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1. Suomen Oriental Moodo -liiton toiminta ja visio 

Suomen Oriental Moodo -liitto toimii jäsenseurojensa edustamien itsepuolustus-, 

kamppailu- ja terveysliikuntalajien katto-/keskusjärjestönä. Yhdistyksen 

tarkoituksena on edistää jäsenseurojensa edustamien lajien tunnettuutta ja 

mahdollistaa näiden lajien kestävä harrastaminen Suomessa ja ulkomailla, ja täten 

mahdollistaa jäsentensä fyysisen kunnon ja terveyden kehittämisen, sekä oikean 

urheilu- ja moodo-hengen luomisen. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tulee vuonna 2017 järjestämään harjoitus- ja 

valmennustoimintaa, antaa tietopuolista opetusta vetäjäkoulutuksen muodossa sekä 

toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä ja kisamatkoja sekä muuta oheistoimintaa. 

 

Liiton visiona on luoda jäsenseuroille toimiva ympäristö koulutuksen ja erilaisten 

tukitoimien kautta (taloudellinen tuki, know how). Toimiva ympäristö on helposti 

ylläpidettävä ja kehitettävä perusta, joka vapauttaa seura-aktiivien aikaa ja energiaa 

varsinaiseen liikuntatoimintaan ja sitä kautta harrastajamäärän kasvattamiseen. 

2. Toimintakauden 2017 haasteet ja mahdollisuudet 

Vuoden 2017 suurimmat haasteet tulevat olemaan vetäjäkoulutuksen järjestäminen, 
uuden jäsenrekisterin käyttöönotto sekä jäsenmäärän kasvattaminen.  
 
Jäsenmäärään kasvuun pyritään vetäjäkoulutuksen myötä ja kannustaen seuroja 
alkeiskurssien aloittamiseen. Alkeiskurssien markkinointia tullaan helpottamaan 
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tekemällä valmiita alkeiskurssijulisteita ja muuta markkinointimateriaalia 
valmiiksi seurojen vapaaseen käyttöön.  
 
Vetäjäkoulutuksen järjestämisen suurin haaste on saada tapahtuman sisäinen 
markkinointi onnistumaan ja näin saada harrastajia osallistumaan jokaisesta 
seurasta. Koulutuksen tärkeyden “myyminen” harrastajille on avainasemassa.  

 
Samalla kun vetäjäkoulutuksen toteutuminen on haaste, on se myös samalla 
mahdollisuus josta halutaan saada kaikki hyöty irti. Koulutuksen myötä saadaan 
lajiperiaatteet sekä toimintamallit ja -tavat yhtenäisiksi kautta Suomen. Koulutuksen 
on myös tarkoitus tarjota know how’ta joka helpottaa seurojen pyörittämistä ja näin 
ollen vapauttaisi seura-aktiivien aikaa itse valmennus- ja liikuntatoimintaan. 
 
Moniottelun uudelleen aktivointi on myös tärkeä mahdollisuus herätellä harrastajien 
mielenkiintoa ja intoa hanmoodota kohtaan. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus 
järjestää kaikille avoimet moniottelukisat.  
 

3. Liiton toiminnan painopisteet 
Vuoden 2017 painopisteet tulevat olemaan  

● Junioritoiminta 
● Moniottelu 
● (Vetäjä)koulutus 

 

Junioritoiminta 

Liitto on aloittanut vuonna 2016 junioritoiminnan kehittämisen ja vuonna 2017 on 
tarkoitus jalkauttaa junnutoiminta ainakin hanmoodossa. Tavoitteena olisi saada 
kolmasosaan seuroista vähintään yksi junnuryhmä tai lapsi ja vanhempi -ryhmä. 
Tavoitteeseen päästäkseen liitto tarjoaa vetäjille koulutusta, seuroille valmiita 
julistepohjia ja muuta materiaalia, sekä tarvittaessa myös taloudellista apua 
esimerkiksi varustehankintoihin. Lisäksi liitto on suunnitellut toteuttaa Moodo-passin 
jossa tullaan ottamaan huomioon myös junioritoiminta sisällyttämällä passiin 
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junnuvyökokeiden natsojen suoritukset. Junioritoiminta näkyy myös kisoissa 
sillä junioreille otetaan omat sarjat ja nk. pyykkipoikamatsi käyttöön liiton 
järjestämiin hanmoodo-kisoihin. 

 

Moniottelu 

Vuonna 2016 uudistetut moniottelusäännöt on myös tarkoitus jalkauttaa vuoden 
2017 aikana. Tavoitteena on saada kolmasosaan seuroista moniottelu osaksi 
aktiivista harjoituskalenteria. Käytännössä jalkauttaminen tapahtuisi moniotteluleirin 
ja kaikille avoimen moniottelukilpailun kautta. Moniotteluleirejä voidaan tarvittaessa 
järjestää useampikin, ja moniotteluteema tulee näkymään liiton leireillä. Vetäjille 
annetaan lisäksi moniotteluharjoitusten vetämiseen valmiita työkaluja 
vetäjäkoulutuksessa. 

 

(Vetäjä)koulutus 

Liitto tulee panostamaan vuoden aikana vetäjien koulutukseen. Päätavoitteena on 
järjestää ensimmäinen A-tason vetäjäkoulutus ja tarvittaessa muita koulutuksia kuten 
tuomarikoulutus. 

Alunperin Vetäjäkoulutus oli tarkoitus järjestää Kuopiossa, Metsäkartanon upeissa 
puitteissa, mutta harrastajilta tulleen palautteen perusteella on koulutuksen 
pitopaikka päätetty siirtää “keskemmälle Suomea”. Liitto on hakenut yleistä 
valtionavustusta, ja jos avustus saadaan, tulee vetäjäkoulutus olemaan ilmainen 
osallistujille. Koulutus pyritään muussakin tapauksessa järjestämään niin, että 
koulutuksen hinta ei olisi este osallistumiselle. 

 

4. Liiton muu toiminta 
Vuosi 2017 noudattaa aikaisempia vuosia perinteisiksi muodostuneiden tapahtumien osalta. 

Tapahtumakalenteri on pyritty rakentamaan niin, että tapahtumat jakautuvat tasaisesti pitkin 

vuotta.  
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Vuoden 2017 aikana on tarkoitus jatkaa edellisvuonna aloitettuja projekteja, kuten 

vetäjäkoulutusohjelmaa, junioritoiminnan kehittämistä ja yleisiä hallintotoimien 

paranteluja. Lisäksi tavoitteena on uudistaa Moodo Passi (ent. Hanmoodo passi) 

sekä julkaista Moodo-kansio, jota on tehty osana uutta koulutusohjelmaa.  

Kokoukset ja hallitustoiminta 

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestetään SM-kisojen tai muun isomman 

tapahtuman yhteydessä sääntöjen mukaisesti. Hallitus puolestaan kokoontuu tarvittaessa, 

kuitenkin vähintään neljä kertaa vuoden aikana. Hallituslaiset hoitavat aktiivisesti tehtäviään 

käyttäen apunaan Yammer-viestintäohjelmaa ja Googe Drive -dokumenttikansiota. 

Jäsenasiat 

Vuoden 2017 aikana on tarkoitus uudistaa liiton jäsenasiat kokonaisuudessaan vaiheittain. 

Ensimmäinen uudistus on MyClub-jäsenrekisteriohjelman käyttöönotto, joka mahdollistaa 

liiton henkilöjäsenmaksujen perimisen suoraan jäseneltä. Ennen henkilöjäsenmaksut 

kerättiin seuroilta koostetusti. Tämä malli on kuitenkin ollut aikaa vievää ja tietojen 

paikkansapitävyys ja ajallaan saanti on osoittautunut hankalaksi. Näin ollen uudistuksen on 

katsottu olevan tarpeen. 

 

Toisena uudistuksena tullaan toteuttamaan Moodo-passi. Passin on tarkoitus korvata 

hanmoodon ja hoijeonmoosoolin erilliset passit. Passi toimii harrastajan dokumenttina 

suoritetuista vöistä, käydyistä leireistä, tapahtumista jne. Lajikohtaisista passeista poiketen 

moodo-passiin lisätään junioreiden natsasuoritusten kirjaus. Myös muita päivityksiä tehdään, 

jotta passi vastaisi mahdollisimman hyvin tämän päivän tarpeita. Vuoden 2017 hallitus 

päättää passin lopullisesta toteutuksesta. 

 

Jäsenseuroja kannustetaan aktiiviseen jäsenmäärän kasvattamiseen alkeiskurssien ja 

junnutoiminnan kautta. Liitto tukee näitä toimia markkinointi-, ja koulutustukitoimin. 

 

Tukeakseen alkeiskurssitoimintaa on litto myös ottanut OP:sta alkeiskurssilaisille tarkoitetun 

ryhmävakuutuksen. Vakuutus maksaa 5€/hlö, jonka liitto kustantaa. Vakuutus on voimassa 

vain alkeiskurssin ajan (vakuutuskausi syksy 2016 - kevät 2017). 
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Tapahtumat 

Suomen Oriental Moodo -liitto ry:n toimintakalenteri suunnitellaan vuodenvaihteessa 

ja tapahtumien ajat ja paikat vahvistetaan vuoden mittaan n. kolme kuukautta ennen 

kutakin tapahtumaa. Toimintakalenteri koostuu seuraavista vuosittain toistuvista 

tapahtumista ja erityisistä vuoden 2017 tapahtumista: 

 

● Hanmoodo SM-kilpailut (kevät) 

● Hoijeonmoosool SM-kilpailut (syksy) 

● Hanmoodo Moniottelukilpailut 

● Avoimet maajoukkueleirit (kevät ja syksy) 

● Vetäjäkoulutus 

● Kesäleiri 

● Hanmoodo Baltic-kilpailut Latviassa kevät 2017 

● Hoijeonmoosool MM-kilpailut Meksikossa syksy 2017 

● Kevät- ja syyskokoukset tapahtumien yhteydessä 

 

5. Tiedottaminen, kotisivut, some, jäsenkirje 

Liitto on julkaissut vuoden 2016 aika noin kerran kuussa jäsenpostin, joka on 
lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenille. Jäsenposti sisältää lähinnä tietoja tulevista 
tapahtumista, eli toimii markkinointikanavana liiton tapahtumille. Tätä jäsenpostia on 
tarkoitus julkaista myös tulevan kauden aikana. 
 
Seura-aktiiveille on myös laitettu omia tiedotteita sähköpostitse ja näitä tullaan 
jatkossakin lähettämään tarpeen mukaan. Seuraposti sisältää seura-aktiiveille 
suunnattua tietoa, joka ei kuitenkaan ole kaikkien jäsenten intresseissä. 
 
Uusi jäsenrekisteriohjelma MyClub mahdollistaa entistäkin kohdennetumman 
jäsentiedotteiden lähettämisen tietyille kohderyhmille, joten sitä tultaneen lisäksi 
hyödyntämään tulevana vuonna. 
 
Liiton kotisivut (www.orientalmoodoliitto.fi) tullaan pitämään ajantasalla, mutta siellä 
pyritään pitämään vain ns. muuttumaton tieto. Tiedottamisessa tullaan painottamaan 

http://www.orientalmoodoliitto.fi/
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jäsenpostia sekä sosiaalista mediaa (Facebook). Tätä varten on liitolle 
perustettu oma Facebook-sivu. Liiton sivu korvaa liiton tiedottamisessa 
HanMooDo Finland -Facebook-sivun, joka ei ole Suomen Oriental Moodo 
-liiton virallinen Facebook-sivu. Facebookia on tarkoitus hyödyntää aktiivisesti 
niin tapahtumien tiedottamisessa, markkinoinnissa, kuin yleisen lajitietouden 
kasvattamisessakin.  

 

6. Toiminnan kehittäminen 

Liiton toimintaa on aloitettu kehittämään viime vuoden aikana ja vuoden 2017 aikana on 

tarkoitus jatkaa tätä linjaa. Hallituksen toiminta on tarkoitus saada tehokkaaksi ja 

mielekkääksi samalla perustoimet laitetaan kuntoon. Liiton tavoitteena on samalla myös 

saattaa seurojen hallitustoiminta uomiinsa ollen itse esimerkkinä, tarjoten apua ja neuvontaa 

sekä valmiita dokumenttipohjia. 

 

Liiton edustamien lajien kehittäminen ja päivittäminen on sen sijaan ensisijaisesti opettajien 

(hanmoodon perustaja Young Suk ja lajien pääopettaja In-Seon Hwang) käsissä - kuitenkin 

tiiviissä yhteistyössä liiton hallituksen kanssa.  


