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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTA
Järjestämme laadukkaita ja monipuolisia harjoituksia lapsista aikuisiin. Tavoitteena
on kohdistaa teema ja vyöarvokohtaisia harjoituksia suunnitellusti jäsenille.
Vyökoepäiviä harrastajille järjestämme kevät- ja syyskaudella erikseen ilmoitettuina
päivinä. Kannustamme lisäämään harrastajiemme aktiivisuutta kilpailutoiminnassa ja
leireillä. Kartoitamme seuran kehittämiskohteet ja pyrimme kehittämään niitä.
Pyrimme lisäämään tiedotusta ja näkyvyyttä.

DAN- KOKEET
Seuran oma dankoe pidetään 21.–22.4.2017 Lohjalla. Kokelaat kutsutaan
kokeeseen. Tavoitteena on saada uusia mustia vöitä, sekä korottaa seuramme
nykyisten mustien vöiden vyöarvoja. Dankoetta varten järjestetään suunnitellusti
harjoituksia. Tarvittaessa voimme lisäksi lähettää seuramme jäseniä muiden
seurojen dankokeisiin vuoden kuluessa tai järjestää omia.

JÄSENET
Seura aloittaa elokuussa uuden aloitusryhmän, joka on tarkoitettu aikuisille ja
lapsille. Tavoitteena on saada 20 uutta jäsentä. Ryhmää jaotellaan tarvittaessa.
Nykyisiä jäseniä kannustetaan osallistumaan erilaisiin tapahtumiin vuoden aikana,
kuten leireille, kilpailuihin, seuran tapahtumiin, koulutuksiin ja ohjaamiseen.
Kuntoryhmä jatketaan, johon voi edelleen tulla mukaan koska vain ja kuka vain. Jos
kysyntää riittää, niin voidaan harkita kahta vuoroa viikossa osaksi aikaa
syyskaudella, mikäli vuoroja Liikuntakeskukselta saadaan lisää. Harjoituksia
punaisille ja mustille vöille jatketaan yhteistyössä Vihdin seuran kanssa.

KOULUTUS
Ensi vuonna pyrimme saamaan valmentaja-, ohjaaja- ja tuomarikoulutukseen uusia
kiinnostuneita. Seura maksaa koulutukset ja samalla edellyttää koulutettavalta
aktiivisuutta seuran toiminnassa. Pidemmälle ehtineitä kannustamme
jatkokoulutukseen. Koulutuksessa tukeudumme mm. Suomen Taekwondoliiton ja
Eslun tarjoamiin palveluihin. Lisäksi pidetään seuran omia koulutuksia ohjaajille ja
mustille vöille.
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KILPAILUTOIMINTA
Jäseniä kannustetaan ottelu- ja liikesarjakilpailuihin osallistumiseen. Kilpailemisesta
kiinnostuneille järjestetään ottelu- ja liikesarjaharjoituksia. Omat salikisat järjestetään
kysynnän mukaan kevät- ja/tai syyskaudella. Kisat voidaan järjestää yhteistyössä
toisen seuran kanssa. Seuralaiset voivat osallistua myös toisten seurojen sisäisiin
kisoihin. Seura tukee jäseniään kolmeen kotimaiseen kisaan maksamalla
osallistumismaksut. Tapauskohtaisesti seura voi maksaa liigasarjaan tai -kisaan
osallistuvan liigamaksun.

LAJILISENSSI
Seuramme jäsenien on mahdollista hankkia itselleen Suomen Taekwondoliiton
lajilisenssi vakuutuksella tai ilman kalenterivuodeksi 2017. Lisenssi on
vapaaehtoinen ja se hankitaan henkilökohtaisesti. Lisenssillä tuetaan Liiton
toimintaa. Lisenssin lunastaneilla on mahdollisuus osallistua Liiton tilaisuuksiin ja
tapahtumiin vuoden 2017 aikana.

TALOUS
Seuran talous muodostuu pääasiassa uusien alkeiskurssilaisten ja nykyisten
harrastajien jäsenmaksuista, sekä vyökoemaksuista. Sponsorointitukea haetaan eri
muodoissa. Seuran ryhmävastaavat, valmentajat ja ohjaajat voidaan seuran
taloudellisen tilanteen salliessa vapauttaa vuosimaksusta.

MUUTA
Järjestämme ohjaajapalavereja ympäri vuoden. Lisäksi järjestetään 1-2
”virkistyspäivää” seuran ohjaajille ja muille työmuurahaisille kiitokseksi.
Tarkoituksena on jatkaa Sim Uu yhteistyötä ja osallistua leireille vuoden aikana.
Muiden seurojen ohjaajia, sekä muiden lajien osaajia kutsutaan Lohjalle ohjaamaan
harjoituksia / leirejä vuoden 2017 aikana. Joulukuussa järjestämme pikkistreenin tai
pikkujoulun seuran jäsenille ja heidän perheilleen, jossa palkitaan vuoden
harrastajat. Vuoden 2017 aikana osallistutaan alueellisiin ja paikallisiin tapahtumiin
tapauskohtaisesti.
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