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Toimintakertomus 2016 
 
Suomen Oriental Moodo -liitto ry:n tarkoituksena on toimia jäsenseurojensa 
edustamien lajien kattojärjestönä ja näin edesauttaa näiden lajien toimintaa Suomessa 
ja osittain myös ulkomailla. 

YLEISTÄ VUODESTA 2016 
Vuotta 2016 voisi sanoa peiliin katsomisen vuodeksi, sillä vuoden aikana hallitus pyrki 
löytämään liiton toiminnan epäkohtia ja parantamaan perustoimiaan niin, että pystyisi paremmin 
vastaamaan jäsenistönsä tarpeisiin. Vuosi oli hallituslaisille rankka ja siitä opittiin paljon. Paljon 
on vielä tekemättä, mutta paljon on myös saatu aikaan. 
 
Vuoden 2016 tavoitteita olivat: 

- Hallitustoiminnan uudistaminen 
- Koulutusohjelman valmiiksi saattaminen ja ensimmäisen koulutuksen järjestäminen 
- Junioritoiminnan käynnistäminen 
- Hanmoodo moniottelusääntöjen kehittäminen ja moniottelukisojen järjestäminen 
- Hanmoodo- ja Hoijeonmoosool SM-kilpailuiden järjestäminen 

 

HALLITUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
Hallitus linjasi toimintasuunnitelmassaan kokoontuvansa vähintään neljä kertaa vuodessa, 
mutta hallituslaiset kokivat, että se ei kuitenkaan riitä. Toisaalta liiton hallitus koostui eri 
paikkakunnilla asuvista jäsenistä, tiheämpi kokoontuminen koettiin hankalaksi järjestää. Liiton 
asioista haluttiin kuitenkin aktiivisesti keskustella, joten hallitus halusi löytää keinon asioiden 
käsittelemiseen ilman valtavaa ja vaivalloista sähköpostien edestakaisin lähettelyä. 
Hallitustoiminnan jäsentämiseksi otettiin käyttöön Yammer-palvelun ilmainen versio. Vuoden 
2016 hallitus on koko vuoden aktiivisesti käynyt liiton asioita läpi Yammerissa, joka on 
mahdollistanut asioiden monipuolisen käsittelyn ja päätettävien asioiden paremman 
pohjustuksen sekä dokumentoinnin. Käydyt keskustelut ovat tallessa ja seuraavan hallituksen 
saatavilla, jonka ansiosta eri hallitusten välistä tiedonsiirtoa saadaan parannettua. 
 
Vuoden 2016 hallitus kokoontui livekokouksiin kaiken kaikkiaan neljä kertaa ja jokaisesta 
kokouksesta on laadittu asianmukainen pöytäkirja, jotka on tallennettu liiton Google Drive 
-kansioon (orientalmoodo@gmail.com). Google Driveen tuotiin myös kaikki saatavilla olleet 
aiemmat dokumentit yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen tallennuspaikan järjestämiseksi. 
 

mailto:orientalmoodo@gmail.com
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Dokumentoinnin parantamisen lisäksi ensimmäisiä isoja muutoksia vuonna 2016 oli 
uusien sääntöjen laatiminen, hyväksyttäminen ja voimaan tulo. Hallitus koki, että 
edelliset säännöt olivat vanhentuneet ja niihin haluttiin myös enemmän joustoa. Niinpä 
sääntöuudistus esiteltiin ja hyväksytettiin jäsenistöllä ylimääräisessä kokouksessa 
30.1.2016. Uudet säännöt tulivat voimaan 10.6.2016.  
 
Merkittävimpiä muutoksia säännöissä oli hallituskauden pituudessa, joka lyhennettiin 
kahdesta vuodesta vuoteen sekä hallituspaikkojen määrässä, johon haettiin 
joustavuutta kirjaamalla: “Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 4-8 varsinaisesta 
jäsenestä ja korkeintaan kolmesta varajäsenestä.” Lisäksi jäsenistön äänioikeutta 
selkeytettiin siten, että jäsenseuroilta poistettiin äänioikeus. “Jäsenseuroilla ei ole erillistä 
äänioikeutta. Äänioikeus on vain henkilöjäsenillä, jotka ovat hoitaneet velvoitteensa seuraansa 
tai OMD-liitolle. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksissa puhe ja läsnäolo-oikeus, mutta ei 
äänioikeutta.” Uudet hyväksytyt säännöt on luettavissa liiton internetsivuilla sekä hallitukselle 
liiton Drivessä. 
 
Liiton internetsivuilla ylläpidettiin heti vuoden alussa luotua tapahtumakalenteria, jonka avulla 
harrastajat ovat pystyneet aikatauluttamaan harrastusmenojaan ja seurat paikallisia 
tapahtumiaan aiempaa pitkänäköisemmin. Lisäksi nettisivuilla on päivitetty ja lisätty toiminnan 
ohjenuoria, materiaalia sekä uutisointia. 
 

KATSAUS JÄSENLAJIEN TILANTEESEEN 

Hanmoodo 
Hanmoodo-harrastajien määrän kehitystä on vaikea yksiselitteisesti linjata, koska jäsenmäärän 
seuranta on ollut aikaisempien vuosien osalta puutteellista. Selvää on, että 90-luvun kultavuosia 
voidaan tänä päivänä vain muistella. Vuoden 2016 aikana ei kuitenkaan ole huomattu 
merkittäviä nousuja tai laskuja, joten lyhyellä aikavälillä voidaan todeta jäsenmäärän 
vakiintuneen. Valitettavaa kuitenkin on, että joillakin paikkakunnilla toiminta on vuosien aikana 
supistunut niin pieneksi, että toiminnan lopettamista harkitaan seuratasolla. Toisaalta 
uinahtaneiden seurojen uudelleen aktivoimista on myös havaittavissa. 
 
Lajitoiminnassa merkittävimpiä kehitysaskeleita vuonna 2016 olivat vetäjäkouluttajien koulutus 
ja vetäjäkoulutusohjelman perustaminen, sekä moniottelusääntöjen uudistaminen ja sääntöjen 
koeponnistus kutsu- / näytöskilpailuissa loppukesällä. 

Hoijeonmoosool 
Hoijeonmoosool-toiminta on ollut jo muutaman vuoden ajan vakaata. Lajin jäsenmäärän 
kehitystä koskee sama huomio kuin hanmoodoa, eli jäsenmäärän seuranta on ollut vajavaista ja 
siksi jäsenmäärävertailuiden tekeminen on vaikeaa. 
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Lajillisesti merkittävintä kehitystä vuonna 2016 oli hoijeonmoosoolin uusien 
lukko-ottelusääntöjen kehittäminen ja testaaminen SM-kilpailuissa. Sääntöuudistus ei 
ollut suoraan liiton toimintaa, mutta vaikutti liiton SM-kilpailuiden kautta. Uudet säännöt 
tekivät otteluista aiempaa mielenkiintoisempia niin kilpailijoille kuin katsojille. 

Jangsu terveysliikunta 
Jangsu terveysliikunnan harrastajat eivät ole maksaneet jäsenmaksua OMD-liitolle 
vuonna 2016, joten liitolla ei ole tarkkaa tietoa harrastajamäärästä. Arviot kuitenkin 
liikkuvat sadoissa harrastajissa. Jangsua harrastetaan usein tuntiperusteisesti jatkuvan 
jäsenmaksun sijaan. 
 
Liitto on ottanut vuonna 2016 Jangsua esiin niin kesäleirillä kuin moniottelukisojen 
väliaikaohjelmassa. 
 

KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN 
Vuoden 2016 päätavoitteista oli uuden koulutusohjelman suunnittelu ja käyttöönotto. Hankkeelle 
haettiin valtion avustusta, mutta valitettavasti liitto ei sitä saanut.  
 
Tästä huolimatta itse koulutusohjelman ensimmäiset osat saatiin valmiiksi ja se muodostui 
kolmiportaiseksi. Koulutukset on jaettu  A-, B-, ja C-tason koulutuksiin ja portaita edetään 
alhaalta ylöspäin kokemuksen ja harrastevuosien karttuessa. 

● A-tason koulutus on peruskoulutus, jossa käydään läpi vetämisen kannalta tärkeimpiä 
periaatteita puuttumatta itse tekniseen suoritukseen. Vetäjäkoulutus onkin suunnattu 
erityisesti perus- ja jatkokurssia vetäville värivöille. (A-tason vetäjäkoulutus) 

● B-tason koulutus on syventävää koulutusta, jossa perehdytään tarkemmin tekniikkaan, 
suorituksen korjaamiseen ja vyökoesuorituksiin. 

● C-tason koulutukset ovat niin kutsuttaja teemakoulutuksia joita järjestetään tarpeen 
mukaan. (Esimerkiksi: tuomarikoulutus, ensiapu, seuratoiminta jne.) 

Koulutusohjelmaan liittyen liitto koulutti 8 kouluttajaa (Seppo Iivonen, Tero Syrjälä, Jori Pisilä, 
In-Seon Hwang, Piia Kurki, Joonas Korpelainen, Harri Huusko ja Piia Jonninen) sillä liitto haluaa 
olla omavarainen kouluttajien suhteen. Kouluttajat koulutettiin Vierumäellä, Suomen 
Urheiluopistolla. Koulutuksen tavoitteena oli kouluttajien koulutuksen lisäksi suunnitella 
ensimmäinen A-tason vetäjäkoulutus. Tavoitteena oli myös tämän koulutuksen toteuttaminen 
syksyllä 2016.  
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Tavoitteisiin päästiin siltä osin, että kouluttajat saatiin koulutettua ja A-tason 
Vetäjäkoulutus suunniteltua, mutta valitettavasti koulutus ei lopulta toteutunut vähäisen 
osanottajamäärän vuoksi. Koulutus on nyt siirretty järjestettäväksi vuoden 2017 aikana.  

Isona osana koulutusohjelmaa on työstetty myös Moodo-kansiota. Moodo-kansio on 
konkreettinen tukimateriaali kaikille liiton seuratoimijoille. Se on työkalu, jolla tuetaan 
seurojen monipuolista toimintaa ja seurojen keskeisissä rooleissa toimivia jäseniä 
(vetäjiä, hallitusta). Kansio sisältää lajitietoutta, pedagogista oppia ja yhdistystoiminnan 
tietoutta. Moodo-kansio oli tarkoitus jakaa Vetäjäkoulutuksessa jokaiselle osallistujalle. 
Tällä hetkellä kansio on viimeistä silausta vaille valmis ja se löytyy kokonaisuudessaan liiton 
Drivestä. 
 

JUNIORITOIMINTA 
Junioritoiminnan kehittäminen tai paremminkin sen luominen oli yksi vuoden 2016 
päätavoitteista. Tähän mennessä liitolla ei ole ollut mitään virallista ohjetta junioritoimintaan, ja 
koska junioreissa on valtava kasvun potentiaali, halusi liitto tarttua haasteeseen ja luoda 
ohjeistuksen, jotta junioritoiminta olisi yhdenmukaista jokaisessa seurassa.  
 
Hallituksen juniorivastaava Piia Kurki ansioituneesti loi rungon junioreiden natsavyökokeille 
sekä kirjoitti ensimmäiset ohjeet junnioritoiminnalle. Juniorit nähtiin myös ensimmäistä kertaa 
hanmoodoon SM-kisoissa omilla pyykkipoikamatseillaan, sekä maajoukkueleirillä Seinäjoella, 
missä junnuille oli jatkuvasti omaa sovitettua ohjelmaa. 
 

MAAJOUKKUETOIMINTA 
Maajoukkuetoiminta ja sen suosio on ollut hyvin vakiintunutta, ja suosio pysyi korkeana myös 
tänä vuonna. Toimintaan ovat vakiintuneet kaksi kaikille liiton hanmoodo- ja hoijeonmoosool 
-harrastajille avointa leiriä. Kevään leiri pidettiin Jyväskylässä ja syksyn leiri Seinäjoella. 
 
Vuonna 2016 maajoukkueen toimintaan kuului myös vierailu Latviaan Baltic Martial Arts 
Olympiad -kilpailuihin. Kisamatkalle osallistui kaikkiaan 19 harrastajaa niin virallisesta 
maajoukkueesta kuin sen ulkopuolelta. Muutoin vuosi 2016 oli maajoukkueelle harjoituskautta, 
joka tähtää vuonna 2017 järjestettäviin hoijeonmoosoolin MM-kilpailuihin. 
 

MUU TOIMINTA 
Liiton virallisen toiminnan ulkopuolella ryhmä liiton jäseniä matkusti Joensuun kaupungin 
ystävyyskaupunki-hankkeen osana Etelä-Koreaan edustamaan suomalaista kulttuuria. Matkalla 
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vierailtiin Joensuun ystävyyskaupungissa Boeunissa, koettiin korealaista kulttuuria 
kamppailu-, musiikki- ja ruokakulttuuriin tutustuen sekä vietiin korealaisille tietoutta ja 
tuliaisia Suomesta. 

TAPAHTUMAT VUONNA 2016 

Liiton viralliset tapahtumat on merkitty OMD-logolla . 
 

  30.01.2016 Jyväskylä Hanmoodo Open Jyväskylä 

  13.02.2016 Hanmoodo 2.-3.dan kokeet Seinäjoki 

 02.-03.04.2016 Baltic Martial Arts Olympiad Riika, Latvia 

 23.-24.04.2016 Avoin Maajoukkueleiri Jyväskylä 

 23.04.2016 Kevätkokous Jyväskylä 

 07.05.2016 Hanmoodo SM-kilpailut Heinävesi 

  13.-22.05.2016 Kulttuuri- ja treenimatka Etelä-Koreaan Etelä-Korea 

 17.-19.06.2016 Kouluttajakoulutuksen 1. lähiosio Vierumäki 

  30.07.2016 Moniottelu-sääntökoulutus Liperi  

 05.-07.08.2016 Oriental Moodo kesäleiri, Hanmoodo, Hojis ja Jangsu Lappeenranta 

 19.-21.08.2016 Kouluttajakoulutuksen 2. lähiosio Vierumäki 

 04.09.2016 Hanmoodo Moniottelutapahtuma Sipoo 

 (siirretty) Hanmoodo Vetäjäkoulutus-seminaari   

 19.-20.11.2016  Avoin Maajoukkueleiri Seinäjoki 

 10.12.2016  Hoijeonmoosool SM-kilpailut Lohja  

 10.12.2016 Syyskokous Lohja  

 
 


