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TOIMINTASUUNNITELMA 2018

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 2018 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 2018 haasteet ja mahdollisuudet
Nyt kun liiton toimintaa on hallinnollisesti kehitetty kahden vuoden ajan alkaa

kivijalka olla valmis ja liitto on valmis keskittymään jäsenmäärän kasvattamiseen,

joka tulee olemaan vuoden 2018 selkein haasteen paikka. Jäsenmäärät ovat olleet

jo useamman vuoden niukasti laskevat, joten suunnan kääntäminen on ensiarvoisen
tärkeää.

Vuonna 2017 leiritoiminta saatiin hyvälle mallille ja tätä linjaa on syytä jatkaa myös
vuonna 2018. Leirit ovat olleet suosittuja ja antavat oivan mahdollisuuden myös

uinuville treenaajille tulla takaisin lajin pariin. Leirit ovat mahdollisuus säilyttää lajien
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yhtenäisyys ja päivittää seurojen tasoa. Leirit lisäävät yhteenkuuluvuutta ja ne
ovat tärkeä osa liiton toimintaa.

3. Liiton toiminnan painopisteet
Hanmoodo
Toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä opettaja In-Seon Hwangin kanssa.
Liiton yleisen tavoitteen mukaisesti Hanmoodo-toiminnan päähaasteena on saada
jäsenmäärä kasvuun. Lajitoiminnan keinoina tähän ovat lyhyellä tähtäimellä houkuttelevat
tapahtumat ja pitkällä tähtäimellä vetäjäkoulutustoiminnan jatkaminen ja lajin
kilpailutoiminnan kehittäminen.
Tapahtumina vakiintuneet SM-kilpailut ja Hanmoodon ja Hoijeonmoosoolin yhteiset
maajoukkueleirit ovat suosituimpia vuosittaisia tapahtumia, mutta niidenkin osallistujamäärät
ovat aavistuksen laskevia. Tapahtumien houkuttelevuutta pyritään kehittämään vuonna
2018. Keinoina tähän voivat olla tapahtuman ajankohta, sijainti ja hinta, sekä kisoissa valitut
kilpailulajit ja yhdistetty opetustoiminta.
Hanmoodo tarvitsee käytännön selkeyttä, josta konkreettinen esimerkki on perinteisen
ottelun ja moniottelun suhde. Perinteistä täyskontaktiottelua ei ole tarkoitus sivuuttaa, mutta
moniottelu edustaa pääopettaja In-Seon Hwangin asettamaa lajin pidempiaikaista
kehityssuuntaa, joka konkretisoi lajin monipuolisuutta. Moniottelu ei vielä ole lyönyt itseään
läpi harrastajakunnassa.
Liitto voi toiminnallaan tukea kehitystä nostamalla moniottelua enemmän esiin esimerkiksi
maajoukkueleirien agendalla sekä varmistelemalla käytössä olevin keinoin
moniottelukilpailuiden järjestämisen toimintakalenterin mukaisesti.
Lajin selkeyttämiseksi myös vetäjäkoulutusten jatkamisella on suuri merkitys, sillä
säännöllinen koulutus paitsi yhtenäistää, myös mahdollistaa lajin konseptointia yhteistyössä
vetäjien kanssa.
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Junioritoiminnan kehittämistä jatketaan resurssien salliessa, sillä junioritoiminnassa
piilee myös jäsenmäärän kasvattamisen mahdollisuus.

Hoijeonmoosool
Hoijeonmoosoolin keskeiset painopisteet ensi vuoden toiminnassa ovat
seuraavanlaiset:
-

-

Aktiivisen leiritoiminnan ylläpitäminen. Säännöllisiä leiriviikkoja tullaan jatkamaan
kiertävällä vuorosysteemillä neljä kertaa vuodessa.
Kilpailutoiminnan, etenkin lukko-ottelun kehittäminen. Lukko-ottelukisoja kaavaillaan
pidettäväksi syksylle.
Ylempien ja mustien vöiden tukeminen vyöarvoissa etenemisessä ja tätä kautta
opetustoiminnan vahvistaminen seuroissa. Lisäksi seurojen välistä yhteistyötä täytyy
parantaa harjoitusten monipuolisuuden ja laadun patantamiseksi
Sosiaalisen median parempaa hyödyntämistä markkinoinnissa ja tiedottamisessa
Jangsu harjoittelua voidaan tuoda hoijeonmoosoolin perusharjoitteluun tuomaan
siihen lisää monipuolisuutta

Liito voi tukea näitä tavoitteita monella eri tavalla. Pääasiallisesti parantamalla lajin
tapahtumien, koulutusten, jne. näkyvyyttä harrastajien suuntaan sen eri tiedotuskanavissa
kuten jäsenpostissa sekä sosiaalisessa mediassa. Liitolla on myös hoijeonmoosoolin
lajivastaavan kautta hyvä mahdollisuudet toimia seurojen välillä tiedotuksen ja yhteistyön
fasilitoijana. Tällä voidaan huomattavasti lisätä seurojen välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä.
Kilpailutoiminnassa hoijeonmoosoolin SM-kilpailujen osallistujamäärä on ollut monena
vuonna hyvin pieni. Liitto voi aktivoida kilpailutoimintaa miettimällä tapahtumien keskinäistä
aikataulutusta paremmin sekä panostamalla tehokkaammin kilpailujen mainontaan
kanavissaan.  Lisäksi erillisiä lukko-ottelukilpailuja on kaavailtu. Liitto voi auttaa löytämään
kisoille mahdollisimman parhaan järjestäjän.
Ylempien vöiden ja mustien vöiden tukemista harjoitusten laadun parantamiseksi voidaan
tukea vetäjäkoulutusten kautta. Vaikka vuonna 2017 järjestetty vetäjäkoulutus olikin
hanmoodo-nimellä kulkeva koulutus, voidaan kaikkea opittua hyödyntää myös
hoijeonmoosool opetuksessa. Liitto voi myös koulutustoiminnassaan ottaa hoijeonmoosoolin
erityisesti huomioon.
Erityisen tärkeässä roolissa toimii liiton lajivastaava joka aktiivisesti lajin pääopettajan
kanssa keskustelemalla voi koordinoida lajin tapahtumien, kilpailujen sekä leirien
järjestämistä siten että tiedotus tavoittaa mahdollisimman suuren jäsenmäärän, sekä
aikautaulutus ja sijainti mahdollistavat mahdollisimman suuren harrastajamäärän
osallistumisen.
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JangSu
Terveysliikunnan tärkeys on huomattu ja kysyntä on kasvanut kamppailu- ja
itsepuolustuslajien harrastajien keskuudessa. Tästä johtuen opettaja In-Seon Hwang
kehittää aktiivisesti lajia, ja Suomen Oriental Moodo -liitto ry tukee Jang-su
terveysliikunnan jalkauttamista jäsenseuroihin.
Erityisesti liiton kamppailulajeja Hanmoodoa ja Hoijeonmoosoolia tukeva JangSu Sport on
liiton toiminnassa kiinnostava jäsenlajeja yhdistävänä tekijänä. JangSun on tarkoitus saada
uutta harrastajakuntaa seuroista. JangSu korjaa kehoa, kehittää lihasyhteistyötä ja ohjaa
palautumaan sekä loukkaantumistapauksissa paranemaan oikein. Tällä toivotaan olevan
positiivinen vaikutus harrastajien pysyvyyteen seurojen jäseninä, kun loukkaantumisten
määrä vähenee ja toipumisaika lyhenee.
Jalkauttamisen toimenpiteinä 2018 JangSu ja pääopettaja tuottaa JangSu-ohjaajien kanssa
● Tutustumistunteja ja neuvontaa Jangsu-vetäjiltä HMD- ja HJMS-harrastajille
● Lajivideoita YouTubeen
● Yhden tai kaksi JangSu-painotteista seuraa pilottiseuroiksi
● JangSu-osuuksia mukaan liiton tapahtumiin, tapahtumakohtaisesti sovittaen; JangSu
Sport/Basic -näytetunteja, kamppailuun valmistavaa tai siitä palauttavaa harjoitusta,
jne.
● Kehoa korjaavia JangSu Sport -leirejä tapahtumien yhteydessä tai erikseen
Suomen Oriental Moodo -liitto ry tukee jalkautusta seuraavin keinoin:
● Lajitapahtumista, kokemuksista ja videoista tiedottaminen liiton medioissa
● Tapahtumien suunnittelussa ja aikataulutuksessa huomioidaan JangSu-osiot
● Auttaa JangSu-tapahtumien järjestämisessä liitolle kertyneellä tapahtumajärjestäjän
kokemuksella
● Auttaa aikatauluttamaan suunnitellut JangSu-tapahtumat liiton toimintakalenteriin
● Ilmoittautumiset myClub-jäsenrekisteriä hyödyntäen
JangSu-harrastajalla on mahdollisuus kouluttautua ohjaajaksi. Koulutuksia ja opinnäytteiden
suoritusmahdollisuuksia pyritään järjestämään liiton järjestämien tapahtumien aikana
hyödyntäen näin tiloja ja yhdistettyjen tapahtumien houkuttavuutta.
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4. Liiton muu toiminta
Kokoukset ja hallitustoiminta
Vuonna 2018 tullaan pitämään sääntömääräiset yleiskokoukset sääntöjen mukaan.
Kokoukset pyritään pitämään tapahtuman yhteydessä, jotta osallistuminen olisi
mahdollisimman vaivatonta ja jotta riittävä osallistuja määrä saadaan taattua.
Hallitus kokoontuu parhaaksi katsomallaan tiheydellä, kuitenkin vähintään kahden
kuukauden välein. Kokoukset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan tapahtumien
yhteydessä tai Skypen välityksellä. Hallitus jatkaa aktiivista yhteydenpitoa Yammer:n
välityksellä, jotta aktiivinen ote liiton asioihin säilyy.

Jäsenasiat
Vuoden 2017 aikana käyttöön otettu myClub -jäsenrekisteriohjelma luo aivan uudet puitteet
jäsenasioiden tarkempaan hoitoon ja yhteydenpitoon. Yleisesti ottaen jo olemassa oleviin
jäseniin pyritään pitämään aktiivisesti yhteyttä jäsenpostin avulla ja uusia jäseniä pyritään
saamaan alkeiskurssien, junioritoiminnan ja Jangsu -terveysliikkunnan kautta. Lisäksi
vuoden 2018 aikana pyritään kasvattamaan jäsenetujen määrää ja täten liiton jäsenyyden
tarpeellisuutta.
Liitto on aloittanut syksyllä 2017 neuvottelut OP-Pohjolan kanssa lisenssivakuutuksesta
(Sporttiturva) jäsenilleen ja näitä neuvotteluita jatketaan vuoden 2018 aikana. Liiton kautta
saatava vakuutus olisi erityisen arvokas etu liiton jäsenille.

Tapahtumat
Suomen Oriental Moodo -liitto ry:n toimintakalenteri suunnitellaan vuodenvaihteessa ja
tapahtumien ajat ja paikat vahvistetaan vuoden mittaan n. kolme kuukautta ennen kutakin
tapahtumaa.
Vuoden 2017 suunnitellusta toimintakalenterista jäi järjestäjäseurojen puuttumisen takia pois
Hanmoodon Moniottelukilpailut sekä kaikkien liiton lajien yhteinen kesäleiri. Tämä ongelma
pyritään ratkaisemaan vuonna 2018 kontaktoinnin ja kannustimien keinoin niin, että
tapahtumat saadaan palautettua kalenteriin.
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Toimintakalenteriin 2018 kuuluu alustavasti seuraavat tapahtumat:
●

Hanmoodo SM-kilpailut (kevät)

●

Hoijeonmoosool SM-kilpailut (syksy)

●

Hanmoodo Moniottelukilpailut

●

Avoimet maajoukkueleirit (kevät ja syksy)

●

Hanmoodo Baltic-kilpailut (kevät)

●

Vetäjäkoulutus

●

Kesäleiri

●

Kevät- ja syyskokoukset tapahtumien yhteydessä

5. Tiedottaminen, kotisivut, some, jäsenkirje
Tiedottamisen suhteen jatketaan edellisvuoden tapaan jäsenkirjeen lähettämistä
sähköpostitse kerran kuussa mailChimp palvelun kautta. Tarvittaessa jäsenpostia laitetaan
tihiämminkin esimerkiksi muistutellaan tapahtumien ilmoittautumisista jne. Jäsenpostin
laittamista liiton omille Facebook -sivuille myös testataan (dokumentit osio).  Tämän lisäksi
tullaan tarpeen mukaan lähettämään kohdennettuja sähköposteja myClubin kautta.
Liiton omalle Facebook -sivulle tullaan luomaan oma tapahtuma kustakin liiton
tapahtumasta. Näin seurojen on helppo mainostaa liiton tapahtumia jakamalla tapahtuma
omilla Facebook sivuillaan. Liitto pyrkii myös jakamaan jäsenseurojensa tiedotteita omilla
Facebook sivuillaan (kuten alkeiskurssi mainokset).
Liiton internetsivut (orientalmoodo.fi) pyritään pitämään hyvin stabiilina, mutta tärkeimmät
tiedotteet ja uutiset tullaan kuitenkin aina lisäämään sivuille. Pääpaino kuitenkin
tiedottamisessa ovat muut sosiaaliset mediat ja sähköposti.

6. Toiminnan kehittäminen
Liiton hallinnollista toiminnan kehittämistä on määrätietoisesti tehty viimeisen kahden vuoden
ajan. Nyt on aika siirtyä kehittämään uusia kehitettyjä malleja, kuten vetäjäkoulutusta,
junioritoimintaa sekä myClub -jäsenrekisteriohjelman tehokkaampaa käyttöä. Myös
markkinointia ja tiedottamista tulee kehittää ja mahdollisuuksien mukaan hallitus laatii
viestintäsuunnitelman vuodelle 2018.

