.
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Esikoispojan vastuulle jää kaikki varallisuus: maaomaisuus, talo 

sekä kaikki muut rahalliset omaisuudet, mitä suku voi omistaa.

Hwang oli omassa perheessään tuo esikoispoika. Lisäksi hänen 

perheeseensä kuuluivat isoäiti, isä, äiti ja kolme nuorempaa veljeä. Vel-

jet ovat Hwangia viisi, kaksitoista ja kolmetoista vuotta nuorempia.

Seuraava suvun omaisuuden ja elinkeinon jatkajan rooli oli si-

ten asetettu syntymästä saakka Hwangille. Tätä hän ei olisi kuiten-

kaan halunnut.

“Isä on aina puhunut, että elämä maaseudulla oli tosi rankkaa. Ne 

paineet, mitä esikoispojalla oli maanviljelystöissä ja suvun omaisuu-

den eteen, olivat tosi kovat. Hän ei nähnyt itseään tulevaisuudessa 

hoitamassa sitä maatilaa ja se oli hyvin raskasta”, Hwangin omista po-

jista nuorempi – In-Kwon Hwang – avaa sitä, mistä isänsä lapsuudes-

sa on hänen tietääkseen ollut kyse.

Hwangin vanhemmat ja isoäiti vaativat pojilta paljon: “Esimer-

kiksi polttopuita haettiin silloin sellaiseen selkäreppuun. Puita piti 

olla aina takaisin tullessa niin paljon kuin fyysinen voima riitti. He 

olivat tyytyväisiä vasta, kun voimat eivät enää riittäneet enempään”, 

Hwang kertoo.

“Mitään isompia loukkaantumisia meille ei töissä ihme kyllä sat-

tunut. Pikku ruhjeita sormissa ja ihossa oli aina, mutta ei mitään sen 
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vakavampaan vahinkoa sattunut. Mikäli sairastuttiin, niin mummo 

kyllä tiesi mitä yrttejä ja itsetehtyjä lääkkeitä tuli antaa ja käyttää.”

Lääkkeet tehtiin itse perinteisiin uskoen ja vanhan kansan temp-

puihin tukeutuen. Kerran Hwang sai ison ja syvän haavan vasem-

paan käteensä, jolloin mummo haki kämmenellisen erilaisia yrttejä, 

takoi ne pienessä kulhossa tahnaksi ja täytti sillä pojan kädessä olleen 

haavan. Se tuntui nuoresta pojasta todella kivuliaalta. Pitkää lepoa 

työnteosta hän ei saanut haavereidenkaan jälkeen.

“Satoi tai paistoi, niin pudonneita hedelmiä piti hakea. Ei niitä 

puusta haettu, vaan odotettiin, että ne tippuvat maahan. Siksi piti 

käydä monta kertaa päivässä keräämässä niitä. Mitä enemmän hedel-

miä tuotiin, sitä tyytyväisempiä vanhemmat ja mummo olivat.”

“Mummo sanoi joskus, että kun on tehty kaikki mitä hän on pyy-

tänyt, niin palkintona otetaan tuosta kana ja syödään se”, Hwang jat-

kaa tarinaansa, “se oli kiitos tehdystä työstä.”

Hwang tunsi jo nuorena itsensä rauhattomaksi maataloustöiden 

parissa. Häntä tuntui kiinnostavan kaikki muu paitsi töidenteko 

maatilalla. Aktiivisessa ja energisessä pojassa vallitsi tietynlainen ka-

pina ja tahto tehdä asioita hänen omalla tavallaan.

Mummolta opittu vahvatahtoisuus ja muut yhtäläiset luonteen-

piirteet nostivat päätään jo varhain.
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Maanviljelyksen raskaat fyysiset työt ja perheen asettamat paineet 

esikoispojalle tekivät Hwangin lapsuudesta paikoittain tukahdut-

tavaa. Perheen luoma velvollisuudentunne oli kova ja sitä käytettiin 

myös painostamiseen.

“Vanhimman lapsen pitää hoitaa maatilaa ja oppia siihen kuulu-

vat työt. Se on perheelle tärkeää ja kunnian asia”, oli perheen vastaus 

asiaa kyseenalaistavalle esikoiselle.

Työnteko ohitti tärkeysjärjestyksessä omien ystävien näkemisen 

ja koulunkäynnin. Hwang sai toki käydä koulua, mutta koulutusta 

pidettiin hänen nuoremmille veljilleen tärkeämpänä kuin hänelle 

itselleen.

Oppineisuus oli suuressa arvossa yhteiskunnallisesti, mutta etuoi-

keus vain heille, kenen harteille maaomaisuudesta ja suvun perinnös-

tä huolehtimista ei asetettu.

* * *

Hwangin maatila kasvoi mummon ohjauksen alla vuoteen 1950 tul-

lessa merkittävän kokoiseksi. Maatilasta tuli yksi kyläyhteisönsä me-

nestyneimpiä ja varakkaimpia.

Hwangin kotitalo oli kylän ensimmäinen talo, jonka perinteinen 

riisin oljista tehty katto korvattiin tiilikatolla. Työnteon avuksi oli jo 
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hankittu lehmiä työeläimiksi. Erikoisuutena maatilalla oli oma vesi-

kaivo, jollaista oli siihen aikaan hyvin harvoin muilla.

Rauhanaika toisen maailmansodan jälkeen jäi kuitenkin lyhyeksi: 

Korean sota syttyi vuonna 1950. Maasta tuli seuraavaksi kylmänso-

dan näyttämö Yhdysvaltojen ja liittoutuneiden tukiessa Etelä-Ko-

reaa; Kiinan ja Neuvostoliiton asettuessa Pohjois-Korean taakse.

Korean sodan myllätessä maata, Korea oli rikkinäinen ja epäjär-

jestyksen vallassa oleva yhteiskunta. Selvää järjestyksen ylläpitäjää ei 

tavallisten kansalaisten elämässä ollut.

Sodan vaikutuksen ja yleisen sekasorron takia lasten koulunkäynti 

ei ollut Hwangin kouluvuosina säännöllistä. Lisäksi Hwangin koti-

kylä oli hyvin syrjäinen paikka, joten koulu oli kaukana ja tämä mat-

ka taitettiin kävelemällä. Säännöllisen koulunkäynnin sijaan lapset 

joutuivat tekemään yhä pidempiä päiviä töitä maatilan eteen.

Kun koulua pystyttiin käymään yhtäjaksoisesti pidempi pätkä, 

Hwang oli viikot asuntolassa koulun lähellä, koska muuten matkoi-

hin olisi mennyt liikaa aikaa. Viikonloppuisin hän tuli kotiin, mutta 

kavereita hän ei päässyt silloinkaan tapaamaan, sillä mummo näki 

turhan seurustelun ja toimettomana olemisen epäterveenä tapana.

Pohjoiskorealaiset olivat sodan aikana fyysisesti läsnä Hwangin 

kyläyhteisön alueella. Väkivaltaisiin aseellisiin yhteenottoihin oli on-
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neksi syytä vain harvoin. Alueelle jalkautuneiden pohjoiskorealaisten 

sotilaiden keinona oli lähinnä rauhanomainen käännytystyö, luvaten 

kyläläisille parempaa tulevaisuutta sekä kunniaa, mikäli he kääntyisi-

vät kommunismin ja pohjoisemman kansan puolelle.

Pinnalle näytettiin tietysti vain rauhanomaiset keinot, mutta ta-

rinat kääntyneiden eteläkorealaisten kohtaloista vaihtelevat paljon. 

Suurin osa niistä on vain arvailujen varassa.

Hwangin ydinperheeseen ei kohdistunut suurempia uhkia, mutta 

yksi heidän lähisukulaisensa katosi sodan yhteydessä. Huhujen mu-

kaan hän oli paikalla, kun pohjoiskorealaiset sotilaat pyysivät osaa 

kyläläisistä kokoontumaan yhteen riviin. Pohjoiskorealaiset kierteli-

vät rivistön edessä tarkkaavaisesti. He katsoivat joukkoa ja puhelivat 

osan kanssa etsien sellaisia ihmisiä, jotka vaikuttivat älykkäiltä tai 

joilla oli jotain muuta sellaista, mikä erotti heidät rivistöstä, kuten 

vahva fyysinen rakenne.

Hwangin sukulainen oli valittujen joukossa. Valinnan jälkeen ri-

vistö hajotettiin, valitut kasattiin kuorma-auton lavalle ja vietiin pois. 

Sen jälkeen kukaan Hwangin suvusta ei ole hänestä kuullut.

Todennäköisiä vaihtoehtoisia kohtaloita olivat kääntyminen poh-

joisten joukkoon ja sitä vastustaville kuolema.
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Sodan edetessä Yhdysvallat aloitti voimakkaan eteläisen niemenkär-

jen suojelun. Samalla aktivoitiin entisestään toisesta maailmansodas-

ta ja sen jälkeisestä varustautumisesta syntyneitä yhdysvaltalaisia sekä 

korealaisia sotilastukikohtia. Lisäksi uusia tukikohtia perustettiin 

maaseudulle ja niitä syntyi myös Iksanin kaupungin lähettyville.

Sodan kiivaimpina aikoina pohjoiskorealaisten sotilaslentokoneet 

iskivät sotilaallisesti tärkeäksi epäilemilleen alueille varsin aktiivises-

ti, eikä kukaan voinut tietää mihin pommit lopulta tippuivat.

Näihin aikoihin monet Hwangin kotiseudulla asuneet kyläläiset 

lähtivät sotaa pakoon. Hwangin suku ei kuitenkaan paennut; heille 

oman maaomaisuuden jättäminen ei tullut kysymykseenkään.

Turvautuakseen mahdollisilta pommeilta, heidän kotitalonsa ta-

kapihalle rakennettiin tunneli suojautumista varten. Kun viholli-

sen lentokone oli lähestymässä, annettiin kylän keskustan hälytyssi-

reeneistä korvia riipivä hälytysääni. Sen kuultuaan Hwangin perhe 

kasasi hiukan ruokaa sekä vettä mukaansa ja pakeni sitten tunne-

liin suojaan. Äiti tuli yleensä viimeisenä kantaen loput tarvikkeis-

ta mukanaan.

Hwang muistaa juosseensa useita kertoja tämän matkan talolta 

tunneliin. Tunnelissa oltiin niin kauan, kunnes vaara oli ohi, välillä 

tilannetta tunnelin suuaukon raoista kurkkien.
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Korean sodan päätyttyä vuonna 1953 Hwang oli kaksitoistavuotias 

ja siirtymässä ala-asteelta yläasteelle. Hwang muistelee tulleensa juuri 

näinä vuosina siihen tulokseen, ettei hän näe itseään tulevaisuudessa 

hoitamassa suvun maatilaa. Hän halusi elämältään jotain erilaista ja 

koki, että maanviljely on aivan liian tavallista hänelle.

Yksi hänen suurimmista kiinnostuksen kohteistaan oli urheilu. 

Hwang tutustui varhaisessa teini-iässä pöytätennikseen ja lentopal-

loon sekä hiukan vanhempana koripalloon ja maahockeyyn. Hwang 

pärjäsi useimmissa näissä lajeissa hyvin: hän on korealaiseksi synnyn-

näisesti poikkeuksellisen jäntevä, minkä lisäksi maatilan raskaat työt 

kehittivät häntä yhä vahvemmaksi.

Hänen perheensä sen sijaan piti urheilulajeja merkityksettöminä ja 

ala-arvoisina – lähinnä ajan haaskauksena ja hulttioiden toimintana. 

Urheilu oli yleisen mielipiteen mukaan huvittelua, ei työtä.

Tämä oli vahvasti myös Hwangin mummon mielipide. Perhe koki 

poikansa suhteen urheiluun ja maatilan ulkopuoliseen elämään uh-

kana hänen sitoutumiselleen velvollisuuksiinsa. Suvun näkökulmas-

ta mitään muuta tulevaisuutta ei ollut olemassa: vanhimman pojan 

kohtalo oli vaalia suvun omaisuutta.

Tämä oli vastoin pojan päättäväistä luonnetta, joten pojan ja per-

heen välillä oli näistä syistä suhteellisen kovia riitoja.
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“Isähän on tosi itsepäinen henkilö. Voi olla, että joku toinen, ei 

niin vahvatahtoinen henkilö, ei olisi ikinä lähtenyt viemään tahtoaan 

ja omia päämääriään eteenpäin, vaan olisi jäänyt sinne perheen maa-

tilalle”, Hwangin nuorempi poika kuvaa isänsä itsepäisyyttä, joka lo-

pulta on Hwangin vahvimpia luonteenpiirteitä ja tunnistettavimpia 

hänen elämäänsä värittäneitä teemoja.

Hwang vältti hankaluuksiin joutumista perheensä kanssa ja kar-

kasi usein salaa harrastustensa pariin. Useimmat harrastusmahdol-

lisuudet sijaitsivat Iksanin kaupungissa, jonne matkat olisi ollut hel-

poin tehdä menemällä kylän pääportin kautta. Silloin tuli kuitenkin 

helposti nähdyksi, ja kyläläiset kertoivat hänen perheellensä minne 

lapset menivät ja mitä he tekivät.

Hwang käytti reittinä perheensä maatilan takametsän kautta kul-

kevaa polkua, päästäkseen harjoittelemaan salaa urheilua. Peitetari-

naksi perheelleen hän kertoi lähtevänsä katsomaan takametsää. Sieltä 

oli joskus ryöstetty puuta yön aikana, eli käyttökelpoista hyvää puuta 

oli hakattu ja viety pois.

Mummo antoi silloin tällöin metsän vartioinnin vanhimman po-

jan tehtäväksi muutenkin, joten Hwang keksi käyttää verukkeena, 

että hän käy oma-aloitteisesti kiertelemässä metsässä ja tulisi sitten 

kertomaan mahdollisesti näkemistään salahakkaajista perheelleen. 
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Luvan saatuaan hän kiersi metsän kautta tapaamaan kavereitaan ja 

meni harrastamaan salaa urheilua

Tästä puihin liittyvästä konstista Hwangille tuli mieleen myös 

toinen tapa päästä hetkeksi omiin oloihinsa: Koreassa useat puu-

lajit ovat ohut- ja pienioksaisia, joten nämä oksat karisevat helposti 

maahan kovassa tuulessa tai muuten kuivuessaan. Oksat olivat hyviä 

sytykkeitä ja pilkkeitä, joita poltettiin ruoanvalmistuksessa ja talon 

lämmityksessä. Lapsia patistettiin usein keräämään näitä polttopuita 

liikkuessaan ympäristössä tai koulumatkoilla.

Hwang tarttui vapaaehtoisesti tällaisiin töihin aina, kun niiden 

kautta oli mahdollisuus päästä pois perheen valvonnan alta. Osan 

ajasta hän onnistui käyttämään omiin harrastuksiinsa, keräten tu-

lomatkalla puita sen verran ripeästi ja ahkerasti, että oli edes jotain 

näytettävää takaisin tullessa.

Hän jäi tästä välillä kiinni, jolloin rangaistuksena tuli kotiarestia 

ja entistä enemmän viljelyyn liittyviä töitä, kuten sadon hedelmien 

tai tupakanlehtien keräämistä.

Hwang muistaa mummon teettämistä rangaistuksista edelleen 

kaikkein kovimpana riisipeltojen yhdistämiseen liittyvän tehtävän: 

Se tarkoitti korkeammalla ja matalammalla sijaitsevan riisipellon 

tasaamista yhtenäisemmäksi. Tämä tehtiin lihasvoimin käyttäen 
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työvälineenä selässä kannettavaa puun oksista ja pajumaisista köyn-

nöksistä rakennettua säkkiä, johon maa-aines ensin lastattiin käsin, 

ja sitten reppu selässä kavuttiin tasanteita pitkin tasoittaen samalla 

maata selässä kannettavalla mullalla. Tätä joutui toistamaan lukuisia 

kertoja saadakseen aikaan edes jotain näkyvää tulosta.

Mummo valitsi rangaistuksesi usein tämän kaikkein eniten aikaa 

ja voimaa vaativan tehtävän, ettei poika päässyt vähään aikaan kotoa 

minnekään. Raskas, suurta tasapainottelua vaativa ja koko päivän 

vievä työ oli yksi Hwangin lapsuuden inhokkitöistä, mutta se oli li-

säksi fyysistä voimaa kehittävä, vaikkei Hwang tässä vaiheessa sen hy-

viä puolia nähnytkään.

Rangaistuksetkaan eivät pitäneet häntä poissa urheiluharrastus-

tensa parista. Hwang koki ne kiinnostavammaksi kuin koulunkäyn-

nin, suvun maatilan jatkamisen tai minkään muun ammatin ra-

kentamisen.

Omien tavoitteiden ja kiinnostusten kohteiden eteen panostamis-

ta ei Hwangin kohdalla kuitenkaan arvostettu; perheen vastustuksen 

lisäksi urheilun varaan oman tulevaisuuden rakentaminen oli kaik-

kien muidenkin mielestä lähinnä typerä hyppy tuntemattomaan. 

Ammattiurheilijoita ei silloisessa Koreassa juurikaan ollut, eikä ku-

kaan saanut urheilusta elantoaan.
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Hwangin oma isä oli kaikesta huolimatta aikalaisiaan liikunnal-

lisempi, mutta sekään ei auttanut nuorta poikaa oman polkunsa va-

linnassa, sillä mummo vastusti esikoisen harrastuksia. Hwangin isä 

oli niin vahvasti mummon aseman alla, että hänellä ei ollut tahtoa 

puuttua asiaan. Hän enimmäkseen vain seurasi mitä mummo sanoi. 

Hwangin äidillä ei ollut mielipidettä asiasta eikä naisten sanomisia 

otettu huomioon mummoa lukuun ottamatta.

Kaikkein pahimmalta Hwangista tuntui juuri se, että häntä estet-

tiin tekemästä omia asioita: “Esimerkiksi kun viikonloppuna tulin 

kotiin ja halusin nähdä kavereita, niin sitä ei saanut tehdä. Piti vain 

olla kotona ja työskennellä maatilan eteen.”

“Mummo vetosi aina siihen, että sukumme on perustettu 1400-lu-

vulla erään kunniallisen henkilön toimesta, joka palveli hengellään 

maata, valtiota ja kuningasta sekä auttoi köyhiä. Siksi meidän tulisi 

jatkaa sitä perinnettä, eli tehdä kovasti töitä ja auttaa muita ihmisiä.”

Tällä viitattiin suvun vanhimpaan tunnettuun jäseneen, suvun 

perustajaan Hwang Huihin, joka oli palvellut maata sen aikaisen dy-

nastian pääministerinä.

Hwang Huin kunniakas ja hyveellinen elämä toimi esikuvana 

myös mummolle. Näiden syiden perusteella lapsetkaan eivät saaneet 

vapaa-ajallaan tavata sellaisia huonosti ajattelevia ihmisiä, joita per-
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he uskoi liikunnan parissa aikaansa viettävien Hwangin kavereiden 

olleen. Kunniallisuus piti säilyttää kaikessa tekemisessä ja perheen 

maineessa.

Perheen parissa elämä tuntuikin Hwangista välillä vankilalta ja 

hän pohti usein karkaavansa kotoaan.
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KAMPPAILIJA

Vaikka koti tuntui Hwangista usein työleiriltä, ei tilanne sen ulko-

puolella ollut helpompi: kiusaaminen sekä ryöstely olivat yleistä kou-

lussa ja vapaa-ajalla. Ne kohdattiin lähinnä asenteella, että ne olivat 

osa elämää.

“Siitä piti vain selvitä. Muuten ei pärjännyt”, Hwang kuvaa tätä 

vaihetta elämästään, “lukioikäisistä pojista ja nuorista miehistä koos-

tuvat katujengit piinasivat meitä toistuvasti.”

“He ryöstivät ja hakkasivat nuorempiaan. Minäkin sain tästä osani.”

Kun japanilaisten miehityksen aikana perinteiset korealaiset 

kamppailulajit kiellettiin, poistui näiltä lajeilta samalla kuri ja jär-

jestys. Niiden harrastaminen siirtyi salaiseksi ja pääsääntöisesti vain 

katujengeihin kuuluvien miesten harjoittamaksi. Nyt niitä käytettiin 

heidän keskinäisissä välienselvittelyissä sekä katujen vallanpidossa.

Korean toipuessa Japanin miehitysvallan rajoitteista ja kulttuuri-

sesta tukahduttamisesta, kamppailulajit tekivät vaiheittain paluutaan 
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korealaisten tietoisuuteen. Japanilaisten vaikutus niiden tyyleihin ja 

opetukseen oli ollut miehityskauden aikana merkittävä: lähes kaikki 

taekwondoa edeltäneet tyylisuunnat olivat saaneet tänä aikana vai-

kutteita japanilaisesta karatesta.

Suuri osa nyt maahan palaavista opettajista ja mestareista oli viet-

tänyt vuosia Japanissa, ottaen oppia siellä vaikuttaneista paikallisista 

mestareista ja heidän opetustyyleistään. Nyt nämä korealaiset mesta-

rit muuttivat takaisin, tuoden omat versionsa karatesta mukanaan.

Taekwondo kulkikin useita vuosia maailmalla nimellä Korean 

karate, johtuen pitkälti ensimmäisen kwanin – Chung Do Kwanin – 

vahvasta karatevaikutteesta. Chung Do Kwanin perustaja Lee Won 

Kuk vietti lähes kaksikymmentä vuotta Japanissa ja Okinawan saa-

rella ennen paluutaan Koreaan vuoden 1944 tienoilla.

Korean sodan päätyttyä, tietoa näistä lajeista levisi kuulopuheiden 

kautta myös Hwangin kaveriporukalle. Kuulemistaan tarinoista in-

nostuneena Hwang ripusti puuhun oljista, nyöreistä ja nahanpalois-

ta rakentamansa säkin ja treenasi siihen hakkaamalla ja potkimalla. 

Säkin hän ripusti isänsä veljen omistaman metsän laidalle; oman ko-

titalon lähelle hän ei sitä uskaltanut tuoda, ettei mummo saisi siitä 

mitään tietoa.

Hwang piti aluksi kamppailulajeja kohtaan heränneen kiinnos-
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tuksensa muutenkin perheeltään salassa. Hän arveli, että ne olisivat 

saaneet vielä ankaramman tuominnan kuin muut urheilulajit – yh-

distyihän niihin sekä hulttioiden että myös rikollisuuden leimat.

Kaksi vuotta Korean sodan jälkeen, Hwangin ollessa neljätois-

tavuotias, Iksanin kaupungissa aloitti lähiseutujen ensimmäinen 

kamppailuseura. Nuori Hwang oli yksi paikalle tulleista kiinnostu-

neista oppilaista. Edustettu tyylisuunta oli nimeltään Kong Soo Do.

Hwangin syrjäisellä kotiseudulla tyylisuunnan nimi kantoi edel-

leen tätä nimeä, vaikka Korean sodan jälkeen sen nimi vaihtui ylei-

sesti Ji Do Kwaniksi. Nimenmuutos johtui pääosin tämän kamppai-

lukoulun perustajan, mestari Chun Sang Supin, katoamisesta Korean 

sodan aikana.

“Treenaamista tuossa ryhmässä pystyi tuskin seuratoiminnaksi sa-

nomaan, sillä kokoonnuimme sovittuna ajankohtana hiekkakentälle 

ilman opettajaa”, Hwang muistelee, “jos sattui satamaan vettä, viri-

timme maahan pystyyn lyötyjen puutolppien päälle suojaksi sellaisen 

telttakankaan.”

Harjoittelussa korostettiin liikeratoja ja tekniikoita, mutta toisia 

ihmisiä vastaan kohdistuvaa voimankäyttöä ei sallittu. Se oli herras-

miesmäistä elottomia kohteita vastaan harjoittelua.

Liikkeet ja tekniikat syntyivät kuulopuheiden, oman tekemisen 
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tutkimisen ja intuition kautta. Hwang treenasi erityisen paljon lyön-

tejä, kuten kämmensyrjä- ja rystylyöntejä. Hän kokeili lyöntejä myös 

puulevyihin, onnistuen varsin pian lyömään ensimmäiset niistä rikki 

yhdellä terävällä lyönnillä.

“Huomasin käsieni rystypäiden muuttavan muotoaan ja suurentu-

van harjoittelun mukana”, Hwang kertoo.

Se yllätti hänet – eihän kukaan ollut pohjustanut hänelle harjoit-

telun vaikutuksia ja miten keho sopeutuu sekä muovautuu rankan 

harjoittelun tuloksena: “Mutta otin sen vahvistumisen merkkinä”, 

hän jatkaa.

Harjoittelulla oli lisäksi selkeä tarkoitus, sillä Hwang tiesi, että hä-

nen fyysistä koskemattomuuttaan tullaan jatkossakin uhkaamaan.

“Ryöstelyä oli meidänkin kylällä jo niin usein, että en uskonut ti-

lanteen siitä muuttuvan.”

Seuraava uhkaava tilanne tuli odotetusti vastaan, kun yläasteikäi-

nen Hwang oli palaamassa kotikylänsä ja Iksanin kaupungin välis-

sä sijaitsevasta Gumman kylässä olevasta koulustaan kotiinsa viikon 

päätteeksi.

Hänen bussinsa saapui päätepysäkille, josta oli vielä pitkähkö 

kävelymatka takaisin perheen maatilalle. Päätepysäkiltä reitti kul-

ki Sidaen kylän kautta hiekkaista tietä pitkin aina Hwangin kotita-
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lolle saakka.

Ennen kylälle saapumista kolme Hwangia vanhempaa poikaa py-

säyttivät hänet. Yksi pojista oli suoraan hänen edessään tiellä ja kaksi 

muuta seisoivat tien vierellä hänen takanaan.

Edessä oleva poika käski Hwangia antamaan rahansa, laukkunsa 

ja muut esineet mitä hänellä oli mukanaan.

Tähän hän oli tottunut jo aikaisemmin kohdatessaan vastaavia 

tilanteita. Kaava oli hänelle tuttu: “Siinä on sellainen kylätie, joka 

menee kylän keskustaan, ja yleensä ryöstäjät olivat tien syrjäisimmissä 

kohdissa piilossa. Sellaisissa kohdissa, joissa tien pientareen kasvusto, 

kuten puskat ja puut, peittävät näkyvyyttä. He tulevat yhtäkkiä tien 

sivuilta ja tekevät ympärille piirin, jossa yksi on edessä ja kaksi muuta 

selkäpuolella viistosti estämässä uhrin pakenemisen taaksepäin.”

“Edessä oleva henkilö uhkailee ja vaatii rahaa. Jos heille sanoo, 

ettei ole rahaa, niin he ottavat uhrin kiinni, ravistelevat häntä sekä 

käyvät läpi kaikki taskut. Heitä on yleensä kolme isompaa poikaa – 

nuoria aikuisiahan he olivat oikeastaan, ehkä lukioikäisiä tai sitä van-

hempia jopa.”

Uhrilla oli yleensä kaksi vaihtoehtoa: joko antaa rahat ja säästyä 

hakkaamiselta tai sitten yrittää pitää rahat itsellään sanomalla, ettei 

niitä ole tai ei aio niitä antaa. Tällöin joutui hakatuksi ja menetti ra-
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hat joka tapauksessa, kun kaksi muuta ryöstäjää piti uhriaan maahan 

painettuna kiinni, kolmannen heistä käydessä läpi hänen taskunsa ja 

tavaransa.

Itsepuolustuksen harjoittelusta itsevarmuutta saanut Hwang ha-

lusi kokeilla kolmatta vaihtoehtoa ja vastustaa tällä kertaa ryöstelyä 

muutenkin kuin karkuun yrittämällä.

Kun Hwangia vastassa seisova poika korotti yhä enemmän ään-

tään ja vaati rahoja itselleen, Hwang sanoi, ettei aio antaa niitä.

Saman tien vastassa oleva poika otti askeleen eteenpäin ja nappasi 

lujasti Hwangin vaatteista kiinni.

Hwang löi uhkaajaa palleaan, kaataen hänet lyönnillä polvil-

leen maahan.

Yllätyksenä tulleen iskun jälkeen, kaksi muuta poikaa eivät osan-

neet reagoida mitenkään, joten Hwang selvisi kohtaamisesta yhdellä 

iskulla. Vanhemmat pojat hämmentyivät täysin ja päästivät anteeksi 

pyydellen Hwangin jatkamaan matkaansa.

Voitto tuntui hänestä yllättävän hyvältä. 

Hwang ei halunnut enää alistua hyökkäyksen kohteeksi, eikä hän 

nähnyt mitään syytä hyväksyä sitä, niin kuin moni muu hänen ystä-

väpiiristään peloissaan teki. Samalla hän näki selkeämmin mitä ah-

keralla harjoittelulla ja itsepuolustaidolla voi saavuttaa.
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Ryöstöstä selvittyään hänestä tuntui ensimmäistä kertaa siltä, että 

hän voisi oikeasti pärjätä elämässään omillaan.

* * *

Kolme vuotta kestänyt Korean sota repi Korean niemimaan täysin 

päälaelleen ja tuhosi edellisen sodan jälkeen vaisuun kasvuun lähte-

neen varhaisen kehityksen.

Länsimaiden arvostus ja suhteet Amerikkaan avasivat kuitenkin 

Korean kulttuuria, vaikka Japanin miehitysvallan aikaiset huonot ko-

kemukset vieraan vallan vaikutuksesta olivat yhä kirkkaana mielessä.

Vielä 1960-luvulla Etelä-Korea oli yksi maailman köyhimmistä 

valtioista, joten amerikkalaisten apua ja tukea tarvittiin maan jäl-

leenrakentamisessa. Se oli selviytymiskeino hävityksestä ja kurjuudes-

ta nousemiseksi, minkä vuoksi 1950-luvulla alkanutta kiihtyvää ame-

rikkalaisen kulttuurin vaikutusta Korean kulttuuriin ei ole yritetty 

estää. Yhdysvallat ottikin Etelä-Korean suojeluksensa alle eräänlai-

seksi pikkuveljeksi.

Baseball oli rantautunut Koreaan amerikkalaisten mukana jo 

1900-luvun alussa ja Korean sodan jälkeen laji oli suuressa suosiossa. 

Myös Hwangin kouluun perustettiin baseball-joukkue, johon pallo-

peleistä innostunut Hwang liittyi.
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Hänestä tuli pian joukkueensa kapteeni. Hwangin johtaessa omaa 

joukkuettaan, he saavuttivat hopeaa ensimmäisissä valtakunnallisis-

sa kisoissaan. Hyvä tulos sai paljon huomiota, sillä olihan Hwangin 

koulun joukkue juuri perustettu sekä selvä altavastaaja verrattuna iso-

jen kaupunkien koulujen joukkueisiin.

Myös koulun johto oli yllättynyt lyhyessä ajassa saavuttamastaan 

menestyksestä: Hwang sai palkintona hyvästä suorituksestaan ja joh-

tajuudestaan vastuun olla koulunsa oppilasjohtaja. Se tarkoitti mui-

den oppilaiden ohjaamista opettajien apuna: tehtävään kuului esi-

merkiksi ilmoitusten tekemistä sekä järjestyksen ylläpitämistä.

Yläasteesta lähtien oppilaiden piti suorittaa kouluissa kaksi kertaa 

päivässä armeijatyyppisiä harjoituksia, kuten muodossa liikkumista. 

Hwang sai nyt olla omassa koulussaan komentajana, jonka käskystä 

oppilasmassa liikkui koulun kentillä ja totteli aina lepo- ja asentokäs-

kyjä myöten.

Hwang sai maistaa asemansa kautta yhä enemmän valtaa. Hän-

tä on motivoinut ja ajanut elämässä eteenpäin eräänlainen vallan ja 

korkean aseman kunnioittaminen: “Isä on aika asemakeskeinen, eli 

arvostaa statusta ja korkeaa asemaa. Hän on lapsuudessaan joutunut 

kiipeämään tosi paljon ylöspäin.”

“Koreassa on tapana edetä suositusten ja verkostojen kautta elämäs-
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sä. Se kenet tuntee, ratkaisee paljon, joten isä on pyrkinyt Suomessa-

kin aktiivisesti verkostoitumaan ja tutustumaan korkeassa asemassa 

oleviin ihmisiin. Se on joskus minua ärsyttänyt mutta toisaalta olen 

hyötynyt siitä itsekin, että isä tuntee niin paljon korkeassa asemassa 

olevia ihmisiä sekä Suomesta että Koreasta”, Hwangin vanhempi poi-

ka In-Seon kuvailee isänsä suhdetta valtaan ja sen alkuperään.

Yläasteella Hwangin yhtenä intohimona oli baseballin lisäksi len-

topallo. Lentopallossa Hwangilla oli opettajanaan lajia jo pitkään 

harrastanut vanhempi mies, josta tuli hänelle hyvin tärkeä henkilö. 

Hwang muistelee lentopallo-opettajansa olleen ensimmäinen aikui-

nen, joka uskoi hänen menestykseensä.

Hwang oli tottunut kotona siihen, ettei häntä kannustettu jatka-

maan urheilua eikä hänen onnistumistensa eteen tekemää kovaa työ-

tä huomioitu.

Baseball-joukkueen lisäksi myös Hwangin koulun lentopallo-

joukkue osallistui samoihin aikoihin koulujen aluekisoihin. Hwang 

muistelee, että he voittivat ensimmäisen ottelunsa, mutta hävisivät jo 

heti seuraavan pelin. Kisat päättyivät lyhyeen, mutta opettaja oli tuon 

tappion jälkeen hyvin kannustava: hänen pääsanomansa oli, että tree-

naamalla pystyy kehittymään ja lopulta voittamaan.

Opettaja korosti, että mikään peli tai vastustaja ei pärjää kovalle 
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ja pitkäjänteiselle treenaamiselle. Se motivoi nuorta Hwangia paljon.

Hwang ei perustanut harjoitteluaan kuitenkaan pelkästään sin-

nikkään ja kovan treenaamisen varaan, vaan hän halusi tutkimalla 

kutakin lajia löytää itselleen myös voittavan teknisen etulyöntiase-

man. Esimerkiksi pöytätenniksessä, vastustajan syöttäessä hänen oi-

kealle puolelleen, hänen bravuurinsa oli lyödä pallon palautukseen 

tarkasti harjoiteltu kaarilyönti. Tällä hän sai pallon lentämään tiet-

tyyn kohtaan vastustajan oikeaa kulmaa niin nopeasti, että vastusta-

jan kädet olivat lyönnin jälkeen asemassa, josta pallo oli todella han-

kala palauttaa takaisin.

Näinä ikävuosina, yläasteikäisestä parikymmentävuotiaaksi saak-

ka, hän loi perustaa omalle tulevalle kamppailufilosofialleen: Hwan-

gin näkemyksen mukaan on aina olemassa joitakin tällaisia voittavia 

tekniikoita – joita hän itse kutsuu pikkutekniikoiksi.

Näillä hän tarkoittaa yksityiskohtaista lajin sisäistä teknistä osaa-

mista tai yksittäisiä tekniikoita, joilla voi saavuttaa ison edun vastus-

tajiin nähden. Ne ovat sellaisia tekniikoita ja liikkeitä, joita muut ei-

vät tiedä ja siksi eivät osaa niihin vielä vastatakaan.

* * *
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Yläasteen jälkeen Hwang joutui pitämään melkein kolmen vuoden 

tauon koulusta. Lukio oli jopa hänen normaalia paremmin pärjääväl-

le perheelleen kallis kustantaa. Heidän piti säästää useita vuosia yli-

määräistä rahaa, jotta kaikki lapset pääsisivät kouluun.

Raha ei ollut kuitenkaan ainoa hidaste, sillä mummo vastusti 

Hwangin koulunkäyntiä. Mummo halusi edelleen vanhimman po-

jan jäävän kotiin opettelemaan suvun maatilan pyörittämiseen liitty-

viä töitä. Hwang olisi itse halunnut muuttaa Korean isompiin kau-

punkeihin opiskelemaan, joten pakotettuna kotiseudulle jääminen 

oli teini-ikäiselle pojalle kova isku.

Kotona vietetyt vuodet tuntuivat Hwangista pitkiltä ja turhautta-

vilta. Pojan ja perheen välillä olikin tästä syystä useita riitoja.

Lopulta lähisukulaisten suostuteltua mummoa hänet saatiin 

muuttamaan mieltään, ja poika pääsi takaisin kouluun kolmen koto-

na vietetyn vuoden jälkeen. Rahaa oli jo säästössä tarpeeksi, mutta 

useimmat koulut vaativat maksun lisäksi myös muuta: oma osaami-

nen tai älykkyys piti todistaa, jotta ovet aukenivat.

Hwang pääsi lopulta sisään ammatilliseen lukioon urheilijasta-

tuksella, eräänlaisella sen aikaisella lentopallostipendillä, jonka saa-

miseksi tarvittiin aikaisempien opettajien suosituksia. Hwangin 

yläasteaikainen lentopallovalmentaja antoi oman suosituksensa mie-
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lellään, ja sillä oli iso painoarvo stipendin myöntämiseksi.

Hwang muutti vuonna 1960 opintojen perässä noin kaksikym-

mentä kilometriä Iksanista kaakkoon sijaitsevaan Jeonjun kaupun-

kiin. Isompi kaupunki mahdollisti myös liittymisen kunnolliseen 

kamppailulajisaliin. Aikaisemmin kotikylässään harjoitellessaan 

kaikki kamppailuun ja itsepuolustukseen liittyvä oli enimmäkseen 

itseoppimista, mutta nyt Hwang sai ensimmäistä kertaa varsinaisen 

opettajan.

Hwangin uusi sali edusti Ji Do Kwan -tyylisuuntaa, jonka eri-

koisuutena muihin tyylisuuntiin verrattuna oli otteleminen – lajin 

termistössä ja koreaksi kyorugi. Otteleminen oli Hwangin mielestä 

hauskaa ja innostavaa. Lisäksi sen kautta moni aikaisemmin opeteltu 

tekniikka sitoutui käytäntöön. Ottelemisen kautta liikkeiden todel-

linen idea ja tarkoitus paljastui hänelle selkeämmin.

Hwangin uuden kamppailuseuran opettajana toimi mestari Chun 

Il-Sup, joka oli tämän alueen Ji Do Kwan -koulukunnan perustaja ja 

sen korkeimman arvon omaava mestari.

Ensimmäinen oikea mestari loi suuren vaikutuksen Hwangiin: 

“Mestarini opetti, että onnistuakseen pitää osata katsoa oikein. Pitää 

siis kehittää eräänlaista onnistumisen silmää ja sellaisen saamiseksi 

tarvitaan myös ajattelua. Jotta sitä voi kehittää, ei riitä muilta oppimi-
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nen eikä pelkkä puhe ja näyttäminen auta, vaan pitää ennen kaikkea 

itse tehdä ja oppia omista kokemuksista”, Hwang muistelee Il-Sup:n 

opetuksia.

Ji Do Kwan -tyylisuunnan nimi kääntyykin suomeksi kutakuin-

kin viisauden kouluksi – englanniksi Way of Wisdom. Käytännössä 

koulun filosofia perustuu kahdeksaan pyhään sääntöön, jotka kos-

kevat elämänohjeita siitä, miten oppilaan tulee osata katsoa, tuntea, 

ajatella, puhua ja hallita oikein, antaa aina panoksensa, käyttää ky-

vykkyyttään oikein sekä myös johtaa muita oikein.

Oppilaita ohjattiin erityisesti hyvään käytökseen sekä vanhempien 

ja muiden ihmisten kunnioittamiseen. Lisäksi oppilaan oma henki-

nen kasvu oli kaiken keskiössä.

“Il-Sup korosti, että meidän pitää voittaa vaikeuksia, sillä juuri se 

kehittää omaa ajattelua eniten. Pitää tietyllä tavalla jopa etsiä haastei-

ta, jotta ajattelua voidaan kehittää”, Hwang avaa.

Mestari Il-Sup:n harjoitukset perustuivat periksiantamattomuu-

den kehittämiseen. Jeonjun kaupungin lähellä oli mäki, jonka yhdelle 

sivulle oli tehty pitkä ylöspäin etenevä portaikko. Il-Sup vei oppilaan-

sa tänne joka-aamuista harjoitusta varten. Lämmittelyksi he juoksi-

vat mäen päälle ja sieltä takaisin alas useita kertoja. Tämän jälkeen he 

jatkoivat portaiden juoksemista eri tyyleillä, välillä kyykäten, välillä 
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hyppien ja välillä juosten niin kovaa kuin pystyivät.

Harjoitus kesti noin kaksi ja puoli tuntia sekä se kehitti opettajan 

näkemyksen mukaan fyysisen kunnon lisäksi periksiantamattomuut-

ta. Hwang treenasi mäellä myös yksin omalla kokeilevalla tyylillään: 

juoksuharjoitusten yhteydessä hän harjoitteli lyöntejä ilmaan pitäen 

samalla käsissään lisäpainoja. Tämä harjoitus näytti lisäävän selkeästi 

hänen lyöntivoimaansa.

Mestari Il-Sup:n vetämät kamppailutreenit olivat iltaisin. Ne aloi-

tettiin aina käyttäytymisrituaalilla, jossa kumarrettiin ensin Korean 

lipulle ja sitten mestarille. Tämän jälkeen Il-Sup veti tavalliset lihas-

lämmittelyt ja verryttelyt, joiden jälkeen jatkettiin tekniikkahar-

joituksiin.

Nykypäivän taekwondolle ominaiset todella tekniset kiertopot-

kut ja korkeat potkut eivät kuuluneet vielä Ji Do Kwanin tekniikoi-

hin, vaan lajin potku- ja lyöntivalikoima oli paljon suoraviivaisempaa 

ja raakaa voimaa hyödyntävää. Päätekniikoita olivat etupotku eli ap 

chagi, sivupotku eli yeop chagi, kiertopotku eli dollyo chagi, takapotku 

eli dwi chagi ja voimakkaasti ylhäältä alas iskevä kirvespotku eli na-

eryo chagi.

Il-Sup vaati oppilailtaan myös kovuutta: suurin osa potku- ja lyön-

tiharjoitteista tehtiin puihin ja lautoihin, joiden ympärille oli sidottu 
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paksuja köysiä pehmentämään niiden pintaa. Nämä harjoitteet ke-

hittivät ottelijoiden potkuista ja lyönneistä erityisen voimakkaita ja 

murskaavia.

Hwang harjoitteli erityisesti vastahyökkäyksiä, sillä niissä korostui 

hänen oma näkemyksensä lajin sisäisen voittavan pikkutekniikan ide-

asta. Vastatekniikat olivatkin eräänlainen laji-innovaatio kamppai-

lussa, jossa painotus oli aikaisemmin ollut hyökkäystekniikoissa.

Otteluissa Hwang käytti paljon suoraviivaista torjunnan perään 

välittömästi tehtyä tyrmäävän kovaa lyöntiä: hän huomasi, että vas-

tustajan hyökätessä potkulla keskivartaloon, siitä aukeaa usein paik-

ka lyödä hänen vahvalla kädellään takaisin. Päähän kohdistuvat 

lyönnit olivat sallittuja otteluissa, joten lyöntitekniikat olivat todella 

tehokkaita.

Tämän aikakauden ottelusäännöt ja -tyyli olivat omiaan Hwan-

gille hänen fyysisen voimansa, nopeutensa ja kovien lyöntiensä an-

siosta. Vasta myöhempien sääntömuutosten kautta kiellettiin päähän 

kohdistuvat lyönnit, jonka jälkeen lajia kehitettiin eteenpäin nostaen 

jalkatekniikat nykypäivän taekwondolle ominaiselle tasolle.

Hwang arvosti lyöntiä ottelutekniikkana ja treenasi lyöntiteknii-

koitaan ahkerasti: hän rakensi itselleen samanlaisen harjoittelusäkin, 

jollainen hänellä oli kotona asuessaan, ja ripusti sen koulun asuntolan 
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pihalla olevaan puuhun. Hwang aloitti treeninsä yleensä varhain aa-

mulla ja hänen hakatessa säkkiä, siitä lähti paljon ääntä.

Asuntolan isäntä valitti tästä usein Hwangille. Puussa roikkuvan 

säkin hakkaaminen oli jotain, mitä asuntolan isäntä ei ollut siellä en-

nen nähnyt.

Lukioikäisenä Hwang panosti yhä enemmän ottelemiseen. Hwan-

gin lyönneistä tuli pian niin kovia, että hänen treenatessaan kisoja 

varten, kovin moni hänet tunteva ei halunnut sparrata häntä vastaan. 

Hänen maineensa kovana ottelijana oli levinnyt.

Yksi syy treenaamiseen oli selviytyminen kovasta kasvuympäris-

töstä: lukiossakin oli paljon kiusaamista ja ryöstelyä. Hwangin lukio 

oli iso, neljänsadan pojan poikakoulu, jossa jokainen poika kuului jo-

honkin jengiin tai omaan porukkaansa. Hwang sai kovan treenaami-

sensa ja kamppailulajeissa menestymisensä kautta mainetta koulun 

sisällä ja hän kuului itsekin yhteen tällaiseen ryhmään.

Kovan ottelijan maine auttoi häntä pääsemään nokkimisjärjestyk-

sessä korkealle: “Ei me mikään rikollisjengi oltu, vaan selkeästi muis-

ta erillään liikkuva porukka, jonka sisällä vallitsi tietty ryhmähenki 

ja puolustimme tarpeen vaatiessa kavereita. Kaikki koulussamme tie-

sivät, että pitää osata puolustaa itseään. Jos oli heikko, niin joutui kiu-

satuksi sekä ryöstetyksi. Heikoimmilta vietiin rahat, kirjat ja joskus 
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jopa vaatteet päältä.”

Kaupungin vaihtuessa isompaan myös kaduilla kohdatut vaa-

rat olivat suurempia. Hwangin kotikylällä ryöstely oli ollut lähinnä 

muutaman vuoden häntä itseään vanhempien poikien keppostelua, 

mutta Jeonjun kaupungin kaduilla valtaa pitivät oikeat nuorisojengit 

ja rikolliset.

Maalla Hwang oli jo tottunut siihen, ettei kukaan tullut avuksi tai 

pyrkinyt estämään rikoksia – poliisia maaseudulla ei edes ollut.

Kaupungissa poliiseja toki oli, mutta jengitaisteluihin hekään eivät 

puuttuneet. Jengeissä oli usein paljon ihmisiä, joten heillä oli miesyli-

voima, jonka edessä poliisi oli lähes voimaton. Rikoksia pyrittiin jäl-

kikäteen selvittämään, mutta ne ratkesivat harvoin, sillä silminnäki-

jät pitivät suunsa kiinni pelätessään joutuvansa koston uhriksi.

* * *

Hwangin molemmat omat pojat ovat myös harrastaneet taekwondoa 

ja pojista nuorempi, In-Kwon, on ansioitunut lisäksi kansainvälisellä 

kisatasolla tuomaritoiminnassa. Hän kertoo isänsä maineen kovana 

lyöjänä tulevan vielä 2000-luvulla vastaan silloin tällöin taekwondo-

kilpailijoiden piireissä.

“Tapasin kymmenisen vuotta sitten erään korealaisen vanhem-
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man henkilön, joka tunsi isäni noilta 60-luvun kilpailuajoilta. Kysyin 

häneltä, että millaisena ottelijana hän piti isääni kamppailuaikoi-

naan. Se mies kuvaili isääni kovana taistelijana ja kunnioitti häntä. 

He ottelivat samassa sarjassa ja hän sanoi, että isäni oli kova vastus.”

“Sellainen one punch ja knockout -tyyli on hänelle ominaisin. Isän 

näkemys on, että miksi tehdä turhia liikkeitä ja hidastella, jos voi tyr-

mätä yhdellä lyönnillä.”

“Ihailin itse nuorena tosi paljon isääni ja hänen voimaansa. Me 

väännettiin usein kättä kotona. En tietenkään pärjännyt, hänellä oli 

ihan järjetön hauis ja minä itse olin ehkä ala-asteella silloin. Isä on 

kertonut, että silloin omassa nuoruudessa Koreassa hän oli potkinut 

ja hakannut kovia säkkejä sekä ihan puiden runkoja. Hänellähän 

on jalassa toinen pikkuvarvas jotenkin murtunut. Se on sellainen 

tosi iso.”

“Isä sanoi minulle, että se on kovan harjoittelun tulos. Minä aina 

ajattelin, että se on mihin pitää pyrkiä. Muistan kuinka nuorena pot-

kin säkkiä niin paljon, että kynsinauhat menivät yksitellen rikki, jol-

loin veri alkoi valumaan jalkaa pitkin ja tahrimaan säkkiä. Sen ikäi-

senä ajattelin, että nyt olen kova ja vihdoin pääsen lähelle isäni tasoa”, 

In-Kwon kuvaa kasvuaan isänsä varjossa.

Kamppailijana Hwang arvostaa yli kaiken kovuutta. Se tarkoittaa 
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hänen näkökulmastaan sitä, että pitää olla fyysisesti vahva ja sietää 

kipua. Sairastaminen on heikkoutta, ja lääke siihen on hänen mieles-

tään treenaaminen sekä kunnon nostaminen.

“Jos et jaksa juosta, niin juokse kovemmin. Jos lyöt heikosti, niin 

treenaa kovemmin ja enemmän. Hänen kohdallansa se on tuntunut 

toimivan. Isä itse on oppinut nuorena, kuinka treenaamalla lisää pää-

see yli haasteista ja sitä kautta lopulta voittaa. Ja jos ei heti voita, niin 

treenaa vielä lisää ja kovempaa kunnes voittaa”, In-Kwon kertoo isän-

sä harjoittelutavoista.

Vain konteksti maanviljelyn ja kamppailun välillä on erilainen ver-

rattuna Hwangin oman mummon ja hänen välillään. Myös Hwang 

itse vaati kovaa tekemistä muilta, eikä hän ymmärrä, jos joku väsyy 

harjoitellessa tai ei jaksa antaa vielä paria ylimääräistä potkua kisoissa.

Kyse ei ole suinkaan vain fyysisestä voimasta, tätä Hwang korostaa 

paljon itse – kamppailussa on hänen mukaansa kyse erityisesti men-

taalisesta kestävyydestä, spiritistä.

Monesti se voittaa, kummalla on nälkää ja tahtoa tehdä enemmän 

kuin mihin fyysiset voimat näennäisesti riittävät. Viimeinen pisara 

spiritiä on usein Hwangin mielestä ratkaiseva: “Aina pystyy anta-

maan vielä yhden tai kaksi potkua lisää”, hän opettaa.

Hwangin opetuksessa korostetaan sitä, että mieli antaa aina pe-
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riksi ennen kehoa, mutta tätä taitoa voi onneksi kehittää. Hänen 

ajattelunsa mukaan mentaalisen puolen vahvuus ja kehittäminen 

voivat olla monesti tärkeämpiä kuin fyysisen voiman ja kestävyyden 

treenaaminen.

Kovat olot, rankka fyysinen työ, järkyttävän pitkäjänteinen tree-

naaminen ja itsensä kovettaminen ovat olleet työkalut hänen oman 

mentaalisen kestävyytensä kehittämiseen. Sitä samaa hän lähtökoh-

taisesti odottaa myös muilta, joutuen joskus pettymään muiden tar-

moon ja haluun tehdä yhtä paljon töitä kuin hän itse.

Isänsä opit ja tapa tehdä asioita perusteellisesti ovat vaikuttaneet 

selkeästi hänen poikiensa asenteeseen ja ajatteluun. Vaikka molem-

mat pojat ovat usein kokeneet, etteivät yllä isänsä vaatimustasolle, on 

vanhempi poika In-Seon saavuttanut taekwondossa 5. danin mustan 

vyön, Hoi Jeon Moo Solissa 7. danin mustan vyön ja lisäksi hän on 

Han Mon Doo kamppailulajin Suomen päävalmentaja – omaten siinä 

lajissa 6. danin mustan vyön. Lisäksi hän on kehittänyt itse kamppai-

lulajien ideaa soveltaen terveysliikunnan nimeltä Jang Su.

Nuoremmalla pojalla, In-Kwonilla, taas on 7. danin musta vyö 

taekwondossa ja hän oli yksi Suomen parhaista ottelijoista 90-luvun 

alussa, voittaen muun muassa sekä nuorten että aikuisten SM-kultaa 

vuonna 1992 ja nuorten EM-pronssia vuonna 1993.
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In-Kwon itse kuvaa isänsä tapaa antaa palautetta näin: “Onneksi 

ymmärsin, ettei minun tarvitse olla isäni kaltainen. Kipuilin aikoi-

naan paljon, että en saanut häneltä kunnioitusta ja kiitosta tekemi-

sestäni. Usein hän vain katsoi tekniikoitani ja totesi kylmän viileästi 

niissä olevan paljon parannettavaa.”

“Iän myötä olen oivaltanut, ettei minun ikinä pitänytkään pyrkiä 

hänen matkimiseensa. Ei ole toista isäni kaltaista, ja minun pitää löy-

tää oma tapani tehdä ja vaikuttaa lajiin.”

* * *

Hwang oli omillaan ja löytänyt palasen itseään urheilussa menesty-

misen kautta. Esikoiselle asetetut paineet suvun omaisuuden ja kun-

nian jatkajana eivät olleet rasittaneet perhesuhdetta enää hetkeen.

Perhe oli ottanut vanhimman pojan omille teilleen lähdön ja ur-

heilumenestyksen lopulta enemmän positiivisena asiana kuin täydel-

lisenä katastrofina.

Pääsihän poika sen avulla lukioon. Tästä perhe oli ylpeä.

Pojan käydessä kotona vanhemmat ja mummo olivat aidosti kiin-

nostuneita opiskelujen ohella hänen kisamenestyksestään ja urheilu-

harrastuksistaan.

Hwangin käymä lukio oli ammattiin valmistava käytännön koulu, 
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jossa Hwang opiskeli maanmittausta pääaineenaan. Vanhemmat oli-

vat tyytyväisiä, että poika oli urheilun avulla raivannut itselleen tien 

elämässä eteenpäin ja päätynyt opiskelemaan jotain hyödyllistä ja jär-

keenkäypää – kuten he itse maanmittausta kuvasivat.

Hwang ei kuitenkaan paljastanut, että kaikkein suurin asia hänel-

le oli edelleen kamppailulajit. Ei se palo ollut mihinkään hävinnyt; 

se oli vain kasvanut entisestään vuosien vieriessä ja perheen valvovan 

silmän ulottumattomissa.

Toki perhe tiesi, ettei urheilu mihinkään ollut jäänyt: “Kunhan te-

kee jotain mikä ei ole yhteiskunnan silmissä ajanhaaskausta, niin saa 

vapaa-ajallaan tehdä mitä haluaa”, he ajattelivat.

Asema- ja valtakeskeisyys näkyivät perheen vanhempien arvomaa-

ilmassa, ja Hwangin urheiluharrastus sai lisäpisteitä, kun Hwangista 

tehtiin yläasteella oppilasjohtaja urheiluopettajan suositusten perus-

teella. Tämä nähtiin isona saavutuksena perheen silmissä.

Hwang oli käymässä Soulissa, kun postilähetin viesti saavutti hänet. 

Hänen toiseksi nuorin veljensä oli kuollut, mutta kuolinsyytä kirjees-

sä ei kerrottu.

Kirje sisälsi vain tiedon, että veli oli kuollut ja pyynnön tulla pikai-

sesti kotiin. Matkan syy Souliin on Hwangilta jo unohtunut: “Ehkä 
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se oli otteluihin tai opiskeluun liittyvää”, hän muistelee.

Päällimmäisenä muistona hänellä on vain tuo valkoinen kirje, ja 

siihen musteella kirjoitettu synkkä viesti.

Hwangin veljellä oli ollut syntymästä saakka puheentuotto-ongel-

ma. Hän ei ollut mykkä, mutta hänen puheensa oli epäselvää ja hidas-

ta, ääni hallitsematonta ja suhisevaa.

Erityisesti syrjäisellä maaseudulla tietämys sairauksista ja kehit-

yshäiriöistä oli lähes olematonta: tästä syystä monesti ajateltiin, että 

poikkeavuudet ja sairaudet johtuvat heikkoudesta eikä niihin osattu 

suhtautua myötätunnolla. Veljen puheongelmaa nimitettiin usein 

suoraan lapsen itsensä kuullen vammaisuudeksi, eikä ymmärretty, 

miten se vaikuttaa häneen.

Puhevaikeuksien takia koulunkäynti oli hänelle liki mahdotonta. 

Hän oli myös helppo uhri kiusaamiselle koulussa ja vapaa-ajalla.

Kyläläiset kutsuivat häntä alentavaan sävyyn ja iän myötä nämä 

herjaukset menivät rankempaan suuntaan. Vajaa-älyiseksi kutsumi-

nen muiden nuorten kuullessa oli tyrmäävää pojan itsetunnolle. Ym-

märryksen puutteen takia jopa omat vanhemmat saattoivat välillä 

hermostua hänen ongelmaansa, ja sitä kautta edesauttaa hänen pahe-

nevaa masennustaan.

Hwang matkusti kirjeen saatuaan ensimmäisellä mahdollisella 
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yhteydellä takaisin kotiseudulleen, jossa häntä vastassa oli hämmen-

tynyt perhe ja epätietoisuutta. Hwangin äiti kertoi hänelle, että veli 

olisi saanut sairauskohtauksen ja yhtäkkiä kuollut sen jälkeiseen kou-

ristukseen.

Tapahtumien kulku oli kaikille vielä epäselvä, mutta pian totuus 

alkoi selvitä. Vaikutti siltä, että veli oli todennäköisemmin tehnyt it-

semurhan juomalla salassa jotakin myrkkyä, koska ei kestänyt enää 

syrjintää ja siitä aiheutunutta masennusta.

Veli oli kuollessaan noin kymmenen vanha.

Perhe otti tämän hyvin raskaasti ja oli mahdollista, että he yrit-

tivät aluksi peitellä tapahtunutta sairauskohtaukseen liittyvällä ker-

tomuksella. Pojan vammaisuus, heikkous ja lopulta itsemurha toivat 

herkästi häpeää vahvojen ja kunnioitettavien ihmisten maineeseen.

Oman veljen kiusaaminen ja lopulta kuolema tuntuivat Hwangis-

ta todella pahalta ja saivat hänessä syttymään eräänlaisen näytönha-

lun kautta kostamisen. Hwang koki oman tekemisensä kautta saavan-

sa osan veljensä kunniasta takaisin ja pystyvänsä siten puolustamaan 

veljeään kiusaajia vastaan.

“Veli oli osa minua. Koska hän oli vammainen, ja vammaisuus aja-

teltiin heikkoudeksi, koin sen siksi jopa herjaksi itseäni kohtaan, että 

häntä sorrettiin ja poljettiin. Koin sitten tuon heikkouden voittami-



57

sen omana tehtävänäni ja se pakotti minua näyttämään muille, että 

me olemme vahvoja. Halusin näyttää surusta selvittyäni, että per-

heemme ja suku on voimakas”, Hwang kertoo.

Hwang viipyi maaseudulla aina hautajaisiin saakka, joissa paikalla 

oli vain lähisuku. Veli polttohaudattiin ja hänen tuhkansa levitettiin 

metsään. Se oli tavallinen tapa haudata nuorena menehtyneet; vasta 

vähän aikuisemmat ja naimisissa olevat vainajat haudattiin hautapai-

koille hautakivineen.

Polttohautaus ei ollut tapa unohtaa ihmistä jälkiä jättämättä, mut-

ta unohduksiin veli silti jäi – eikä asiasta juurikaan ole sen jälkeen 

puhuttu. Kaikki jäivät hautomaan ja käsittelemään tapahtunutta it-

sensä kanssa.

Hwang reagoi veljensä kuolemaan omalla tavallaan: treenaamalla en-

tistä kovempaa sekä haastamalla itseään ylittämään omat vaikeutensa 

ja tavoitteensa.

Hän nousikin pian yhdeksi maansa kärkiottelijoista voittaessaan 

vuosina 1962 ja 1963 Korean mestaruuden. Veljen kuolemasta aiheu-

tunut näytönhalu oli antanut hänelle merkittävää eteenpäin työntä-

vää voimaa.

Soulin parlamenttitalossa vuonna 1962 järjestettävää päätapah-
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tumaa oli edeltänyt maakuntien alueelliset karsinnat, joista kunkin 

maakunnan voittajat jatkoivat finaaliin. Mahtipontinen parlament-

titalo jylhine pylväineen oli vaikuttava paikka kisaamiseen. Yleisönä 

oli poliitikkoja sekä yläluokkaa, kun alueellisissa karsinnoissa yleisö 

koostui lähinnä ottelijoiden ystävistä ja lähisukulaisista.

Otteleminen oli kovaa eikä niissä käytetty mitään suojia, vaikka 

iskut päähän olivat sallittuja. Jos ottelijalla oli rannekipuja, sai hän 

pitää ranteessaan sidettä, mutta muuten varusteena oli pelkästään 

lajin puku.

Pisteen ottelussa sai vain niin voimakkaista osumista, että osumi-

sesta ei jäänyt kenelläkään epäselvyyttä. Joskus pisteen eteen tehdyn 

osuman piti olla niin kova, että vastustaja kaatui sen voimasta.

Hwang muistaa finaalipäivästä parhaiten ottelun, jossa vastassa oli 

häntä itseään paljon pidempi vastustaja: “Vaikka painoeromme ei ol-

lut kuin viisi kiloa, hän oli paljon pidempi ja ulottuvampi. Hän oli 

koko kisojen pahin vastustajani, ja se johtui osittain tuosta kokoeros-

ta. Hänellä oli hyvin suorat sivu- ja takapotkut, joita hän myös käytti 

paljon. Pituuden takia hän yletti niillä kauas, joten minun oli hanka-

la päästä itse ollenkaan osumaetäisyydelle. Oli siis pakko pitää etäi-

syyttä isona ja antaa hänen hyökätä.”

Otteluissa oli kulmatuomarit, jotka näyttivät eri värisillä lipuilla 
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pisteet ja voittajan. Ottelu päättyi lopulta Hwangin voittoon kolmel-

la lipulla kahta lippua vastaan.

“Mestaruuden voittamisesta sai mustan mestaruusvyön, johon oli 

kirjailtu Korean mestari. Sen lisäksi ei ollut mitään muuta palkintoa 

– ei edes mitalia”, Hwang kertoo.

Vuoden 1963 mestaruus oli pitkälti toisinto edelliseltä vuodelta: 

Hwang raivasi vaivatta tiensä alueellisista karsinnoista loppukilpai-

luun ja voitti siellä kaikki vastaan tulleet kilpailijat. Erona edelliseen 

vuoteen oli vain se, että tämä kisa oli samalla maajoukkueen karsinta: 

vuoden 1963 lopulla oli tarkoitus järjestää ensimmäiset kansainväliset 

kisat Japanissa.

Tuleva maajoukkue lähtisi maiden väliseen taekwondo vastaan 

karate -kamppailuun, joka oli eräällä tavalla ensimmäisiä ystävyys-

tapahtumia Japanin ja Korean välillä sitten Japanin miehityskauden 

päätyttyä. Kisoihin valittiin molemmista kamppailulajeista maiden 

parhaat ottelemaan keskenään.

Voitettuaan kaksi mestaruutta Hwang oli yksi valituista ja hän 

matkasi loppuvuodesta 1963 muun joukkueen mukana kuukau-

den mittaiselle yhteisleirille harjoittelemaan kisoja varten. Korean 

taekwondoliitto kustansi kaikille kilpailijoille varusteet, niin kamp-

pailupuvut kuin juhlapuvut, joihin ommeltiin Korean lippu rin-
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tamerkiksi.

Leirin päätteeksi ottelijoiden tavoite oli suunnata kansainvälisiin 

kisoihin Japaniin, mutta vain viikkoa ennen matkaa joukkueen johto 

sai viranomaisilta tiedon, että Hwangille ei myönnetä viisumia.

Käsky oli käynyt, eikä Hwang saanut poistua maasta. Virallinen 

syy viisumin eväämiselle oli viranomaisten epäilys, että Hwangin 

isän pikkuserkku olisi lähtenyt Pohjois-Koreaan. Lähtijästä oli hyvin 

vähän tietoa, eikä sukulaisista kukaan osannut sanoa mitä oikeasti oli 

tapahtunut.

Poliittinen jännite oli kuitenkin niin suuri, että Etelä-Korean 

virkamiehet olivat jatkuvasti varuillaan. Ulkomaille ei ollut helppo 

päästä ja siihen liittyi aina myös perhetilanteen tarkastaminen.

Virkamiehet epäilivät Hwangin sukulaisen loikkaamista Poh-

jois-Korean puolelle, eikä kukaan hänen perheestään pystynyt tätä 

uskottavasti kiistämään. Hwangilta jäi tästä syystä halutut kansain-

väliset kisat väliin.

Useita kisajoukkueeseen kuuluneita ottelijoita lähti myöhemmin 

Amerikkaan opettamaan taekwondoa tehden omanlaistaan histo-

riaa. Myös kotimaahan jääneiden joukossa oli monta sittemmin mer-

kittäviin poliittisiin asemiin Koreassa ja taekwondoliitossa nousseita 

henkilöitä.
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Joukkue oli eräänlainen pioneeriryhmä taekwondon kansainväli-

sen menestystarinan taustalla, ja Hwang jäi tästä ensimmäisestä mah-

dollisuudesta tylysti ulos. Pettymys oli valtava. Hwangin itsetunto 

oli juuri silloin korkeimmillaan: hän oli saanut maistaa menestystä ja 

valtaa, mutta nyt yhtäkkiä hän oli ulkona.

Tämä päätti henkisesti hänen kisauransa, sillä hän ei nähnyt enää 

mahdollisuutta edetä ottelijana. Hän oli haaveillut matkustavansa 

ulkomaille, mutta mahdollisuus saavuttaa tämä unelma ottelijana ei 

näyttänyt enää mahdolliselta.

Hwang käsitteli asiaa oman aikansa ja pettymyksestään yli pääs-

tyään tuli siihen päätökseen, että kilpailijana hän ei pystyisi enää ke-

hittymään tässä ympäristössä, mutta valmentajana hänelle voisi avau-

tua täysin uusia mahdollisuuksia.



Hwangin kuvakokoelmasta

1. Dae Jin Hwang Sidaessa vuonna 2019. Takana ränsistynyt synnyinkoti.



2. Un Jun Lee.
Dae Jin Hwangin mummo ja perheen johtaja.

3. Sidaen kylä 2000-luvulla.



4. Nuori Hwang päällään
Ji Do Kwanin virallinen puku.

6. Hwangin ensimmäinen oma taekwonwosali ja nuoria oppilaita.

5. Valmentaja ja oppilas.



7. Valmentaja Hwang ja Dong Sanin koulun taekwondo-oppilaat

8. Hwang ja hänen menestynein oppilaansa  Lee Chul Joo kuvattuna kesken kisojen.



10. Hwang laskuvarjojääkärien kouluttajana Koreassa.

9. “Valmentaminen armeijassa vaikutti
minuun syvästi. Heidän asenteensa oli, että
mikään ei ole mahdotonta.”



12. Hwangin valmentama Amerikkalainen upseeri voitettujen kisojen jälkeen.

11. Amerikkalaisia sotilaita ja Hwang kuvattuna 70-luvulla.



13. Nuori Timo Suhonen näytöksessä mestari Hwangin kanssa.

14. Taekwondon World Cup Helsingin jäähallissa vuonna 1987.



15. Hwang harjoitusten jälkeen
Töölön kisahallissa.

16. Timo, Hwang ja hänen poikansa In-Seon ja In-Kwon.



17. Hwang ja latvialaisia taekwondoharrastajia Latviassa.

18. Näytösmatkalla Moskovassa.



19. Hwangin suvun hauta Sidaessa. Korealainen tapa on tuoda ruokaa ja viiniä myös
edesmenneille rakkaille.

20. In-Seon Hwang näytösmatkalla Latviassa.
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VALMENTAJA

Hwangin tie näytti pysähtyneen Japanin kisamatkaan liittyvään pet-

tymykseen. Voitetun mestaruuden jälkeen valoisalta näyttänyt vuosi 

kääntyi lopulta synkäksi: Hwangin usko omaan menestymiseensä ja 

unelmiensa saavuttamiseen ottelijana oli romuttunut.

Hwang oli opiskellut samanaikaisesti lähes kolme vuotta kalliissa 

yksityisessä lukiossa ja nyt siihen varatut rahat olivat loppu.

Vaikka Hwang pääsi kouluun urheilijastatuksella ja sai siksi opis-

keluun taloudellista tukea, piti hänen maksaa lukukausimaksut sa-

malla tavalla kuin muidenkin opiskelijoiden. Urheilijastatuksella 

saatu rahoitustuki riitti Hwangille vain kahdeksi ensimmäiseksi vuo-

deksi, koulun ollessa nelivuotinen.

Huolimatta siitä, että hänen sukunsa oli yksi oman kylänsä va-

rakkaimmista, oli ero Korean isoissa kaupungeissa asuviin perhei-

siin melkoinen; heihin verrattuna Hwangin maalta tuleva perhe oli 

jopa köyhä.
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Hwangin perheen toiseksi vanhin poika opiskeli rahan puutteen 

takia vain yläasteelle asti. Perheen kuopus opiskeli pojista pisimmälle 

ja valmistui lopulta myös yliopistosta. Hän on kuitenkin toistakym-

mentä vuotta veljiään nuorempi: sinä aikana Korea ehti vaurastua 

huimalla nopeudella sekä opiskelumahdollisuudet parantuivat mer-

kittävästi Hwangin omista kouluajoista.

Seinän tullessa vastaan myös opiskeluissa Hwangin oli pakko kek-

siä jotain muuta, joten hän päätti mennä heti mahdollisuuden tullen 

Korean armeijan asepalvelukseen. Tämä onnistui alkuvuodesta 1964, 

jolloin Hwang aloitti kaksi vuotta ja kaksi kuukautta kestäneen ase-

palveluksensa.

 “Aika siellä tuntui pitkältä mutta ei armeija muuten ollut kovin-

kaan rankka”, Hwang mainitsee – olihan hän otellut kovien kave-

reiden kanssa viimeiset pari vuotta ja treenannut muutenkin kovaa 

koko sen ajan.

Hwangin ajatus uransa jatkamisesta taekwondovalmentajana ke-

hittyi hänen armeija-aikanaan: ottelumenestys oli tuonut hänelle 

mainetta, joten häntä pyydettiin opettamaan muille alokkaille itse-

puolustus- ja kamppailutaitoja pari tuntia viikossa.

Ensitöikseen armeijasta päästyään Hwang avasi oman pienen sa-

linsa – koreaksi dojang – Soulin vieressä sijaitsevaan Incheonin kau-
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punkiin. Salin perustaminen päätti lopullisesti hänen ottelu-uransa, 

eikä hän otellut enää vuoden 1963 mestaruutensa jälkeen.

Vastaperustetun salin alkutaival kulki suunnitellusti, eikä Hwan-

gilla ollut maineensa ansiosta haasteita saada salille tarpeeksi kiin-

nostuneita harrastajia. Moni halusi oppia erityisesti menestyneiltä 

ottelijoilta. Haasteeksi muodostui salin pieni koko, sillä sinne mahtui 

vain kymmenkunta oppilasta kerrallaan. Toki osa uusista oppilaista 

kävi salilla vain pienen pätkän, jolloin tilaa aukesi uusille halukkaille 

oppilaille.

Muutaman kuukauden päästä salin avaamisesta Hwangin oppi-

laaksi tuli teini-ikäinen poika, joka opiskeli Incheonin kaupungin 

Sun Inin koulun yläasteella. Nuori oppilas oli hyvin vaikuttunut 

Hwangin valmennuksesta ja mainitsi hänelle koulunsa kaipaavaan 

uutta valmentajaa.

Sun Inissä oli ollut aikaisemmin taekwondojoukkue, mutta ilman 

kunnollista valmentajaa he eivät olleet menestyneet hyvin. Pojan 

kuulemien huhujen mukaan koulu saattaisi olla etsimässä itselleen 

hyvää valmentajaa.

Hwang innostui ajatuksesta ja kävi esittelemässä itsensä koulun 

johdolle. Hänen meriittinsä kahdesta voitetusta mestaruudesta ja 

armeijassa saadusta valmennuskokemuksesta vakuuttivat koulun 
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johdon ja he palkkasivat Hwangin. Hwang jatkoi samaan aikaan 

oman salinsa pyörittämistä, sillä koulun valmennuspesti vei vain 

osan viikosta.

Vuoden 1967 päätteeksi Hwangin valmentama Sun Inin koulun 

joukkue voitti yllättäjänä Korean ryhmämestaruuden valtakunnalli-

sessa koulujen kilpailusarjassa.

Kisat järjestettiin Soulissa Hangsunin tyttökoulun liikuntasalissa 

ja niihin osallistui kymmeniä kouluja ympäri maata. Koulut kamp-

pailivat kisoissa toisiaan vastaan siten, että kustakin koulusta osal-

listuvasta viidestä kuhunkin silloiseen painoluokkaan kuuluvasta 

ottelijasta vähintään kolmen täytyi voittaa oma ottelunsa, jotta tämä 

koulu pääsi karsinnassa eteenpäin. Näin jatkettiin aina sinne saakka, 

kunnes finaalia varten vain kaksi koulua oli jäljellä.

Mestaruus ratkesi samalla mallilla, eli kummankin koulun eri 

painoluokkia edustavat ottelijat kamppailivat keskenään. Voittajak-

si julistettiin lopulta Hwangin valmentama koulu, sen opiskelijoiden 

voittaessa ensimmäisenä kolme otteluaan.

Maine Sun Inin koulun erinomaisesta valmennuksesta levisi no-

peasti, ja Hwangille avautui sitä kautta uusia mahdollisuuksia: yksi 

näistä oli pyyntö tulla valmentamaan pientä joukkoa yhdysvaltalaisia 

upseereita. Amerikkalaiset olivat innostuneita korealaisesta kamp-
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pailuperinteestä ja taekwondo herätti kovana lajina heidän kiin-

nostuksensa.

Hwang otti mahdollisuuden mielellään vastaan, vaikka ei itse 

osannut puhua tuolloin kuin vain muutaman sanan englantia. Vasta 

tutustuessaan paremmin amerikkalaisiin upseereihin, Hwang oppi 

hiukan englannin alkeita.

Yksi näistä amerikkalaisista upseereista oli nimeltään George. 

Hän oli kärsivällinen keskustelija ja kävi usein pitkiäkin keskusteluja 

Hwangin kanssa treenien ulkopuolella. Tätä kautta Hwang sai kuul-

la ensimmäisiä kuvauksia siitä, millaista elämä ja maailma oli Korean 

ulkopuolella.

Hwang kertoi Georgelle suunnitelmastaan avata Incheoniin ny-

kyistä saliaan isomman taekwondosalin, jota varten Hwang oli saa-

nut jo vanhemmiltaan vähän rahallista tukea. Rakennuspaikka oli 

valmiina, mutta Hwangilta puuttui vielä rahaa salin rakennustarvik-

keisiin. George halusi auttaa opettajaansa ja lahjoitti Hwangille puu-

ta sekä muita rakennustarvikkeita, joita heillä oli jäänyt yli armeijan 

tukikohdan omista rakennustöistä.

George sai kiitokseksi avustaan oman nimikkosalinsa, kun Hwang 

avasi pian isomman salin nimeltä Dojang George lähelle edellistä pie-

nempää saliaan.
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Uusi sali oli toiminnassa neljä vuotta, mutta jo vajaan vuoden ku-

luttua salin aukaisemisesta Hwang sai paikan Incheonin kaupungin 

Dong Sanin koulun yläasteen ja lukion taekwondovalmentajana. 

Hwang valmensi Dong Sanin koulussa kolme vuotta, eli vuoteen 

1972 saakka.

Hwang sai käyttöönsä koulun baseball-joukkueelle rakenne-

tun pukuhuoneen, joka jäi baseball-joukkueelta tyhjäksi talvisin. 

Hwang piti taekwondotreenit lämpimällä kelillä ulkona ja talvisin 

ilmojen kylmetessä sisällä pukuhuoneessa, jossa Hwang itse usein 

myös nukkui.

Dong Sanin baseball-joukkue oli menestynyt ja monet tunsivat 

koulun tämän joukkueen maineen vuoksi. Baseball-joukkueen maine 

sai pian arvoisensa kilpailijan, sillä Hwang valmensi koulun taekwon-

dojoukkueen Korean mestaruuteen kolmena vuotena putkeen. Näis-

tä parhaana kautena, vuonna 1971, koulu voitti loppukamppailussa 

seitsemän kahdeksasta oppilaiden välisestä ottelusta. Joukkueeseen 

kuului sekä yläasteen että lukion poikaryhmät, jotka molemmat voit-

tivat oman ryhmämestaruutensa.

Hwang kuvaa Dong Sanin oppilaitaan erityisryhmäksi, johon 

tuntui valikoituvan vain vaikeista olosuhteista lähtöisin olevia poi-

kia. Monet heistä muistuttivat Hwangia itseään nuorempana. Usein 
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heidän perheensä oli köyhä ja lähtökohdat menestymiseen huonom-

mat kuin muilla. Kaikilla viidellätoista hänen otteluryhmässään har-

joittelevalla oppilaalla oli ennen harrastuksen aloittamista vaikeaa 

koulussa. He olivat vilkkaita lapsia, joilla oli hankaluuksia keskittyä 

kunnolla perinteisiin kouluaineisiin.

Kamppailulajiharrastuksella näkyi olevan positiivinen vaikutus 

heidän käytökseensä ja koulumenestykseensä. Tällä Hwang ansaitsi 

muiden opettajien kunnioituksen: vaikka taekwondo ei ollut koulun 

päälaji ja siihen käytettävissä olevat resurssit olivat vähäisiä, pitivät 

muut opettajat ja henkilökunta sitä erittäin hyödyllisenä ja kunnioi-

tettavana lajina.

He pitivät erityisesti siitä, miten se tuntui vaikuttavan oppilaiden 

käytöksen ja asenteen paranemiseen. Oppilaiden sanoihin ja tekemi-

siin pystyttiin luottamaan aivan eri tavalla kuin aikaisemmin.

Hwang ei osaa suoraan sanoa mikä oli hänen salaisuutensa koulu-

jen menestyksen takana. Hän erottelee kuitenkin teemoja, joihin hän 

pohjasi valmennuksensa: näihin kuului henkisen kasvun korostami-

nen ja tiukka vaatimus sitoutua ryhmän yhteisiin tavoitteisiin sekä 

lajiin kuuluvien ohjeiden noudattamiseen.

Monet Hwangin oppilaista olivat sellaisia, jotka menivät helposti 

väärille poluille ja hyvin potentiaalisia jengeihin liittyviä nuoria tu-
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lokkaita. Hwang antoi heille mahdollisuuden löytää jotain merkitys-

tä, sisältöä sekä menestystä muualta ja vaati vastavuoroisesti vahvaa 

sitoutumista lajiin ja harjoituksiinsa. Hwang vaati oppilaitaan tule-

maan aina ajoissa paikalle, ja treenit venyivät monesti niin pitkälle 

yöhön, että myös oppilaiden oli järkevintä nukkua lyhyet yöunensa 

kylmässä betonisessa pukuhuoneessa.

Harjoituksien pohjana oli kova fyysinen treeni, mikä Hwangin 

omalta mestariltaan oppimansa opetusfilosofian mukaan tähtäsi 

henkisen ja mentaalisen kasvun kehittämiseen kehollisten tavoittei-

den saavuttamisen kautta.

Otteluita varten Hwang halusi oppilaidensa harjoittelevan paljon 

hänen itsensä suosimia vastahyökkäystekniikoita. Useimmat muut 

valmentajat suosivat sen sijaan hyökkäystekniikoita, jotka olivat 

Hwangin valmentamiin tekniikoihin verrattuna yhden liikkeen tek-

niikoita. Niistä puuttui jatkuvuus, sillä hyökkäystekniikoissa potkut 

potkaistiin pelkästään osumista varten.

Hwang toi tällöin lajiin yhdistelmätekniikat, joissa ensimmäiset 

parikin tekniikkaa saattoivat olla vain pysäyttäviä tai harhauttavia 

liikkeitä, sen todellisen pisteeseen tai tyrmäykseen tähtäävän iskun 

tullen vasta niiden jälkeen.



70

Hwang oli tyytyväinen ja onnellinen omasta valinnastaan jatkaa mat-

kaansa valmentajana kilpailu-uransa jälkeen: hän oli arvannut oikein 

valmentajana etenemisen mahdollisuudet. Hän uskoi yhä lujemmin 

onnistuvansa saavuttamaan valmentajana jopa suurempaa menestys-

tä kuin hän olisi kilpailijana 60-luvulla pystynyt saavuttamaan.

Dong Sanin koulun valmennusvuodet olivat Hwangille hyvin 

kiireisiä. Dong Sanin oppilasryhmän valmentaminen oli jo itsessään 

kokopäivätyö, mutta Hwang halusi tukea oppilaitaan myös koulun 

ulkopuolella: hän tarjosi heille usein ruokaa kotonaan sekä järjesti 

juhlia heidän menestyessään kisoissa. Samaan aikaan Hwang pyöritti 

edelleen omaa saliaan.

Hwangin vanhemmat huolestuivat poikansa kiireisestä elämästä, 

sillä Hwang oli jo lähemmäs kolmekymmentä vuotta eikä hänellä ol-

lut vielä omaa perhettä. Se oli hyvin poikkeuksellista, sillä naimisiin 

mentiin yleensä paljon nuorempana.

Hwangin kiireinen elämä taekwondon parissa ei antanut hänelle 

aikaa ja mahdollisuuksia miettiä oman perheensä rakentamista. Ko-

realainen tapa oli, että pojan äiti etsii omalle pojalleen puolisoehdok-

kaita sukunsa ystäväpiiristä. Koreassa ei juurikaan ollut seurustelu-

kulttuuria, joten oman suvun ehdotusten kautta naimisiinmeno oli 

yleisin tapa löytää puoliso.
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Myös Hwangin äiti oli kysellyt löytyisikö hänen esikoiselleen po-

tentiaalinen vaimo jostakin lähikylästä. Äidin kyselyt tuottivat pian 

tulosta ja perhe ilmoitti Incheonissa asuvalle pojalleen, että sopiva 

nainen oli kuulemma löytynyt. Hwang matkasi tämän kuultuaan 

kotiseudulleen ja tapasi ensimmäisen kerran nuoren pyöreäkasvoisen 

naisen nimeltä Yoon Yae Kim. Kasvoiltaan hän oli Korean sen aikai-

sen kauneusihanteen mukainen ja Hwang ihastui Kimiin heti.

Pari avioitui vain muutaman tapaamiskerran jälkeen vuonna 1969 

Incheonin kaupungissa, jonne myös morsian muutti vain vajaan kuu-

kauden kuluttua parin ensitapaamisesta. Alle vuoden päästä syntyi 

perheen esikoinen, In-Seon Hwang.

* * *

Keväisenä aamuna vuonna 1972 Dong Sanin koululle saapui armei-

jan jeeppi.

Autoa ajanut sotilas jäi istumaan autoon, josta ulos asteli kore-

alainen mies prikaatinkenraalin sotilasarvoa osoittava yhden tähden 

arvomerkki takkinsa olkapoleteissa.

Löydettyään opettajainhuoneen hän kertoi etsivänsä Dae Jin 

Hwang -nimistä taekwondovalmentajaa. Paikalla olleet opettajat 

viittoivat upseerin baseball-joukkueen pukuhuoneen suuntaan.
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Prikaatin komentaja oli antanut käskyn etsiä paras taekwondoval-

mentaja mitä on olemassa, sillä hän halusi palkata parhaan mahdol-

lisen valmentajan oman prikaatinsa valmentajaksi. Tiedustelijoiden 

tekemän kartoituksen mukaan menestynein valmentaja oli Hwang.

Löydettyään Hwangin pukuhuoneesta, upseeri tarjosi Hwangille 

tapaamisen lopuksi paikkaa prikaatin laskuvarjojääkärien valmenta-

jana ja ehdotukseen kuului asuminen, ruoka, rahapalkka sekä kunnia 

työskennellä valtion ja sotavoimien edustajana. Hwangin koti oli sil-

loin Incheonissa ja matka armeijan tukikohdalle Souliin kestäisi usei-

ta tunteja, joten Hwangin kannattaisi myös muuttaa sinne.

Hwang ajatteli tarjouksen olevan houkutteleva ja arvioi siihen 

suostumisen edistävän hänen tavoitteitaan menestyä valmentajana.

1970-luvun alkuvuosina taekwondon suosio oli nopeassa kasvus-

sa. Laji oli löytänyt tiensä Korean yhteiskunnan eri tasoille: Koulut 

pitivät menestyneitä joukkueitaan ylpeyden aiheina, ja lajin harrasta-

jamäärät olivat kovassa nousussa. Armeijan erikoisjoukkueet, kuten 

laskuvarjojääkärit ja merivoimat, olivat myös ottaneet lajin omakseen.

Armeijan sisäisten kisojen voittajat saivat paljon kunnioitusta, ja 

voittaminen vaikutti myös heidän ylenemismahdollisuuksiinsa. Pri-

kaatien laskuvarjojääkärit olivat yleensä parhaiten menestyneitä otte-

lijoita ja heillä oli kova voittamisen halu. He pitivät kisojen voittamis-
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ta merkittävänä suorituksena ja vertasivat sitä puheessaan jopa sodan 

voittamiseen.

Valmentaminen armeijassa oli täysin erilaista kuin yläasteen- ja 

lukion joukkueiden kanssa. Hwang sanookin sen olleen sellais-

ta miesten maailmaa. Erikoisjoukoissa sotilailla oli vielä normaalia 

korkeampi itsetunto ja halu näyttää oma kovuutensa. Hwangin piti 

tietysti vastata siihen: “Esimerkiksi talvella ja kylmällä säällä käskin 

sotilaita harjoittelemaan ulkona ilman paitaa, yläkroppa paljaana”, 

Hwang kertoo.

Arvostusta Hwang ei saanut armeijassa yhtä helposti kuin kou-

lun valmentajana; elämä ja kuri armeijassa oli kovaa ja kaikkien piti 

ansaita siellä oma paikkansa. Sotilaiden kunnioitusta ei saanut vain 

kuulopuheiden vuoksi, vaan oma kovuus ja osaaminen piti näyttää, 

jos joku sitä kyseenalaisti. Vain siten valmentaja pystyi ansaitsemaan 

paikkansa osana upseeristoa ilman oikeaa sotilasarvoa.

Armeijan kulttuuri vaikutti paljon myös Hwangiin itseensä: “Yh-

den armeijan rakennuksen seinään oli kirjoitettu valtavin kirjaimin 

teksti, joka kuuluu vapaasti suomennettuna näin: mikään ei ole mah-

dotonta. Jos se ei onnistu, tee se niin että onnistuu.”

“Se vaikutti minuun paljon ja sellaisella mentaliteetilla pyrin elä-

määni sen jälkeen elämään.”
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Seuraavat vuodet Hwang viihtyi Korean armeijan valmentajana: 

aluksi lähes kaksi vuotta Soulissa ensimmäisen prikaatin laskuvarjo-

jääkäreiden valmentajana, jonka jälkeen hän siirtyi kolmeksi vuodek-

si jääkäripataljoonan valmentajaksi kotikylänsä lähellä sijaitsevaan 

Gumman kylään.

Ensimmäisen prikaatin valmentajana ollessaan Hwang oli asu-

nut erillään perheestään: vaimo ja pieni lapsi asuivat alivuokralaise-

na Incheonissa, kun Hwang itse majoittui viikot upseerien tiloissa 

armeijan tukikohdassa. Uusi koti Gummassa oli oma pieni korealai-

nen talo, jonne koko perhe muutti. Siellä syntyi perheen toinen poi-

ka, In-Kwon.

Vuonna 1977, nuoremman pojan ollessa kaksivuotias, perhe muut-

ti taas. Tällä kertaa takaisin Incheoniin Hwangin siirtyessä nyt Ko-

rean viidennen prikaatin taekwondovalmentajaksi.

Tämä Incheonin Bupyeongin kaupunginosassa sijaitseva korea-

laisten tukikohta teki hyvin läheistä yhteistyötä amerikkalaisten 

kanssa, joten siellä vieraili usein amerikkalaisia sotilaita ja upseereita. 

He tutustuivat vieraillessaan myös korealaisten sotilaiden taekwon-

dovalmennukseen.

Amerikkalainen upseeri nimeltä Roger Smith kiinnostui lajista ja 

kertoi korealaisille kollegoilleen haluavansa tutustua siihen parem-
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min. Smith halusi treenata taekwondoa omalla komennuspaikallaan 

Soulissa sijaitsevassa amerikkalaisten tukikohdassa. Hän kysyikin 

kersantilta, joka oli palkannut Hwangin, lupaa ehdottaa Hwangille 

paikkaa myös amerikkalaisten upseerien valmentajana. Kersantti lu-

pasi miettiä sitä ja jutella asiasta Hwangin kanssa.

Vajaan viikon päästä Smith vieraili uudestaan Bupyeongin tuki-

kohdassa ja pyysi Hwangia tulemaan mukaansa tutustumaan muihin 

amerikkalaisiin. Hwang oli itse innostunut mahdollisuudesta, eikä 

hänen korealainen esimies nähnyt siinä mitään estettä.

Hwang matkusti Smithin auton kyydissä Souliin Yongsanin 

alueelle, jonne saavuttua Smith ajoi autonsa maan alle menevään 

tunneliin. Perillä odotti maanalainen monikerroksinen rakennus, 

joka toimi päämajana kaikille Koreassa palveleville amerikkalaisille 

sotilasyksiköille. Sen jokainen kerros oli varattu eri osaston johdol-

le: ensimmäisessä kerroksessa oli merivoimat, toisessa maavoimat, sen 

jälkeen laskuvarjojääkärit ja niin edelleen.

Smith vei Hwangin mukanaan omaan kerrokseensa, jossa toimi 

laskuvarjojääkäreiden päällystö. Kerroksessa työskenteli Smithin li-

säksi yksitoista muuta amerikkalaista upseeria. He olisivat Hwangin 

uusi oppilasryhmä.

Valmentaessaan amerikkalaisia Hwang kiinnostui yhä enemmän 
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ulkomaille lähdöstä. Hän kertoo saaneensa tänä aikana tuntumaa 

siihen, miten ulkomaalaisille pystyi vetämään treenejä vähäiselläkin 

kielitaidolla: “Se antoi uskoa siihen, että pystyisin valmentamaan 

muuallakin kuin Koreassa.”

“Kehittelin samalla sellaista vaiheittain opettamisen tyyliä. Koska 

heillä ei ollut aluksi mitään käsitystä perustekniikasta ja liikeradois-

ta, niin kaikki piti aloittaa perusteista askel askeleelta. Vasta sitten, 

kun yksi asia oli opittu, pystyimme siirtymään seuraavaan asiaan. 

Sitten näitä opittuja asioita yhdistelemällä rakensimme edistymistä”, 

Hwang kertoo, “on hyvin erilaista opettaa, jos oppilailla ei ole kult-

tuuria ja kosketusta kamppailulajeihin. Korealaisten ja amerikkalais-

ten opettamisessa oli siinä selvä ero.”

Yksi Hwangin opettamista amerikkalaisista oli hyvin ahkera 

treenaamaan, joten Hwang ajatteli hänestä voivan tulla myös hyvä 

ottelija. Korean Taekwondoliitto, Kukkiwon, järjesti Soulissa kerran 

vuodessa ulkomaalaisille tarkoitetut ottelukisat, jonne Hwang halusi 

tämän upseerin ilmoittautuvan.

Mies voitti oman painoluokkansa kilpailun, vaikka hän oli jo yli 

neljäkymmentävuotias ja siten reilusti muita osallistujia vanhempi.

Hwang puhui amerikkalaisille avoimesti omasta halustaan läh-

teä ulkomaille etsimään paikkaa, jonne hän voisi viedä taekwondon. 
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Häntä kiinnosti erityisesti löytää paikka, jossa lajia ei vielä tunneta ja 

missä hän voisi olla ensimmäinen mestari.

Hwangin kanssa ystävystynyt amerikkalainen upseeri, joka voit-

ti Kukkiwonin järjestämät ulkomaalaisten kisat, houkutteli tä-

män kuultuaan Hwangia lähtemään Amerikkaan. Hän jopa lupasi 

Hwangille paikan Yhdysvalloissa erikoisjoukkojen reservijärjestön 

taekwondovalmentajana.

Idean keksinyt upseeri oli itse juuri lopettamassa Korean niemi-

maan komennustaan ja palaamassa kotiin, joten hän olisi siellä autta-

massa ja valmiina kun Hwang tulisi.

Hwang mietti Amerikkaa vaihtoehtona pitkään, mutta päätti ko-

keilla ensin jotain muuta. Hwang oli päättänyt, että hänen seuraava 

tehtävänsä olisi levittää taekwondo johonkin täysin uuteen maahan. 

Tästä syystä hän alkoi tutkia Eurooppaa omana mahdollisuutenaan.

Roger Smith ja muut amerikkalaiset ymmärsivät Hwangin aikeen 

katsoa ensin mitä Euroopassa olisi tarjolla, mutta heidän lupauksensa 

järjestää Hwangille valmennuspaikka Yhdysvalloista olisi silti voi-

massa, ellei Hwang löytäisi itselleen jalansijaan vanhalta mantereelta.

Hwang sai mukaansa upseerien kirjoittaman suosituskirjeen ja 

armeijan sinetillä varustetut dokumentit, joiden avulla hän pääsisi 

amerikkalaisten kertoman mukaan maahan suurlähetystön kaut-
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ta. Näillä dokumenteilla hänen pitäisi saada vaivatta Yhdysvalloissa 

maahantuloon tarvittavat luvat ja viisumi.

Kaikki Soulin tukikohdassa Hwangin valmennukseen osallistu-

neet upseerit olivat tyytyväisiä hänen opetukseensa, joten tämä olisi 

heidän vastapalveluksensa.

Amerikkalaiset olivat edelleen halukkaita auttamaan Hwangia ta-

voitteessaan, vaikkei hän heidän ehdottamaansa alkuperäiseen suun-

nitelmaan tarttunutkaan. Amerikkalaisilla oli hyvä yhteys Belgias-

sa sijaitsevaan sotilastukikohtaan, joten Belgia voisi siitä syystä olla 

hyvä reitti matkustaa Koreasta Eurooppaan. Siellä olevat amerikka-

laiset ystävät ja kollegat voisivat auttaa Hwangia pääsemään matkal-

laan alkuun.

Hwang päätti tutkia asiaa lisää ja hänen tuntemistaan korealaisis-

ta eniten kokemusta ulkomailta oli miehellä nimeltä Jung. Hän oli 

perustanut vuonna 1948 kamppailulajivarusteita myyvän yrityksen 

nimeltä Sang Moo Sa. Sittemmin Jung oli laajentanut toimintaansa ja 

myi varusteita jo kymmeniin maihin kansainvälisen brändinsä, Pine 

Treen, alta.

Hwang oli ostanut häneltä varusteita useita vuosia ja tunsi hänet 

hyvin. Hwang oli hankkinut Jungilta kaikki tarvittavat puvut ja va-

rusteet myös valmentamiinsa armeijan yksiköihin.
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Kuultuaan Hwangin suunnitelmasta matkustaa Belgiaan, Jung 

kertoi tuntevansa sieltä korealaisen mestarin, joka tilasi häneltä sil-

loin tällöin varusteita maahan. Hänestä voisi olla apua myös Hwan-

gille, Jung ajatteli.

Belgiaan taekwondo oli kuitenkin jo levinnyt, joten se voisi toimia 

vain lähtöpisteenä Hwangin matkalle.

Hwang keskusteli matkasuunnitelmastaan myös toisen korealai-

sen taekwondoystävänsä, Mestari Kimin kanssa, joka oli lähtenyt 

muutama vuosi sitten Pariisiin taekwondomestariksi. Kim ihmetteli 

Hwangin suunnitelmaa etsiä paikkaa missä ei vielä ole muita korea-

laisia: hänen mielestään olisi kannattanut mennä jonnekin tunnet-

tuun paikkaan, kuten Yhdysvaltoihin.

Kimin kanssa keskustellessa Hwang nosti esille myös Pohjois-Eu-

roopan, sillä Hwang oli kuullut huhuja, että siellä olevat maat olisivat 

potentiaalisia paikkoja, joihin taekwondo ei ole vielä levinnyt. Kim 

ihmetteli Hwangin halua tutustua näihin maihin, sillä hänen mieles-

tään ne olivat kommunistisia maita eikä niihin kannattanut matkus-

taa. Hwang kuitenkin kiinnostui niistä erityisesti niiden kaukaisuu-

den ja tuntemattomuuden takia.

Hwangin suunnitelma oli valmis: hän matkustaisi aluksi Belgiaan 

ja etenisi sieltä kohti Pohjois-Eurooppaa. Hän tarvitsi matkalleen vie-
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lä Kukkiwonilta kansainvälisen taekwondovalmentajan todistuksen, 

joka antoi valmentajille valtuuden levittää lajia Kukkiwonin nimissä. 

Tätä varten järjestettiin vuosittain seminaari ja koulutustilaisuus, joi-

hin osallistumalla sekä niihin liittyvän arvioinnin suorittamalla sai 

tämän todistuksen. Hwang suoritti sen ennen lähtöään vuonna 1978.

Hwang oli innoissaan asioiden etenemisestä ja lähtösuunnitelmis-

taan: hän koki sen olevan alku uudelle elämälle. Sen eteen tehty pitkä 

työ näytti vihdoin kannattaneen.

Valmennusura armeijassa vaikutti lopulta – aivan kuten Hwang 

sitä arvioidessaan oli pohtinut – hänen omien unelmiensa toteutu-

miseen. Kun Hwang oli lähdössä Koreasta kohti Eurooppaa, hänet 

pyydettiin keskusteluihin viranomaisten kanssa. Koreasta ei saanut 

noin vain poistua, vaan siihen tarvittiin aina viisumi.

Viranomaiset kysyivät Hwangilta oliko hän tosissaan ulkomaille 

lähdön kanssa ja pystyisikö hän oikeasti siihen – olihan Hwangilla 

ikää melkein neljäkymmentä vuotta.

Virkailija arvioi hänen olevan liian iäkäs pystyäkseen enää teke-

mään jotain uutta urallaan. Kun kävi ilmi, että Hwang on ollut juuri 

yhteensä seitsemän vuotta armeijan eri yksiköiden taekwondoval-

mentajana, kaikki ongelmat olivat ratkaistu.

Se tieto yksinään oli riittävä viisumin myöntämiseen. Myöskään 
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60-luvun alussa epäiltyä sukulaissuhteissa piilevää Pohjois-Korean 

yhteyttä ei enää tämän jälkeen nostettu esille.
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MESTARI

Belgiaan menevään rahtiin pakattiin korealaisen kauppiaan omat 

kauppatavarat, amerikkalaisten sotilaiden ja upseerien tarvikkeita, 

kuten sotilasvarusteita sekä kirjeitä ja lahjoja kotiin, ja Hwangin itse 

ostamat kaksi isoa laatikollista taekwondovarusteita. Nämä kaikki 

lähetettiin yhdessä kontissa Belgiassa sijaitsevaan amerikkalaisten 

tukikohtaan.

Sotilaiden omaisille tarkoitetut kirjeet ja lahjat olivat merkattu 

erikseen, ne vain pysähtyivät Belgiassa lastin purun ajaksi ja nostet-

tiin sitten Yhdysvaltoihin menevään jatkorahtiin. Taekwondovarus-

teet sen sijaan jäivät Belgiaan.

”Silloin ei saanut viedä ulkomaille käteistä rahaa kuin pienen mää-

rän”, Hwang sanoo, ”joten ainoa vaihtoehto oli lähettää itselleni tava-

raa Belgiaan ja yrittää myymällä muuttaa ne rahaksi.”

Kauppias Jung oli kertonut, että taekwondovarusteille, kuten lajin 

asuille, suojille ja potkutyynyille, olisi Belgiassa kysyntää. Osan niistä 
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Hwang pystyisi helposti myymään Belgiassa oleville taekwondomes-

tareille. Jung oli jo ilmoittanut tästä Belgiassa asuvalle asiakkaalleen, 

joka olisi valmis auttamaan Hwangia tavaroiden kanssa.

Rahtiin pakatut tavarat lähetettiin meriteitse ennakkoon. Hwang 

aikoi lentää Pariisiin ja jatkaa siitä junalla tai bussilla Belgiaan.

Hänen elämänsä ensimmäinen lentomatka sujui vaivatta, mutta 

haasteet alkoivat nopeasti sen jälkeen: Pariisin lentokentälle saavut-

tuaan hän meni infotiskille kysymään apua ja reittiohjeita kohti Bel-

giaa. Hänellä oli mukanaan pieni olkalaukku sekä iso matkalaukku, 

jonka hän jätti vierelleen odottamaan. Juteltuaan hetken virkailijan 

kanssa, hän vilkaisi siihen kohtaan mihin oli laukkunsa jättänyt, 

mutta nyt tuota isoa laukkua ei enää näkynyt missään.

Hwang on varma, että joku varasti sen. Laukun mukana kato-

si tärkeitä dokumentteja, kuten amerikkalaisilta upseereilta saadut 

paperit, joiden avulla Hwang olisi päässyt Yhdysvaltoihin. Lisäksi 

laukussa oli rahaa, suurin osa hänen vaatteistaan sekä muita käyttö-

tavaroita. Hänen passinsa ja hiukan käyttörahaa oli onneksi olkalau-

kussa, joten hän pääsi jatkamaan matkaansa Belgiaan.

Hwangin saavuttua Belgiaan, hänen itselleen lähettämänsä tava-

rat eivät olleet vielä saapuneet. Hänelle vastattiin, että ne olisivat noin 

kaksi viikkoa myöhässä. Kauppias Jungin tuntema taekwondomesta-
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ri otti kuitenkin Hwangin hyvin vastaan ja majoitti hänet kotiinsa.

Rahdin saapuessa lopulta perille Belgiaan, Hwang sai myytyä ison 

osan taekwondovarusteistaan uudelle ystävälleen ja hänen oppilail-

leen. Lisäksi Hwang tarjoutui opettamaan muutaman kerran yhdellä 

Brysselissä sijaitsevista taekwondosaleista maassa viettämänsä noin 

kolmen viikon aikana. Hän sai myös siitä hiukan rahaa tuekseen.

Tämän jälkeen Hwang jatkoi matkaansa ensin Belgiasta junalla 

Tanskaan ja sieltä Ruotsiin. Kumpikaan niistä ei kuitenkaan ollut 

enää vapaana; taekwondo oli rantautunut niihin jo pari vuotta aiem-

min. Ruotsissa ollessaan hän kuuli, että Suomessa ei vielä tiedetty 

taekwondosta, joten hän päätti jatkaa saman tien sinne.

“Halusin katsoa vielä sen mahdollisuuden, jonka jälkeen ainoak-

si vaihtoehdokseni jäisi mennä tavalla tai toisella Amerikkaan”, hän 

kertoo, “vaikka siihen tarvittavat dokumentit oli menetetty, minulla 

oli edelleen tallessa Kukkiwonin ulkomaalaisten kisojen jälkeen otet-

tu yhteinen valokuva. Siinä oli kamppailun voittanut amerikkalai-

nen, minä ja muita amerikkalaisia upseereita.”

Hwang ajatteli menevänsä suurlähetystöön kuvan kanssa ja pyytä-

vänsä saada tavata siinä näkyvän miehen. Hän uskoi pääsevänsä näin 

Yhdysvaltoihin. Ensin hänen täytyi käydä Suomessa; hänen oli pak-

ko saada vahvistus Ruotsissa kuulemiensa huhujen tueksi.
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* * *

Potkut häikäisivät kisahallin toiselta laidalta katselleen nuoren mie-

hen. Timo ei ollut nähnyt ikinä mitään sellaista: tuo mystinen tum-

ma mies todella näytti tietävän mitä hän tekee.

“Yritin englanniksi jutella hänelle, mutta Hwangin englanti oli 

silloin aika heikkoa. Kyllä me silti tultiin toimeen”, Timo muistelee 

ensikohtaamistaan Hwangin kanssa Töölön kisahallilla.

Timo hoksasi nopeasti, ettei tällä oudolla miehellä tainnut olla lii-

aksi omaisuutta tai rahaa. Hän arveli, että hotellissa majoittuminen 

kuluttaisi nopeasti loputkin. Timo asui vanhempiensa ja sisarensa 

kanssa omakotitalossa Klaukkalassa ja tiesi, että hänen äidillään ja 

isällään oli Klaukkalan keskustassa omistamansa yksiö tyhjillään.

“Ymmärsin sen verran, että Hwang oli tullut Koreasta ja aikoi 

tuoda taekwondo-nimisen kamppailulajin tänne Suomeen”, Timo 

jatkaa, “mielestäni hän tuntui erittäin luotettavalta ihmiseltä. Voi 

kuulostaa tosi oudolta ottaa täysin tuntematon – ihan hetki sitten 

ensimmäistä kertaa tavattu – ihminen noin vain mukaan omaan per-

heeseen ja kotiin, mutta en mä siinä nähnyt mitään outoa.”

“Soitin kotiin ja kerroin asiasta. Ehdotin isälle, että tämä mies voi-

si vuokrata sen yksiön Klaukkalasta. Isä tietysti halusi tavata hänet. 
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Aika paljon on ihmisiä ollut kylässä ja asunutkin meillä aikaisem-

min, joten vanhemmat olivat nytkin valmiita auttamaan.”

Timo tiesi, että hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin avarakatseisia 

monen asian suhteen. Kun hänelle selvisi Hwangin idea tuoda maa-

hamme uutta lajia, hän kiinnostui siitä ideasta itsekin.

“Mietin että kun jujutsua ei oikein ollut täällä eikä minulla ollut 

siihen opettajaa, niin tässä on nyt kuin tilauksesta oma todellinen 

mestari. Käytiin saman tien hakemassa Hwangin tavarat pois Vuo-

rikadun NMKY:stä ja tultiin Klaukkalaan. Juotiin kuppi kuumaa 

vanhempieni kanssa, ja minä yritin kääntää Hwangin keskustelua 

vanhemmilleni”, Timo kertoo.

“Vanhempani ottivat hänet tosi hyvin vastaan. Se oli heidän ta-

pansa muita kohtaan. Ihan samana iltana päätettiin, että annetaan se 

yksiö Hwangin käyttöön.”

Se oli pieni yksiö Klaukkalan Säästöpankin rakennuksen yläker-

rassa. Asunto oli Hwangin mielestä erinomainen: siellä oli pieni ves-

sa, yksi huone ja pieni keittiö. Rahat olivat kuitenkin jo niin vähissä, 

ettei hän pystynyt siitä heti maksamaan.

Suhosten kanssa sovittiin, että kun hän saa taekwondovalmen-

nuksen jotenkin pyörimään ja siitä rahaa, niin hän voisi sitten mak-

saa asumisesta takautuvasti.
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Monet harrastukset olivat jo kesätauolla. Siksi uutta lajia ei kan-

nattanut tarjota ihmisille ennen syksyä. Hwangin piti keksiä itselleen 

pariksi kuukaudeksi muuta tekemistä. Suhosilla oli meneillään re-

montti omakotitalollaan, joten Hwang auttoi heitä kesän ajan siinä: 

hän kantoi tarvikkeita, kaivoi maata ja sai samalla siitä ruokaa sekä 

ystävystyi yhä enemmän Suhosten perheen kanssa.

“Aluksi me pidettiin muutamat treenit siellä yksiössä. Näissä oli 

mukana minä, siskoni ja muutamia kavereitani. Hwang näytti meille 

perustekniikoita, liikesarjoja ja potkuja”, Timo kertoo.

Timo ja Suhosten muu perhe pääsivät askel askeleelta enemmän 

kiinni Hwangin tarinaan. Pikkuhiljaa heidän ymmärryksensä lajia 

kohtaan kasvoi.

Hekin uskoivat sille olevan Suomessa hyvät mahdollisuudet. Se oli 

fyysistä, nopeaa ja kovaa. Hwangin esiintyessä kukaan Timon ystä-

vistä ei myöskään jäänyt vakuuttumatta. Kaikista kiinnostavin osuus 

oli itse Hwang henkilönä, jonka karisma ja auktoriteetti hämmästyt-

tivät heidät.

“Se vakuuttavuus ja luottamus, joka hänestä huokui, oli valtava”, 

Timo muistelee.

Syksyn tullen Hwangin mahdollisuudet avautuivat: ihmisiä oli 

helpompi saada mukaan ja virastot palvelivat paremmin.



88

“Olikohan se ihan elokuun ensimmäisiä päiviä”, Timo muistelee, 

“kun äitini avustuksella – äitihän oli yrittäjä ja tiesi eniten virallisista 

asioista – me alettiin sitten pikkuhiljaa yhdistystoimintaa rakenta-

maan, nimittäin Klaukkalan taekwondoseuraa. Se oli se alkuperäi-

nen ensimmäinen seura sen yksiön ulkopuolella.”

“Ensimmäinen sali oli Klaukkalan työväentalossa. Se oli sellainen 

juhlasali, jossa oli puulattia.”

Suhosten äiti tuli itse seuran rahastonhoitajaksi. Toiminta kasvoi 

parissa vuodessa niin isoksi, että hän jäi siitä pois ja siihen otettiin ul-

kopuolinen kumppani mukaan. Timosta tuli Hwangin hyvä ystävä ja 

taekwondon sanansaattaja itsestäänkin: “Autettiin Hwangia paljon 

alussa. Muistelen, että äidin ja isän suhteiden vuoksi se harrastetila 

saatiin järjestettyä, eikä siitäkään ihan hirveästi tarvinnut maksaa.”

Uuden salin ensimmäisiin treeneihin saapui seitsemäntoista hen-

kilöä: kaikki Suhosten sukulaisia tai ystäviä. Mukana oli myös Timo 

siskonsa Eijan kanssa. Hwang veti treenit mestarin auktoriteetilla, 

huutaen käskyjä koreaksi ja näyttämällä liikkeet itse. Treenit olivat 

kovat myös urheilulliselle Timolle; osa porukasta ei meinannut pääs-

tä enää seuraavana päivänä sängystä ylös.

Mutta se oli juuri lajin kovuus, näyttävyys sekä mestarin olemus 

– mystisyys, karisma ja auktoriteetti – mikä veti heidät kaikki sin-
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ne takaisin.

Tästä kaikki alkoi: jokaiseen seuraavaan treeniin tuli aina muuta-

ma uusi osallistuja lisää – yleensä he olivat aikaisempien osallistujien 

puolisoita, kavereita, siskoja ja veljiä.

Treeneihin osallistuttiin verkkareilla ja löysillä t-paidoilla siihen 

asti, kunnes Hwang sai tilattua Koreasta Sang Moo San omistajal-

ta ensimmäisen erän taekwondopukuja Suomeen. Sitten tarvittiin 

taekwondopasseja, joihin kirjotettiin Hwangin ohjeiden mukaisesti 

taekwondon ohjekoodit ja käyttäytymissäännöt. Timo ja Eija kään-

sivät niistä käsin kirjoittamalla ensimmäiset suomenkieliset versiot.

Seuraavat kaksi vuotta Hwang asui Klaukkalassa. Paikkana se oli 

hyvä, sillä Hwangilla ei ollut silloin ajokorttia eikä autoakaan. Suho-

silta vuokratun yksiön sijainti oli lähellä uutta salia ja sieltä oli kulku-

yhteys suoraan bussilla Töölön kisahallille saakka. Kisahallista tuli 

tärkeä paikka saada näkyvyyttä ja herättää yhä useamman kiinnos-

tus. Hwang suunnitteli järjestävänsä siellä myös pian Suomen ensim-

mäiset taekwondokisat.

Alku Hwangin matkassa oli nuorelle Timolle todella vauhdikas-

ta aikaa. Hwangin perässä oli hankala pysyä, niin paljon hänellä oli 

ideoita ja energiaa. Ensimmäiset vuodet olivat sekoitus näytösmat-

koja ympäri Suomea, omia treenejä ja seuratoimintaa, ensimmäisiä 
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kisoja, sekä oppimista ja harjoittelua kohti yhä isompaa toimintaa ja 

tekemistä.

“Se oli ehkä jo heti seuraavana kokonaisena toimintavuonna, kun 

pidimme Suomen mestaruuskisat. Minä voitin tuon ensimmäisen 

mestaruuden. Kisat tulivat niin nopeasti, että ylimmät vyöt olivat 

keltaisia. Ketään ei oltu graduoitu sen ylemmäksi koko maassa”, Timo 

muistelee ensimmäisiä Suomen mestaruuskisoja.

Kisojen järjestäminen oli hyvä tapa saada laajempaa huomiota. 

Kovat ottelut herättivät katsojissa kiinnostusta ja laji erottautui sen 

myötä selkeästi muista kamppailulajeista.

Hwang itse haaveili jo pian kansainvälisten kisojen järjestämisestä 

Suomessa. Kun vuoden 1980 alussa Saksassa järjestettiin taekwondon 

maailmanmestaruuskisat, sinne ilmoitettiin yllättäen Klaukkalan 

taekwondoseurasta joukkue mukaan. Timon tehtävänä oli olla mu-

kana tulkkina, kun Hwang halusi päästä paremmin perille paikallis-

ten järjestäjien tavoista ja suunnitelmista.

“Ei meillä oikeasti ollut joukkuetta, vaan pelkästään joukkueen 

johto eli mestari Hwang ja minä. Minulle piti keksiä joku titteli, että 

pääsin mukaan. Minä olin sitten joukkueen lääkäri silloin nuorena 

poikana. Hwang halusi mennä sinne oppimaan kisojen järjestelyistä, 

että voitaisiin itse järjestää isompia kisoja Suomessa”, Timo paljastaa.
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“Mulla oli sellainen tohtorin lappu ja nimikyltti takin rinnuksissa. 

Liikuin siellä muiden joukkueiden lääkäreiden kanssa, kun Hwang 

oli siellä muiden päävalmentajien mukana kiertelemässä ja verkos-

toitumassa. Me tutustuttiin siinä lääkäriporukassa ja minua pelotti 

koko ajan, että jään kiinni, joten välttelin puhumasta ammatista tai 

siihen liittyvistä jutuista. Keskityin vain muuhun rupatteluun.”

Suhosten perheestä tuli Hwangille hyvin läheinen: ”Musta tun-

tuu, että meistä tuli hänelle oma perhe”, Timo kertoo miten ystävyys 

Hwangin kanssa tiivistyi, “oli se varmaan aika yksinäistä – vieraassa 

maassa ja ei puhu kieltä. Luulen, että sen takia hän on aika paljon lin-

kittynyt meihin ja halusi olla aina auttamassa mukana meidän pro-

jekteissamme. Ei hänellä ollut muuta seuraa ja me oltiin se tuki sekä 

hänen koko ystäväpiirinsä. Ehkä hän täytti yksinäisiä aikoja.”

Suhoset todella olivat Hwangille vähän kuin uusi perhe, jopa läm-

pimämpi ja vastaanottavaisempi kuin hänen oma lapsuudenperheen-

sä koskaan Koreassa oli ollut. Täällä kannustettiin ja tuettiin mitä 

ikinä halusi tehdä, oltiin aina avuliaita eikä pakotettu.

“Hwang oli mukana meidän molempien vanhempien hautajaisis-

sa. Siunaustilaisuuden puheessa pappi mainitsi sanat viimeinen ase-

ma, kuvatessaan hautapaikkaa. Tämä jäi Hwangille mieleen ja vielä 

tänä päivänäkin hän puhuu meidän käydessä haudoilla, että men-
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nään käymään hauta-asemalla”, Eija Suhonen kertoo.

Suhosten vanhempien haudoilla käynnistä tuli Hwangille hyvin 

tärkeää: hän haluaa aina siistiä haudan ympäriltä kasvustoa ja aset-

telee mukanaan tuomansa kukat hautakivien eteen. Sen jälkeen hän 

istuu polvilleen alas, kääntää päänsä alaspäin ja viettää hiljaisen het-

ken haudan edessä. Tämän jälkeen hän puhelee koreaksi haudalle. 

Rituaaliin kuuluu myös polvillaan maassa tehden kolme kertaa hau-

doille kumartaminen. Tämä toistuu kaavamaisesti jokaisella käyn-

tikerralla.

Eija kertoo, että Hwang ei aluksi tiennyt suomalaisista tavoista 

liittyen haudalla käyntiin ja oli ehdottanut kerran korealaista tapaa 

mennä haudalle piknikille. Korealainen tapa on ottaa mukaan syö-

mistä sekä pullo viiniä ja mennä haudan äärelle viettämään päivää. 

Suhoset eivät tähän suostuneet ja yrittivät selittää Hwangille, että 

Suomessa se ei ole sopivaa ja herättäisi todennäköisesti paljon pahen-

nusta. Hwang ihmetteli miten tavat voivat olla keskenään niin erilai-

sia, sillä heillä koreassa on suuri kunnioitus ja normaalia viettää aikaa 

edesmenneiden rakkaiden ja lähimmäisten kanssa.

Hwang kokee, että Timo, Eija ja heidän vanhempansa olivat hyvin 

tärkeitä ja arvokkaita hänelle. He auttoivat häntä kaikissa mahdol-

lisissa asioissa, kuten perustamaan Klaukkalan seuran sekä ymmär-
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tämään miten muutkin asiat tulisi täällä järjestää. Timon isä ehdot-

ti, että Hwang olisi juuri perustetun Klaukkalan seuran työntekijä: 

näin hänellä olisi työpaikka ja sillä perusteella voisi saada helpommin 

viisumin. Hän tuli myöhemmin myös mukaan poliisilaitokselle pu-

humaan ja edistämään Hwangin oleskeluluvan saamista.

“Vaikka Suhonen ei ole meidän sukunimemme, niin koen että he 

ovat meille sukulaisia”, Hwang sanoo, “eli koen heidät hyvin läheisek-

si ja haluan osoittaa myös, että Timo ja Eija kokevat minun arvosta-

van heidän vanhempiaan todella paljon.”

* * *

“Mä olin silloin kahdeksanvuotias eli tokalla luokalla, kun isä lähti”, 

In-Seon Hwang muistelee pitkältä tuntunutta eroa isästään.

Hwangin ollessa Suomessa, hänen vaimonsa ja kaksi poikaansa 

elivät kolmestaan Soulissa – lähellä sitä kaupunginosaa, jossa maan-

alainen amerikkalaisten tukikohta sijaitsi. Talon omisti korealainen 

virkamies, joka oli laittanut talon kaksi ylimääräistä huonetta ali-

vuokralle. Toisessa niistä asui Hwangin Koreaan jäänyt perhe.

Pienessä huoneessa oli samassa tilassa olohuone ja keittiö. Asumi-

nen Soulissa oli kallista eikä perheellä ollut varaa isompaan. Siihen 

aikaan oli yleistä, ettei erillistä makuuhuonetta tai sänkyjä ollut, vaan 
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illan tullen huoneen lattialle levitettiin peitot, joiden päällä nukut-

tiin. Sitten aamulla ne kerättiin lattialta ja laitettiin pois näkyvistä.

Pojat kasvoivat Koreassa hyvin itsenäisesti. Äiti joutui huolehti-

maan kaikesta, joten lapset jäivät monesti ilman valvontaa. 

Yksi In-Kwonin ensimmäisistä lapsuusmuistoista liittyy silloiseen 

korealaisten lasten suosiossa olleeseen marmorikuulapeliin: pelissä 

piirrettiin sormella hiekkaiseen maahan rinkula pelialustaksi, johon 

jokainen pelaaja laittoi vuorollaan oman kasansa marmorikuulia, esi-

merkiksi viisi kuulaa. Tämän jälkeen vuorossa oleva pelaaja neppasi 

sormella rinkulan reunalta yhden kuulan kohti kuulakasoja. Ideana 

oli yrittää iskeä kuulalla muita kuulia ulos pelialueelta, sillä pelaaja sai 

aina itselleen ne kuulat, jotka hän sai lennätettyä kehästä ulos.

Vanhempi poika In-Seon oli pelissä tosi hyvä eikä nuorempi In-

Kwon pärjännyt hänelle. Eräänä päivänä noin viisivuotias In-Kwon 

oli yksin kotona – veli oli koulussa ja äiti asioilla – ja poika leikki yk-

sinään kuulilla. In-Kwon pyöritteli suussaan paria tällaista kuulaa, 

kun sisäänhengityksen yhteydessä yksi niistä kuulista juuttui hänen 

kurkkuunsa.

“Muistan vieläkin, kuinka se kuula jäi tuonne kurkkuun. En mei-

nannut saada henkeä ja olin todella paniikissa. Jotenkin sain lopulta 

puhallettua sen ulos sieltä”, In-Kwon kuvaa ensimmäisiä selviä muis-
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toja lapsuudestaan Koreassa.

Pojan toinen varhainen lapsuusmuisto liittyy talon erillisessä 

huoneessa olleeseen sementistä valettuun kylpyammeeseen: juokse-

vaa vettä tai hanoja ei ollut, joten amme valmisteltiin kylpyä varten 

lämmittämällä vesi tulella keittiössä, minkä jälkeen lähes kiehuvan 

kuuma vesi kannettiin astioilla kylpyammeeseen viilenemään käyttö-

kelpoiseksi.

Vilkas poika ei ollut eräänä iltana seurannut missä vaiheessa kyl-

vyn valmistelu oli ja hyppäsi ammeeseen liikoja varomatta. Vesi oli 

onneksi ehtinyt jäähtyä sen verran, että mitään todella vakavaa ei sat-

tunut, vaan poika pääsi pikaisesti hyppäämään sieltä pois.

Äidillä ei tietenkään ollut mitään mahdollisuutta olla aina huo-

lehtimassa lapsista; hän oli yksin, eikä hänellä ollut isossa kaupungis-

sa suvun tai ystävien tuomaa turvaverkostoa.

Näin heidän oli kuitenkin pärjättävä lähes kolme vuotta, kun-

nes vuoden 1981 alkupuolella tilanne Suomessa näytti paremmalta: 

Hwang oli kovalla työllään ja periksiantamattomuudellaan luonut 

tänne pohjan elämälle, johon hänen perheensä pystyisi vihdoin liit-

tymään. Hwangin Klaukkalassa aloittama seuratoiminta oli vakiin-

tunut ja rahaa oli ehtinyt kertymään myös säästöön. Hän oli juuri 

muuttanut Klaukkalasta Helsinkiin. Taekwondon levittäminen ym-
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päri Suomea eteni muutenkin hyvin.

Tieto tilanteen tasaantumisesta tuli Koreaan kirjeitse. Kaksi poi-

kaa ja heidän äitinsä pystyivät aloittamaan lentomatkan suunnittelun 

alkukeväällä. Suomi oli heille epätodellinen asia, jota he tuijottivat 

yhdessä kartalta – siinäkin se näytti kaukaiselta ja erittäin pohjoiselta 

paikalta verrattuna Koreaan.

“Me kaikki luulimme, että siellä on vain jäätä ja jääkarhuja”, In-Se-

on muistelee.

Heitä oltiin peloteltu pohjoisuudella ja kylmyydellä jo ennen läh-

töä. Matkaan varautuminen oli sen mukaista, sillä päälle puettiin 

lähtöpäivänä pitkät kalsarit ja isot villapaidat sekä mukaan otettiin 

paksut takit.

Sukulaisten saattamana he saapuivat lentokentälle, jossa he kaikki 

puhkesivat itkuun.

“En edes tiennyt silloin miksi kaikki itkivät. Mummo itki, tädit 

itki ja äiti itki”, In-Seon kertoo, “mä en oikeestaan edes tiennyt minne 

me ollaan menossa tai ymmärtänyt sitä. Mulle sanottiin, että ollaan 

menossa ulkomaille ja hienoon paikkaan. Se kuulosti mun mielestä 

hienolta, mutta ei mulla ollut oikeaa ymmärrystä ja käsitystä mistä 

oli kyse.”

“Se oli kyllä mahtavaa, kun päästiin lentokoneeseen. Me saatiin 
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siellä kokista elämämme ensimmäistä kertaa. En edes tiennyt mitä se 

on, mutta se maistui hyvältä. Vielä erikoisempaa ja ihmeellisempää 

oli, että sitä sai juoda niin paljon kuin halusi.”

Pitkän lentomatkan ja Alaskassa Anchoragessa tehdyn ensimmäi-

sen välilaskun jälkeen perhe saapui Pariisiin. Pojat kulkivat kentällä 

äitinsä perässä, joka pyrki saamiensa ohjeiden avulla löytämään oi-

keaa konetta. He kaikki kolme olivat opetelleet aakkosia ennakkoon, 

mutta pojat eivät tunnistaneet niistä vielä juuri ensimmäistäkään. 

Äiti sen sijaan oli pyrkinyt painamaan mieleensä erityisesti yhden 

niistä: F-kirjaimen.

“Mä muistan, että me ajeltiin siellä jollakin bussilla ja sitten ol-

tiin Finnairin koneessa. Mä muistan sen logon ja tekstin hyvin”, 

In-Seon sanoo.

“Koneessa lentoemäntä tuli kyselemään jotain mitä me ei ymmär-

retty. Lopulta hän antoi meille lapsille piirustusvihkoja ja kyniä. Oli 

mahtavaa saada ilmaiseksi kyniä ja kaikkea mitä meillä ei kotona iki-

nä ollut. Meillä ei ollut kotona mitään leluja, vaan olimme tehneet ne 

itse muista tavaroista.”

Helsinki-Vantaan lentokentälle heidän koneensa laskeutui tou-

kokuun lopulla. Vastassa oli lämmin kevätaurinko. Perheelle luodut 

ennakko-oletukset jään peittämästä valtiosta haihtuivat nopeasti. 
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Samalla lähtivät päältä kylmään säähän varatut ylimääräiset vaatteet. 

Pojat olivat hiestä märkänä jo muutaman minuutin jälkeen koneesta 

poistuttuaan ja valittivat siitä äidilleen.

Kolmikko jäi seisomaan terminaalin vilskeeseen, kun muut mat-

kustajat valuivat pikkuhiljaa heidän ohitseen. Hwangin perhe istuu-

tui alas pitkälle penkkiriville odottamaan, kunnes vähän ajan päästä 

he näkivät isänsä lähestyvän käytävää pitkin.

Nuorempi poika juoksi isänsä syliin ja oli todella iloinen nähdes-

sään tämän. Vanhempi poika pohdiskeli tilannetta hämillään hiukan 

kauempaa ja sanoi käsipäivää isälleen. Kentältä matka jatkui kohti 

Helsinkiä, jossa perhe asettui asumaan Kallioon Pääskylänkadulle.

In-Seon oli hyvin vaikuttunut perillä näkemästään: “Se oli hieno 

kerrostalo ja siellä oli hissi. Me emme olleet ikinä nähneet sellaista 

asuintalossa.”

“Todellisuudessa asuntomme oli suunnilleen 27-neliöinen, mut-

ta kotona Koreassa me olimme asuneet vielä pienemmässä. Se näytti 

tosi hienolta ja isolta siihen verrattuna mistä me tulimme. Siinä oli 

makuuhuone, erillinen keittiö ja vessa. Koreassa vessa ei ikinä ollut 

samassa paikassa, vaan se oli asunnosta erillään.”

Isä oli valmistellut asunnon viimeisiä huonekaluja vaille valmiik-

si ja hankkinut ensimmäisiksi päiviksi jääkaappiin juhlallisen kat-
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tauksen. In-Seon hämmästeli, että näin monenlaisia ruokia saattoi 

olla tarjolla vain yhden kaapin ovea aukaisemalla. Pojat saivat mais-

taa myös ensimmäistä kertaa elämässään jäätelöä. Koreassa asuessaan 

heillä ei ollut ikinä mitään herkkuja tarjolla. Päivisin oli muutenkin 

vain tietyt hetket, jolloin he saivat ruokaa.

Hwang oli muuttanut tähän pieneen asuntoon vain muutama 

viikko sitten. Jälleennäkemisen jälkeen kotiin etsittiin nopeasti loput 

tarvittavat kalusteet: vanhemmille parisänky, lapsille kerrossänky, 

olohuoneeseen pieni sohva ja televisio. Lisäksi uskonnolliselle äidille 

rakennettiin kotiin pieni alttari.

Pian isän täytyi kuitenkin jatkaa kiireistä työtään taekwondon pa-

rissa; samalla äidistä tuli näkymätön hahmo, joka pyöritti taustalla 

yksin perheen arkea ja kotia.

Hwangin ja hänen vaimonsa henkilöhahmojen näkyvyydessä on 

paljon samaa kuin Hwangin oman perheen kohdalla hänen mum-

monsa ja Hwangin omien vanhempien kohdalla: nyt suuri varjo 

syntyi Hwangin isosta persoonasta laskeutuen vahvasti muiden lähi-

piirissä olevien ylle – jättäen hänen vaimonsa persoonan, ajatukset, 

unelmat ja elämän lähes täysin pimentoon. Poikien äiti on kertonut 

esimerkiksi pojilleen todella vähän omasta nuoruudestaan. He eivät 

tunnu juuri tietävän äidistään.
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Se on toisaalta Koreassa tyypillistä, että miehen suku imaisee 

pojan vaimon omakseen ja naisen puolen suku jää täysin huomiot-

ta. Vaimon rooli on olla kotona ahertava näkymätön ruoanlaittaja ja 

kodinhoitaja, joka lopulta asettaa turhan paljon muut itsensä edelle. 

Hän on taustalla se, joka huolehtii, että miespuoliset perheenjäsenet 

saavat keskittyä siihen, mitä he haluavat itse edistää elämässään.

Kim heräsi aina ennen muita ja suuntasi rutiininomaisesti koh-

ti joka-aamuisia valmistelujaan: yhden kokonaisen vuoden ajan hän 

keitti joka ikinen aamu kaksi kananmunaa ja paahtoi kaksi leipää lap-

sille aamiaiseksi. Jossain vaiheessa rutiini vaihtui, jonka jälkeen pojat 

saivat aamiaiseksi sokeroituja riisimuroja ja maitoa. Sitäkin kesti lä-

hes vuoden.

Kotiin rakennetusta alttarista tuli äidille tärkeä. Koristeiden ja 

kukkien rinnalla alttarilla on paperinen käärö, jota hän lukee päivit-

täin. Pojatkaan eivät tiedä mitä käärössä lukee, mutta se näyttää sel-

västi antavan äidille voimaa jaksaa.

Hwangin suomalaistuneet pojat tietävät, että heidän äitinsä on 

uhrannut eniten ja on silti unohdettu kaiken keskellä: “Hän on jää-

nyt isän varjoon, kun kaikki puhuvat ainoastaan isästä, hänen teke-

misistään ja saavutuksistaan”, In-Kwon sanoo.

Kaikkien näiden vuosikymmenien jälkeen asioita on hankala 
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muuttaa kerralla. Kaikilla heillä on siihen totuteltavaa, eikä poikien 

äiti itsekään ole täysin valmis avaamaan keskustelua omasta mennei-

syydestään ja tunteistaan. Hän on liian tottunut omaan hiljaiseen 

taustarooliinsa ja olemaan se perinteinen korealainen äiti.

Hänen on ollut hankala päästää totutuista perinteistä irti täällä 

Suomessa: “Hän tekee yleensä korealaista ruokaa kotona, mutta yrit-

tää joskus tehdä jotain länsimaalaista, kuten keittää nakkeja. Ne eivät 

yleensä onnistu, joten hän palaa äkkiä takaisin perinteiseen korealai-

seen ruokaan. Hänen uusista ruokakokeiluistaan tulee yleensä erikoi-

sia, eivätkä elementit sovi yhteen”, In-Kwon kuvaa.

“Ruoka on hänelle yksi isoimpia ja tärkeimpiä asioita, ja hänen 

mielestä sitä tulee olla aina kaikille riittävästi. Hänellä on aina jotain 

ruokaa mukanaan – pakattuna pieniin rasioihin ja muovipusseihin 

– ja hän tarjoaa sitä sitten muille. Se on hänen tapansa osoittaa välit-

tämistä ja rakkautta, mikä on jäänyt Koreasta tavaksi.”

Perinteitä kunnioittaen Kimin ruokakantamukset sisältävät mo-

nesti korealaisia erikoisuuksia, kuten kalansilmiä. Ne ovat korealai-

sen uskomuksen mukaan näköä parantavia aineksia. Niitä hän on 

joskus Suomessakin tarjonnut muille.

Kim ei myöskään ikinä syö perheensä kanssa yhdessä. Hän syö itse 

vasta muiden jälkeen. Joskus vanhemmiten pojat ovat pyytäneet, että 
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hän söisi heidän kanssaan, mutta hän ei halua.

“Hän sanoo, ettei hän vain pysty siihen. Se ei kuulemma ole hänel-

le mahdollista näin monen vuoden jälkeen”, In-Kwon kertoo.

Perheen luona asui aina välillä muita korealaisia taekwondo-opet-

tajia, joita Hwang oli kutsunut Suomeen saadakseen tänne enemmän 

opettajia lajin levityksen nopeuttamiseksi. Silloinkin järjestys meni 

niin, että miehet söivät aina ensin, sitten vanhin poika, sen jälkeen 

nuorin – äiti söi aina viimeisenä ja yksin.

Hwang jatkoi melkein koko 80- ja 90-luvun, äidin hoitaessa kotia 

ja poikien aloittaessa koulunkäynnin Suomessa, armotonta työtään 

taekwondon ja oman päämääränsä eteen. Hän oli jatkuvasti menos-

sa ja poissa kotoa. Hwang nousi aina varhain aamulla ja teki päivi-

sin työtä taekwondoseurojen kehittämisen eteen sekä vetäen treenejä 

harrastajille aina iltamyöhään saakka.

In-Kwon muistaa kaikesta kiireestä ja isänsä poissaolosta huoli-

matta ensimmäiset vuotensa Suomessa mukavina ja iloisina: “Pääl-

limmäisenä muistona minulla on ne ihanat ihmiset ja ystävät päivä-

kodista. Päiväkodissa oli rento ja salliva ympäristö, jossa sai leikkiä, 

syödä ja nukkua vapaasti. Mun kunniaksi järjestetyt syntymäpäivä-

juhlat nousee selvimmäksi muistoksi tuosta ajasta. Mulla oli päällä 

valkoinen pillipiipariasu. Se lämminhenkinen päivä on jäänyt kultai-
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seksi muistoksi.”

Isäänsä hän ei kuitenkaan näiden muistojen joukosta löydä: 

Hwangin poissaolo perheensä elämästä ei päättynyt hänen perheensä 

saavuttua Suomeen. Isä jäi pojille varsin etäiseksi hänen panostaes-

saan kaiken taekwondon varaan. Oma perhe jäi vähälle huomiolle, 

vaikka tuhansien kilometrien välimatkaa ei enää ollut.

Hänen työnsä oli epävarmaa ja haastavaa, sillä ilman kielitaitoa 

taekwondon vieminen Suomen eri kaupunkeihin ei ollut helppoa. 

Nuorin poika ei muista, että he olisivat ikinä leikkineet isänsä kans-

sa. Isäänsä hän näki kotona vain vilaukselta silloin tällöin. Isän vahva 

tahto levittää lajia on saanut kuitenkin pojalta myöhemmin hyväk-

synnän, eikä mitään katkeruutta eräällä tavalla isätöntä lapsuutta 

kohtaan ole havaittavissa.

“Kun mietin arkeamme, niin en muista, että olisin tehnyt mitään 

isän kanssa yhdessä. Muistan, että minulla oli silti hyvä olla. Minulla 

oli usein vatsa kipeä ja muistan, että isä saattoi silittää vatsaani loh-

duttaakseen minua. Se tuntui hyvältä. Muita hellyydenosoituksia ei 

pahemmin ollut.”

“Joskus minulla oli taekwondosta pidempi tauko ja sitten palasin 

treenaamaan taas tosi kovaa. Kysyin isältä, että miltä hänen mieles-

tään minun kiertopotkuni näyttää. Omasta mielestäni tuntui, että se 



104

menee vihdoin tosi hyvin”, In-Kwon kertoo, “isä katsoi, kun tein pari 

potkua ja sanoi, että ei se kyllä kovin hyvin mene.”

“Minusta tuntuu, että hän ei pysty antamaan kannustavaa palau-

tetta – hän on liian vaativa ja kova. Joskus se sattui, mutta tietysti se 

pakotti antamaan itsestäni vielä askeleen enemmän. Paljon enemmän 

kuin itse edes tiesin pystyväni antamaan.”

* * *

Hwang ja hänen poikansa kohtasivat toisensa lähinnä taekwondosalilla.

Taekwondon levittäminen Suomeen oli lähempänä taiteilijan ja 

esiintyjän ammattia kuin mitään käytännön ammattia: ihmiset täy-

tyi häikäistä ja vakuuttaa. Hwang kiersi ympäri Suomea perustamas-

sa seuroja, pitämässä näytöksiä ja opettamassa taekwondoa. Näytök-

set sisälsivät usein tiiliharkkojen murskaamista käsin, jaloin ja jopa 

päällä iskien.

Matkat eri kaupunkien välillä 1980-luvun Suomessa kestivät julki-

silla kulkuneuvoilla matkatessa kauan. Heikosti englantia sekä vain 

muutamia sanoja suomea puhuvalle Hwangille ne olivat muutenkin 

haastavia. Yleisin vastaanotto kaukaisemmissa kaupungeissa oli pi-

meässä talvi-illassa paikallisen koulun pienessä liikuntasalissa odot-

tava kourallinen nippu ihmisiä. Hwang otti näytösmatkoille monesti 
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mukaansa valitsemiaan lupaavia alkuvaiheen harrastajia sekä joskus 

myös hänen Koreasta Suomeen kutsumiaan taekwondo-opettajia.

Timo oli parikymppisenä nuorukaisena usein Hwangin auton-

kuljettajana auttaessaan häntä liikkumaan Klaukkalan, Helsingin ja 

muiden lähikuntien alueella. Kerran Helsinkiin oli saapunut Hwan-

gin vanhoja armeijatuttuja, jotka olivat nousseet Koreassa tärkeisiin 

poliittisiin rooleihin. Hwang halusi näyttää vierailleen paikallista 

elämää, joten Timo kyyditsi seurueen Hakaniemessä sijaitsevaan suo-

sittuun tanssiravintolaan – ravintola Sillankorvaan.

Ravintolassa Hwang keskusteli seurueessa mukana olleen Korean 

suurlähetystön miespuolisen sihteerin kanssa. He istuivat pöydässä 

kahdestaan ja keskustelivat suhteellisen äänekkäästi kuullakseen toi-

sensa ravintolassa pauhanneen musiikin takaa.

Timo muistaa, että viereisessä pöydässä istuva humalainen suoma-

lainen mies oli huomannut korealaisen kaksikon kiivaan keskustelun 

ja yrittänyt saada heidän huomionsa jotakin sanomalla. Timo seisoi 

itse hieman kauempana baaritiskin luona muiden seurueen jäsen-

ten kanssa ja katseli, kuinka tuo aika isokokoinen mies yritti saada 

Hwangin ja sihteerin huomion.

Mies turhautui pian, sillä häneen ei kiinnitetty mitään huomio-

ta. Häntä selvästi kiinnostivat nämä omituiset tyypit, jotka erosivat 
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ravintolan muusta asiakaskunnasta. Hwangin ja sihteerin keskustelu 

oli hyvin intensiivistä eikä kumpikaan heistä reagoinut, kun vieres-

sä oleva mies siirsi tuoliaan yhä lähemmäksi ja heilutti kättään aivan 

Hwangin pään vieressä. Timo seurasi tilannetta jännittyneenä, ja 

pohti pitäisikö hänen itsensä mennä sanomaan tuolle miehelle jotain.

Timo ei ehtinyt kuitenkaan tehdä muuta kuin katsella tilannetta 

kauempaa, kun tämä mies yhtäkkiä hyökkäsi kohti Hwangia ja tar-

rasi kiinni hänen puvuntakkinsa rinnuksista. Hwang piti takkin-

sa rinnuksissa yleensä taekwondopinssiä; vieressä istuva mies olikin 

yrittänyt ilmeisesti kysyä jotain tuosta pinssistä ja nappasi sen nyt 

nyrkkiinsä. Timo muistaa vieläkin, kuinka nopeasti Hwang painoi 

miehen lattiaan, ja sanoi ontuvalla suomella ei hyvä.

“Muistan sen miehen äimistyneen ilmeen. Hän katseli sieltä lat-

tialta ja kampesi lopulta itsensä takaisin ylös. Sen jälkeen hän oli hil-

jaa omassa pöydässään. Hwang itse jatkoi keskusteluaan kuin mitään 

ei olisi tapahtunut.”

Tämä oli yksi niistä liikkeistä, joita Hwang opetti salillaan: siinä 

otetaan toisen ranteesta kiinni – ikään kuin hampurilaisesta ottaisi 

kaksin käsin hyvän otteen – ja sitten vedetään rannetta itseään päin 

samalla taittaen sitä ylöspäin. Tästä lähtee sellainen sähköshokki toi-

sen kättä pitkin, että sen voimasta polvistuu maahan lähes väkisin.
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Tällaiset yhteenotot olivat kuitenkin harvinaisia. Toinen kerta, 

kun joku tuntematon on Hwangia Suomessa häirinnyt, sattui Hel-

singin rautatieasemalla 80-luvun alkuvuosina. Hwang oli silloin 

odottamassa tuttavansa saapuvaa junaa sateisessa ja viimaisessa kelis-

sä. Hän oli vetänyt hupputakkinsa hupun päänsä suojaksi ja odotteli 

junalaiturilla pimenevässä illassa yksin.

Rautatieasemalla oli hiljaista, joten Hwang kuuli lähestyvät as-

keleet selvästi ja kääntyi katsomaan niiden suuntaan. Häntä lähes-

tyi muovikassia toisessa kädessään kantava sekava mies, joka tuli 

yhä lähemmäksi ja vaikutti liikkeiltään aggressiiviselta. Mies tönäisi 

Hwangia, jolloin Hwang otti pari ripeää hypähtävää askelta taakse-

päin, jännitti kehonsa hyökkäysasentoon, nosti päätään karistaen 

huppua pois kasvoiltaan takaraivolle sekä katsoi uhkaajaa suoraan sil-

miin. Sen jälkeen tuota miestä ei enää näkynyt.

Vauhtia ja kiirettä 80-luvun alkuvaihe oli täynnä jo muutenkin, ja 

Timo sai olla Hwangin matkassa mukana usein aitiopaikalla. Eräänä 

iltana Timo sai puhelun Pohjois-Korean suurlähetystön edustajalta. 

Puhelussa häntä pyydettiin tulemaan käymään tapaamisessa.

“Kun poliittisia hahmoja oli paljon Hwangin mukana, niin ehkä 

se siitä syystä tuli se yhteydenotto minulle. Se taisi olla vuonna 1982”, 

Timo muistelee.
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Pohjois-Korea oli aikaisemmin 60-luvulla solminut suhteita kaik-

kiin Pohjoismaihin. 60-luvulla perustettiin myös Pohjois-Korean 

suurlähetystö Suomeen. Valtion suurlähetystön maine oli kuitenkin 

tahriutunut omituisissa merkeissä 70-luvun puolella: Pohjois-Korea 

rypi silloin salakuljetusskandaalissa, josta kohistiin Suomen medi-

assa. Ulkoministeriö julisti sen päätteeksi neljä pohjoiskorealaista 

diplomaattia Suomessa ei-toivotuiksi henkilöiksi. Nämä henkilöt 

kuuluivat Suomen edustustoon ja heitä epäiltiin alkoholin ja tupakan 

salakuljettajiksi. Poliisilla oli näyttöä, että koko suurlähetystön hen-

kilökunta olisi jollakin tapaa mukana salakuljetustoiminnassa, jonka 

päätteeksi neljä heistä karkotettiin.

Timoa epäilytti hänen saamansa kutsu tietysti muutenkin, mutta 

hän ei uskaltanut kieltäytyä siitä. Hän meni sovittuna aikana suurlä-

hetystöön, jossa häntä vastassa oli hyvin katettu kahvipöytä viinerei-

neen ja muine tarjoiluineen.

“Aluksi se oli kuulumisten vaihtoa englanniksi. He kysyivät mitä 

minulle kuuluu, mitä aion elämässäni tehdä ja millaiseen ammattiin 

aion suunnata ja sen sellaista yleistä jutustelua.”

“Mutta sitten he yhtäkkiä kysyivät, olisiko minun mitenkään 

mahdollista käydä Etelä-Korean suurlähetystössä ja hakea heille sieltä 

erilaisia esitteitä, mitä siellä on saatavilla”, Timo kertoo, “he kuulem-
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ma haluaisivat nähdä, miten esitteissä markkinoidaan Koreaa.”

Tässä vaiheessa Timon hälytyskellot soivat ja hän toivoi pääse-

vänsä suurlähetystöstä ulos mahdollisimman pian. Timo kertoi koh-

teliaasti olevansa niin kiireinen opiskelujen kanssa, että hän ei ehtisi 

millään käydä tekemässä tätä. Pohjoiskorealaiset yrittivät vielä saada 

Timoa muuttamaan mieltään, mutta viimein hän sai kerättyä kaiken 

rohkeutensa ja sanottua suoraan, ettei hän pysty auttamaan heitä. 

Timo poistui lopulta suurlähetystöstä syvästi anteeksi pyydellen ja sa-

malla erittäin helpottuneena.

* * *

Vuoteen 1985 tullessa uusien seurojen perustaminen ja harrastajien 

rekrytoiminen oli edennyt tasaisen vakuuttavasti. Hwangin pitkä-

jänteinen Suomen kiertäminen ja näytösten järjestäminen oli tuonut 

hyvin näkyvyyttä, joten uusia seuroja syntyi tiheään tahtiin.

1980-luvun puolivälissä perustettiin myös Herttoniemen taekwon-

doseura. Tästä seurasta tuli sittemmin Hwangin nimikkosali ja hä-

nen uusi henkinen kotinsa. Herttoniemen seura on toiminut aktiivi-

sesti tuosta lähtien Hwang omana suurmestarinaan.

Myös Hwangin perheen taloudellinen tilanne oli vakiintunut: 

vanhempi poika sai käydä lähes joka vuosi Koreassa treenaamassa 



110

taekwondoa kuukauden tai puolentoista mittaisen ajan. Vanhemmat 

kustansivat hänelle näiden matkojen lisäksi kielimatkoja Englantiin 

ja muihin maihin. Myös nuorempi poika pääsi muutaman kerran 

treenimatkalle Koreaan, mutta korealaisten perinteiden mukaisesti 

rahankäyttö ja vanhempien apu kohdistuivat enemmän vanhempaan 

poikaan – perheen esikoiseen.

“Siitä tuli aina välillä riitaa ja itku, mutta meille lapsille tämä on 

ollut joka tapauksessa pienimuotoinen lottovoitto, että tulimme Suo-

meen ja saimme koulutuksen täällä”, In-Kwon kertoo.

Vaikka Hwang ei ikinä olekaan ollut hellä isä tai huolehtiva kas-

vattaja, ovat hänen lapsensa pärjänneet hyvin: “Isän näkökulma kas-

vattamiseen on ollut enemmänkin se, että lapset kasvavat itsestään 

kun heitä syöttää”, In-Seon kuvaa isänsä kasvatustyyliä.

Hellyydenosoitusten sijaan lapsille on ollut tarjolla jatkuvasti 

mahdollisuuksia ottaa itse vastuuta omista tekemisistään ja menois-

taan. He saivat myös ison roolin taekwondotreenien ohjaamisessa jo 

varsin nuorella iällä. Tämä on auttanut heitä ajattelemaan itsenäi-

sesti ja vastuullisesti. Taekwondoon liittyvä seuratoiminta on toimi-

nut hyvänä kasvuympäristönä Hwangin lapsille: siellä he ovat oppi-

neet toisiltaan, muilta harrastajilta sekä katsellessaan salilla isäänsä 

esikuvanaan.
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“Ymmärsimme sitä kautta itse, mikä on elämässä tärkeää ja olem-

me oppineet paljon. Pärjäsimme elämän haasteissa hyvin, koska 

meistä oli koulittu jo valmiiksi vahvoja. Siinä mielessä isämme paras 

kasvattajan rooli on ollut se, että hän on antanut meille itsellemme 

paljon vastuuta”, In-Seon pohtii.

“Meidän osaaminen – sekä tämän osaamisen arvostus harrastajien 

keskuudessa – antoi meille jo nuorena paljon energiaa ja itsevarmuut-

ta”, hän jatkaa.

Elämä Koreassa olisi tosiaan voinut olla hyvin erilaista: siellä 

taekwondolla pärjääminen olisi vaatinut vielä huomattavasti enem-

män poliittista peliä, eikä pelkällä loistavalla valmennuksella tai 

fyysisellä voimalla olisi pärjännyt. Korean taekwondon kattoliiton 

Kukkiwonin suurimmat nimet ovat usein tulleet akateemisista, po-

liittisista tai sotilaallisista piireistä, joten Hwangin mahdollisuudet 

huipulle vähän koulutettuna kamppailijana olisivat todennäköisesti 

olleet hyvin pienet.

Kukkiwonin ylimmille paikoille pääseminen on hyvin kilpailtua 

ja tie sinne voi olla joskus varsin juonitteleva. Hwang taas on luon-

teeltaan hyvin suora ja fyysinen, joten poliittista pelisilmää ei hänellä 

välttämättä olisi ollut siihen tarpeeksi.

Elämän jatkaminen Korean maaseudullakaan tuskin olisi ollut 
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toimiva reitti ja yhtä hyvä kasvuympäristö hänen perheelleen kuin 

Suomi: Hwangin toinen veli jäi Koreaan heidän perheensä maatilan 

lähelle, mutta hänen tiensä on ollut hyvin haastava ja niukka. Hän on 

yrittänyt monenlaista elinkeinoa, yhtenä niistä oman kodinkonekau-

pan perustaminen, mutta menestystä ei juurikaan ole tullut.

Suvun maatilan on sittemmin jäänyt autioksi ja ränsistynyt. 

Hwangin omien vanhempien kuoltua, sille ei löytynyt ketään jatkajaa.

Kasvavasta varallisuudesta ja hyvinvoinnista huolimatta Hwang 

oli edelleen hyvin kunnianhimoinen ja työskenteli pitkiä päiviä unel-

miensa eteen: joko hän veti treenejä omalla salillaan, oli pitämässä 

näytöksiä Suomen maakunnissa tai lähivaltioissa, reissasi ulkomail-

la kisoissa suomalaisten ottelijoiden kanssa tai sitten hänellä oli työn 

alla seuraavien taekwondokisojen järjestelyt.

Mukaan tuli jatkuvasti uusia harrastajia, joista suurin osa oli 

kuullut lajista Hwangin järjestämien kisojen tai näytösten kautta. 

Yksi heistä oli Mika Tarhanen, sittemmin yhdeksi Suomen menes-

tyneimmistä taekwondo-ottelijoista kasvanut nuori mies. Hän aloit-

ti taekwondoharrastuksensa vuonna 1987, toinen päivä marraskuuta 

alkaneella alkeiskurssilla: “Kaikki lähti siitä, kun sinä vuonna järjes-

tettiin Helsingin jäähallissa taekwondon World Cup. Näin koosteen 

televisiosta, jossa näytettiin Josef Salimin ottelu ja haastattelu.”



113

Nuori Mika katseli urheiluruudun koostetta vaikuttuneena: ot-

telijat potkivat otteluissa todella nopeasti ja näyttävästi. Osa Mikan 

kavereista harrasti karatea ja hän oli itsekin käynyt kokeilemassa sitä 

parin harjoituskerran verran. Se oli Mikan mielestä kuitenkin liian 

tylsää hänelle. Taekwondo vetosi häneen myös maineensa takia, oli-

han se silloin sellaisessa kovien jätkien lajin maineessa.

Aluksi mestari Hwang ei juurikaan huomioinut vasta-alkajia, vaan 

alkeiskurssilaisille treenejä ohjasi joku hänen Koreasta Suomeen kut-

sumistaan valmentajista, joista yksi oli hänen oma nuorin veljensä, tai 

sitten Hwangin omista pojista vanhempi, In-Seon.

“Tykkäsin, että Herttoniemen salilla oli nimenomaan korealaisia 

opettajia. Ajattelin, että jos menen harrastamaan korealaista lajia, 

niin en voi mennä suomalaisen opettajan taekwondokurssille. Minun 

mielestäni se ei olisi ollut mitään taekwondoa. Musta tuntui, että 

vain korealainen opettaja pystyy tekemään siitä aitoa.”

“Nykyäänhän meilläkin on jo monikymmenvuotinen lajikulttuu-

ri, joten tämän merkitys on vähäisempi. Silloin se kuitenkin merkitsi 

minulle paljon, että minulla oli korealaisia opettajia”, Mika kertoo.

Herttoniemen salilla oli toimistokoppi, jossa oli iso ikkuna. Ikku-

nan toisella puolella toimistossa oli nahkatuoli ja sen takana valtava 

kasa erilaisia taekwondovarusteita. Toimistosta näki ikkunan kaut-
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ta salin tatameille ja sieltä näki vastaavasti hyvin toimistoon: yleen-

sä mestari Hwang istui toimistossa nahkatuolillaan ja tarkkaili salin 

tapahtumia.

Muutaman metrin päässä ikkunaa roikkui katosta nyrkkeilysäk-

ki, jota Mika ja muut alkeiskurssilaiset kävivät potkimassa huomat-

tuaan, että mestari oli toimistossaan.

“Mestarilla oli silloin sellainen liilan värinen salmiakkikuvioinen 

mestarin puku, jollaista ei ollut kenelläkään muulla. Hän erottui 

kyllä hyvin salilla. Kun huomattiin, että nyt se vanha liilapukuinen 

mestari istuu siellä nahkatuolillaan, niin me yritettiin tehdä häneen 

vaikutusta potkimalla sitä säkkiä ja näyttämällä kaikkia uusia teknii-

koita mitä olimme oppineet. Mutta ei häntä paljoa kiinnostanut mei-

dän pikkupoikien taitojen esittelyt – usein hän vilkaisi meihin päin, 

otti pöydältä sanomalehden ja alkoi lukemaan sitä”, Mika kertoo.

Mika itse innostui lajista heti alkeiskurssilla. Hän ilmoittautui 

ensimmäisiin kisoihinsa jo ennen alkeiskurssin päättymistä, vaikkei 

hänellä ollut vielä kisoihin vaadittavaa keltaista vyötä. Mika arvioi, 

että ehtisi juuri ja juuri saada kisoihin vaadittavan vyöarvon, mikäli 

kaikki menisi suunnitelmien mukaan.

Harrastajien kehittyessä mestari Hwang tuli yhä enemmän mu-

kaan heidän kanssa treenaamiseen. Hwang otti osaavimmat harras-
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tajat mukaansa myös lajin levittämiseen. Myös Mika pääsi matkusta-

maan mestarin matkassa ympäri Suomea ja Latviaa.

“Silloin alkuvuosina kävimme pitämässä näytöksiä ympäri Suo-

mea eri seuroissa. Käytiin joskus talvellakin, ja ajettiin mestarin pa-

kettiautolla pitkiäkin matkoja eri kaupunkeihin. Talvella nämä reis-

sut olivat haastavia: pakkasta oli vaikka kuinka paljon, lunta joka 

paikassa ja koulujen salit olivat aina kylmiä. Näytöksiä oli monesti 

katsomassa vain kourallinen ihmisiä, mutta ei se meitä haitannut. 

Näytöksissä me mukana olleet harrastajat teimme eri liikkeitä mes-

tarin huutamista käskyistä. Yleensä meillä oli myös murskausnäytök-

siä, joissa mestari tai joku muu löi jäisiä harkkotiilejä palasiksi.”

Mika piti erityisesti Latviaan suuntautuvista reissuista ja siellä ki-

saamisesta. Hänen mielestään latvialaiset harrastajat olivat todella 

nälkäisiä ja kovia mentaliteetiltaan. Heissä oli paljon sitä, mitä mesta-

ri oli omilta suomalaisilta oppilailtaan vaatinut: “Se oli joskus kisois-

sa Latviassa, kun minä tyrmäsin ensimmäisen matsini ensimmäisessä 

erässä vastustajani. Myös toinen meidän seurasta kisoihin lähtenyt 

tyrmäsi omassa matsissaan oman vastustajansa. Sitten mestari tuli yl-

lättäen sanomaan meille, että emme saa enää tyrmätä vastustajia jat-

kossa, koska me olemme täällä vieraana.”

“Latvialaiset eivät olleet silloin vielä teknisesti kovin hyviä, mut-
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ta he olivat fyysisesti ja henkisesti kovia. Me mestarin seurassa tree-

nanneet olimme heitä teknisesti varmasti useampi vuosi jo edellä, 

mutta heillä oli selkeästi sitä spirittiä mistä mestari on meille pal-

jon puhunut.”

* * *

Kaikki näytti taekwondon suhteen Suomessa hyvältä ja valoisalta. 

Hwangin perustama taekwondoliitto kasvoi huimaa vauhtia. Mut-

ta 1980-luvun lopulla Hwangin perheellä alkoivat taas vaikeat ajat: 

Hwang oli laittanut kaiken aikansa ja vaivansa vuoden 1987 taekwon-

don World Cup kisojen järjestämiseen Helsingissä – juuri niihin ki-

soihin, joita Mika Tarhanenkin oli televisiosta katsonut.

Kisojen pääarkkitehtinä ja taustavaikuttajana oli Hwang. Lisäksi 

lähes kaikki käytännön asiat oli tehty hänen ja hänen ystäviensä toi-

mesta itse.

Hwangia ei tällöin juurikaan kotona näkynyt; hän joutui kulke-

maan yötä myöten ympäri Helsinkiä järjestelemässä paikkoja ja ot-

tamassa vastaan vieraita. Rahaa perheeltä meni enemmän kuin olisi 

välttämättä ollut tarve, mutta vieraat saivat yltiökylläisen vastaan-

oton ja kestintää.

Vaikka World Cup kisat olivat menestys, vuonna 1987 taekwon-
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doliiton sisällä syntyi riitoja. Liiton kasvu oli ollut liian nopeaa eikä 

sen resurssit ja hallinto pysyneet mukana. Yhteisen toimintakulttuu-

rin ja ymmärryksen rakentaminen muiden liitossa mukana olleiden 

henkilöiden kanssa oli jäänyt vajavaiseksi: useilla muilla vetäjillä oli 

varsin erilainen käsitys kuin Hwangilla siitä, miten liittoa tuli hoitaa. 

Lopulta raha nousi isoimmaksi riidan aiheeksi.

Hwang oli ennen kaikkea yrittäjä, joka sai oman ja perheensä elan-

non taekwondosta. Hän oli tuonut Korean mallin Suomeen, mutta 

täällä sitä ei ymmärretty. Taekwondo oli hänen elämäntapansa, am-

mattinsa ja samalla yrityksensä. Tätä oli monen mukana olleen suo-

malaisen hankala käsittää; heillehän se oli harrastetoimintaa.

Hwang oli taekwondon kanssa jopa hiukan liian aikaisin liikkeel-

lä, sillä 80-luvulla Suomessa oli urheilun suhteen vallalla käsitys, että 

urheiluharrastuksen pyörittäminen on vapaaehtoistyötä ja sen täytyy 

olla harrastus myös vetäjille. Sen ei kuulunut olla rahan ansaintaa.

Vaikka Hwangin malli oli täysin samanlainen kuin Koreassa, jossa 

jo 50- ja 60-luvulla kamppailutyylisuuntien mestarit elättivät lajilla 

itsensä, tällainen ammatillinen tekeminen nähtiin meillä Suomessa 

vääräksi ja ihmiset eivät hyväksyneet, että joku tekee rahasta, mitä 

muut tekevät ilmaiseksi. Ajanhenkeen ei kuulunut olla täysipäiväinen 

yrittäjä urheiluharrastetoiminnan kautta.
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Hwangissa itsessäänkin oli vikaa, sillä hän ei ollut ymmärtänyt ja-

kaa kunniaa ja palkkaa niin avokätisesti muille kuin ehkä olisi ollut 

oikeudenmukaista. Taekwondoliitto oli kasvanut vuoteen 1987 men-

nessä kahdenkymmenenseitsemän seuran kokoiseksi, mutta jäsenseu-

rojen välillä mielipiteet jakautuivat vahvasti kahtia: suurin osa liiton 

seurojen edustajista oli eri mieltä Hwangin kanssa hallinnollisista 

asioista sekä siitä, miten jäsenmaksuja ja muuta rahallista toimintaa 

tulisi pyörittää.

Lopulta Hwang ja pari muuta alkuvaiheessa mukaan tullutta hen-

kilöä erotettiin Suomen Taekwondoliiton hallituksesta. Hwang oli 

yllättäen ulkona itse rakentamastaan yhteisöstä. Kaikki työ tuntui 

valuvan hukkaan kertaheitolla. Hänen oli vaikea ymmärtää, miten 

näin pystyi edes käymään: tämä kaikkihan oli hänen luomaa, tyhjäs-

tä omalla sinnikkyydellä rakennettua.

Jäljelle jäi vain viisi seuraa, joiden ympärille Hwang päätti pe-

rustaa oman uuden järjestön: Suomen Taekwondo Unionin. Välit 

alkuperäiseen Suomen Taekwondoliittoon jääneiden vetäjien kans-

sa tulehtuivat pahasti. Liiton hajoaminen vaikeutti merkittävästi 

Hwangin uuteen Taekwondo Unioniin kuuluvien harrastajien ase-

maan, sillä Taekwondoliitto rajoitti heidän mahdollisuuksiaan osal-

listua kisoihin.
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“En voinut edustaa enää Hwangin Herttoniemen seuraa, joten 

osallistuin kisoihin aina jonkun muun seuran jäsenenä. Siksi olen 

edustanut ainakin Vihtiä ja Helsingin taekwondoseuraa, että sain 

osallistuttua kisoihin”, Mika Tarhanen kertoo.

Taekwondoliitto asetti myös paljon suuremman osallistumismak-

sun liiton ulkopuolisille harrastajille. Tämä maksu oli monelle har-

rastajalle liian suuri.

Hwangin perheen oma talous oli taekwondossa koettujen haas-

teiden takia jo valmiiksi pahassa jamassa. Sitten iski 90-luvun lama. 

Perhe oli tehnyt asuntokaupat pahimpaan mahdolliseen aikaan: he 

olivat ostaneet kalliin asunnon, jonka olisi saanut myytyä huonossa 

taloustilanteessa vain paljon ostohintaa halvemmalla. Perheen elättä-

minen ja velanmaksusta selviytyminen onnistuivat juuri ja juuri.

Hwang on intohimoinen ideoija, joka pystyy myös monet ajatuk-

sensa toteuttamaan, mutta yksityiskohtaisessa suunnittelussa, hallin-

nossa sekä muiden mukana olevien henkilöiden kannustamisessa ja 

motivoimisessa hän ei ole aina onnistunut niin hyvin kuin olisi voi-

nut. Hän ei yleensä keskity pieniin asioihin, vaan katsoo vain isoa ko-

konaisuutta ja haluaa aina mennä vauhdilla eteenpäin.

Hwang on tehnyt Suomessa valtavasti eri asioita ja saanut usein 

näkyvää tulosta aikaan: takana on monta kymmentä perustettua 
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taekwondoseuraa sekä vuosikymmenien työ lajin edustamisessa ja 

muiden kouluttamisessa. World Cupin lisäksi hän on järjestänyt 

useita muita kansainvälisiä kisoja Suomessa sekä ollut viemässä aktii-

visesti Suomen joukkueita ja kilpailijoita ulkomaisiin kisoihin.

Eräänä päivänä 2000-luvun alussa Hwang saapui omatoimisesti 

Suomen eduskuntaan ilmoittaakseen olevansa taekwondon suurmes-

tari ja tulleen tänne valmentamaan myös heitä taekwondon jalossa 

taidossa. Sen hän myös toteutti: valmennettavana olivat muun muas-

sa entinen pääministeri Esko Aho ja kansanedustaja Liisa Hyssälä.

“Isällä on paljon isoja visioita, joita ei pysty toteuttamaan. Aina vä-

lillä hän haluaa, että järjestetään isot kansainväliset kisat, mutta ei ole 

ketään, joka ne oikeasti voisi toteuttaa. Moni ei halua sanoa ei isälle. 

Siitä syystä voi tulla hankalia tilanteita. Isä ei aina ymmärrä, miten 

vaikeaa joidenkin hänen ideoidensa toteuttaminen todellisuudessa 

on, ja miten monimutkaisia niihin liittyvät asiat ja tehtävät voivat 

olla”, In-Kwon kertoo.

“Isä varmaan ajattelee, että asiat hoituvat, kun vain tekee. Isälle it-

selleen se toimii juuri näin. Hän ei väsy ja pitkät päivät ovat hänelle 

täysin ok. Isän asenne on aina, että tehdään vaan.”

Vaikkei taekwondon levittäminen täysin ongelmitta sujunut, on 

Hwangilla ollut todella merkittävä rooli Suomen taekwondon edis-
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tämisessä ja kehittämisessä: hän toi lajin tänne ja on itse valmentanut 

suurta osaa niistäkin ihmisiä, jotka edelleen valmentavat taekwondoa 

tänä päivänä harrastajille ympäri Suomea.

Hwangin vaikutus moneen suomalaiseen lajin harrastajaan on ol-

lut suuri: “Itse olen oppinut vaativuutta ja kovan mentaliteetin mes-

tari Hwangilta”, Mika Tarhanen kuvaa Hwangin vaikutusta itseensä.

“Kun me Hwangin seuroihin kuuluvat harrastajat lopulta päästiin 

taas mukaan Taekwondoliiton leireille ja treeneihin, niin ne tuntui-

vat rennolta hengaamiselta meidän tekemiseen verrattuna. Mestari oli 

vaatinut meiltä kotisalillaan todella paljon enemmän”, Mika jatkaa.

Hwangin läsnäolo on vaikuttanut paljon myös Mikan asentee-

seen ja näytönhaluun otteluissa. Mika kertoo, että aina kun mestari 

Hwang oli katsomassa hänen otteluitaan, hän sai itse jostain ylimää-

räistä motivaatiota ja näyttämisen halua.

Hän halusi tehdä kaikkensa, jotta mestari voisi olla hänestä ylpeä.

“Hwangin treeneissä piti aina yrittää ihan kaikkensa. Eikä hän 

pahemmin ketään hyvistä suorituksista kehunut. Sitten kun lopul-

ta sain kehun, niin tiesin että sillä oli paljon arvoa. Vasta nyt minä 

ymmärrän mestaria paremmin, kun olen itsekin käynyt treenaamassa 

Koreassa. Siellä ymmärsin ja näin, että heidän taekwondokulttuurin-

sa on hyvin samanlainen kuin minkä Hwang on tuonut meille Suo-
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meen”, kertoo Mika Tarhanen.

Hwangin tyyli on aina ollut myös enemmän vanhan taekwondon 

kaltaista; 90-luvulta eteenpäin lajin sääntömuutokset ovat vieneet 

taekwondoa kauemmaksi hänen omasta rakastamastaan tyylistä. 

Hwang ei välttämättä ole halunnutkaan kehittyä enää lajin uusim-

pien muutosten mukana, vaan hän pitää opetuksessaan edelleen mu-

kanaan tietynlaisen luulot pois asenteen sekä jo osittain vanhahtavia 

tekniikoita.

Toki hän on höllentänyt otettaan ja soveltanut sitä yhä enemmän 

suomalaiseen tapaan sekä nykypäivän kulttuuriin sopivaksi. Silti se 

on lähimpänä sitä vanhan koulukunnan korealaista tyyliä, jollaista 

on hankala enää muualta Suomesta tai lähivaltioistakaan löytää.

“Jos vetäisin kovan harjoituksen, niin ei täällä kävisi enää harrasta-

jia. Joku saattaisi tykätä mutta useimmat eivät”, Hwang sanoo, “kaik-

kien olisi silti hyvä tietää mikä on kova kunto ja mikä on kova spirit.”
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LOPPUSANAT

Saavuin itse ensimmäistä kertaa Herttoniemen taekwondosalille syk-

syllä 2017. Olin ilmoittautunut noin kuukauden mittaiselle alkeis-

kurssille täysin tietämättä mitään salista, sen historiasta tai sen perus-

tajasta Hwangista.

Salin tiedot olivat tulleet ensimmäisten hakutulosten joukkoon 

googlettamalla taekwondo Helsinki, muuta en tästä paikasta tiennyt.

Näin salin suurmestarin ensimmäistä kertaa vasta alkeiskurssin 

viimeisenä päivänä: kurssi päättyi valkoisen vyön graduoimiseen 

keltaiseksi.

Saavuttuani salille, tungoksen joukosta erottui vanha mies, joka 

istui rennosti kuluneella nahkaisella nojatuolilla. Hänellä oli pääl-

lään kultaista ja mustaa väriä sisältävä taekwondopuku – kaikkien 

muiden asujen ollessa valkoisia.

Vanha mies söi sylissään pitämästä punaisesta Gifflar-kanelipul-

lapussista pieniä korvapuusteja. Hän tuijotti silmät siristettynä tata-
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milla käynnissä olleita harjoituksia. Onpa erikoinen hahmo, ajattelin.

Vasta pala palalta sain tietää enemmän. Joku kertoi aina jotain, 

mitä itse oli kuullut tai tiesi tästä mestarista. Mutta harva tiesi paljoa-

kaan hänestä.

Kävin alkeiskurssin jälkeen itse salilla erityisen ahkerasti. Häm-

mästyin ollessani usein mestarin vetämissä aamutreeneissä ainoa osal-

listuja. Juuri se kuitenkin teki minuun eniten vaikutuksen, kun olin 

yksin tyhjällä salilla aloittelijana 9. danin suurmestarin opetuksessa.

Hämmästelin tilannetta, jossa yli kuusikymmentäviisi vuotta lajia 

harrastanut opettaa kädestä pitäen noin kuukauden lajia harrastanut-

ta ihmistä. Koin väistämätöntä halua yrittää enemmän kuin olisin 

kenenkään muun tarkkailevan silmän alla yrittänyt.

Jokin hänen otteessaan ja katseessaan vaatii minua keskittymään 

ja tekemään asiat tosissani.

Tällaiseen kulttuuriin hän tottui ollessaan itse tuo oppilas; se oli 

maailma, jossa mestarin sanottua ja käskettyä jotain, kaikkien kuu-

luu vastata kyllä ja tehdä käskyjen mukaisesti sitä kyseenalaistamatta. 

Mestari Hwangin taekwondo on katoamassa oleva häivähdys lajin 

historiaa ja ikkuna lajin vanhan koulukunnan opetustapaan sekä sen 

mestarivetoiseen – vahvaan auktoriteettiin ja roolimalliin – pohjau-

tuvaan tekemiseen.
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Kunnioittaen mestari Dae Jin Hwangin elämäntyötä,
Helsingissä, 6. helmikuuta 2020
Juho Isola
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