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1. JOHDANTO 
Toimintavuonna 2020 seura panostaa ohjaajien koulutukseen, junioreihin ja seuratoiminnan 
kehittämiseen. Toimintavuoden 2020 keskeisimmät tavoitteet ovat 

1. jäsenmäärän kasvattaminen 
2. harrastajien pysyvyyden varmistaminen ja mielenkiinnon ylläpitäminen lajiin 
3. kilpailutoiminnan aktivointi 
4. ohjaajatilanteen vakauttaminen ja osaamisen kehittäminen  

Seuran jäsenmäärää tulemme kasvattamaan aloitettavien kurssien avulla. Tavoitteenamme on 
huolehtia, että entiset harrastajat pysyvät lajimme parissa ja pyrkiä saamaan takaisin "tauolla" olleita. 
Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota kaikille jäsenille laadukasta harrastus- ja kilpailutoimintaa 
kamppailu-urheilulajin parissa unohtamatta kasvua ihmisenä. Kilpailutoiminnassa (ottelu/poomse) 
tavoitteenamme on saada edustajia kilpailuihin. 

Tuemme harrastajien mahdollisuuksia harjoitella heidän omiin vahvuuksiinsa ja kiinnostuksen 
kohteisiinsa sopivia taekwondon osa-alueita. Tämä on mahdollista teemojen mukaan järjestettyjen 
harjoitusvuorojen avulla. Tavoitteenamme on myös, että jokainen kup -arvoinen harrastaja korottaisi 
vyöarvoaan vähintään yhdellä asteella toimintavuoden aikana. 

Seuran junioriryhmässä sovitaan vuosittain yhteiset pelisäännöt lasten sekä vanhempien kanssa. 
Toimintamme on saamamme Tähtiseuran arvon tavoitteiden mukaista. 

Taekwondon kuusi arvoa sekä Sim Uu –seuraperheen arvopohja ohjaavat kaikkien harrastajien ja 
ohjaajien toimintaa niin harrastuksessa kuin jokapäiväisessä elämässä.  

Toimintavuoden aikana jatkamme yhteistyön tiivistämistä Suomen Sim Uu -seurojen kanssa. Suomen 
Sim Uu (Sim Uu = perhe) on vapaamuotoinen Suomessa toimivien mestari Ko Tae Jeongin seurojen 
yhteenliittymä, johon seuramme opettajalinjansa kautta kuuluu. Jatkamme yhteistyötä myös Itä-
Suomen alueen taekwondoseurojen kanssa. 

Tulemme järjestämään leirejä areenallamme, mm. loppiaisleiri ja mahdollisesti muita teemaleirejä. 
Salikisat ovat myös suunnitelmissa vuodelle 2020. 

2. HALLINTO 
Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät seuran varsinaiset kokoukset, jotka tullaan järjestämään 
seuraavasti: 

 kevätkokous maalis-huhtikuussa 

 syyskokous loka-marraskuussa. 

Syyskokouksessa valitaan seuran johtokunta ja puheenjohtaja, jotka johtavat ja vastaavat seuran 
toiminnasta kokousten välillä. Johtokunta koostuu puheenjohtajasta ja kolmesta jäsenestä. 

Yksi keskeinen tavoite hallintoon liittyen on jatkaa Mikkelin Kamppailuinstituutin kanssa 
kehittämistyötä hallinnon keskittämisestä eri lajien osalta yhteisen ”sateenvarjon alle” hallinnon osalta. 
Lisäksi seuran hallinnon vaihtuvuutta ja tehtävien jakamista edistetään. 

3. JÄSENISTÖ 
Toimintavuoden tavoitteena on ylläpitää nykyistä jäsenmäärää, tai mahdollisuuksien mukaan kasvattaa 
sitä. Taekwondo-startit käynnistyvät kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä. Tätä kautta pyrimme 
saamaan seuraan lisää yli 14-vuotiaita harrastajia. Junioriryhmässä on jo suuri joukko aktiivisia 
harrastajia ja tähän joukkoon haetaan täydennystä keväällä 2020 pidettävällä juniorien peruskurssilla, 
jos ohjaajaresurssia löytyy. Mahdollisuuksien mukaan juniorikurssi tullaan järjestämään yhteistyössä 
muiden kamppailuseurojen kanssa. 
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Lisää potentiaalisia jäseniä tavoitetaan osallistumalla erilaisiin markkinointi- ja esittelytapahtumiin 
Kamppailuinstituutin johdolla. Peruskoulut ja lukiot käyttävät Kamppailuareenan tiloja liikuntatuntien 
järjestämiseen, toivomme sen madaltavan kynnystä tulla kokeilemaan Kamppailuareenalla toimivia 
lajeja. Myös paikallisten urheiluseurojen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään ja ylläpidetään, 
erityisesti PU-62:n ja Jukureiden suuntaan. 

4. VARSINAINEN TOIMINTA 
Toimintavuoden ensimmäisessä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa seuran eri toiminnot jaetaan 
vastuuhenkilöille. Vastuuhenkilöt vastaavat oman alueensa toiminnasta ja rahan käytöstä sovittujen 
linjausten mukaisesti. Toiminnassa pyritään joustavuuteen, jäntevyyteen ja tehtävien vastuun 
jakamiseen. Vastuualuetta johtaa yksi henkilö. 

Toiminnan vastuualueet ovat seuraavat: 

 Johtaminen ja suhdetoiminta 

 Talous 

 Harrastustoiminta 

 Kilpailutoiminta 

 Junioritoiminta 

4.1. JOHTAMINEN 

Seuran toiminta johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan toimintaa johtaa 
vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja. Puheenjohtajan ollessa estynyt toimintaa johtaa 
varapuheenjohtaja. 

Puheenjohtaja hoitaa suhteet ulospäin ja käyttää seuran ääntä. Seuran lajiin liittyvissä asioissa 
johtovastuu on seuran opettajilla. Seuralle on laadittu toimintaa ohjaava vuosikello. 

4.2. TALOUS 

Seuran taloudesta vastaa johtokunta. Taloutta hoitaa johtokunnan valitsema taloudenhoitaja, jolla on 
seuran tilin käyttöoikeudet. Taloudenhoitajan velvollisuus on pitää johtokuntaa ajan tasalla seuran 
rahatilanteesta. Seuran taloudellinen tilanne tarkistetaan ja sitä seurataan jokaisessa johtokunnan 
kokouksessa. 

4.3. HARRASTUSTOIMINTA 

4.3.1. HARJOITUKSET 

Toimintavuonna jatketaan harjoitustoimintaa suunnitelmallisesti teematreeneittäin. Niiden avulla 
varmistetaan harrastajien pysyvyys ja mielenkiinnon säilyminen. Seuran pääopettaja ohjaajatiimeineen 
laatii vyökokeisiin tähtäävälle vyökoetekniikkaharjoittelulle suuntaviivat ja viikoittaiset kuormitustasot. 
Näitä mukaillen kunkin teematreenin vastuuohjaajat ohjaajatiimeineen vastaavat oman teemansa 
mukaisista aiheista ja harrastajien taitojen tavoitteellisesta kehittämisestä. Pääopettaja Reino Pesonen 
vastaa harjoittelun kokonaissuunnittelusta ja aikuisryhmien vyökokeista yhdessä Kimmo Mönkkösen 
kanssa. Kimmo Mönkkönen vastaa junioriharjoittelun suunnittelusta ja vyökokeista. 

Talvikaudella kunkin teeman harjoituksia on kerran viikossa ja sen lisäksi on mahdollisuus harjoitella 
vapaalla vuorolla. 

Heinäkuussa pidämme kesälomaa myös harjoitustoiminnassa, mutta seura tarjoaa mahdollisuuden 
omaehtoiseen harjoitteluun heinäkuun aikana seuran vuoroilla areenalla.  
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4.3.2. VYÖKOKEET 

Dan-kokeet 

Vuonna 2019 Suomen Sim Uu -seurat aloittivat yhteiset Dan-kokeet, joita järjestetään touko- ja 
joulukuussa. Kunkin Sim Uu-seuran Sabumnim järjestää ennen yhteistä Dan-koetta seurakohtaiset 
kokeeseen valmistavat harjoitukset ja testit. Yhteisessä Dan-kokeessa Sabumnim-kokelaat pitävät 
kokeeseensa kuuluvat esitelmät ja kaikki kokelaat osallistuvat yhteisiin harjoituksiin sekä 
varsinaiseen kokeeseen. Kokeessa kukin Sabumnim vastaa päätöksistä omien kokelaidensa osalta, 
vaikka koe muutoin on yhteinen. Seuramme Dan-kokeista ja kokelaiden valmistautumisesta vastaa 
pääopettaja Reino Pesonen. 

Värivyökokeet 

Värivyökokeet järjestetään tarpeen mukaan n. kolmen kuukauden välein. Vyökokeeseen voidaan 
tulla vain vyökoeharjoituksen kautta ja seuran Sabumnimien hyväksymänä. Vyökoeharjoitukset ovat 
avoimia kaikille ikä- ja vyötasoille ja ne järjestävät seuran Sabumnimit. Värivyökokeista vastaa 
seuran Sabumnim Kimmo Mönkkönen. Värivyökokeiden ja -harjoitusten yhteydessä annetaan 
opettajien ohjauksessa osavastuuta kokeiden toteuttamisesta seuran Sabumnim-kokelaille (3.Dan). 
Tämä on olennainen osa heidän Sabumnim-kokeisiin valmistautumistaan. 

4.3.3. LEIRITOIMINTA 

Seura järjestää toimintavuoden aikana perinteisen Loppiaisleirin 4.1.2020 (26. leiri, koska ensimmäinen 
oli kaksipäiväisenä 6.-7.1.1995). 

Seuran opettajien johdolla voidaan tarvittaessa järjestää pienimuotoisia teematreenejä, liittyen 
erityisesti Danien ja ylimpien värivöiden vyökokeisiin valmistautumiseen. 

Seura tukee ohjaajien ja jäsenten osallistumista Suomen Taekwondoliitto ry:n ja Suomen Sim Uu -
jäsenseurojen järjestämille leireille seuran taloudellinen tilanne huomioiden. 

Seurasta toivotaan osallistujia myös mm. Kamppailuinstituutin ja sen muiden jäsenseurojen järjestämiin 
yhteisiin leireihin ja seminaareihin. 

Seura kannustaa ohjaajia ja kaikkia jäseniä osallistumaan leireille, seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin 
varaamalla talousarvioon rahaa matkojen korvaamiseen ja osallistumismaksujen tukemiseen, 
rahatilanne huomioon ottaen. 

Jokaisesta seuran tukemasta leiristä ja jatkokoulutuksesta on saatava ennakkoon johtokunnan 
hyväksyntä tai puheenjohtajan lupa (seuran matkustussääntöä noudattaen). 

4.3.4. PERUSKURSSIT 

Seura järjestää toimintavuoden aikana neljä Taekwondo-starttikurssia, jos osallistujia on vähintään 
kaksi. Taekwondo-startin kesto on viisi viikkoa ja sen aikana osallistujat oppivat lajin tärkeimmät 
perusteet sekä 8.kup kokeeseen tarvittavat tiedot ja tekniikat. Kurssin jälkeen osallistujat voivat liittyä 
seuran kaikkiin harjoituksiin ikä ja vyöarvo huomioiden. Kurssilaisilla on myös mahdollisuus osallistua 
8.kup kokeeseen. 

Tavoitteena on myös järjestää alle 14-vuotiaiden peruskurssi keväällä 2020, jos vain seuran 
ohjaajaresurssit sen sallivat. Kurssi on myös mahdollista järjestää yhteistyössä muiden kamppailulajien 
kanssa. 

Peruskurssien tarkoituksena on kasvattaa seuran jäsenmäärää ja tarjota mikkeliläisille sekä lähialueiden 
eri-ikäisille ihmisille laaja mahdollisuus harrastaa lajiamme. 
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4.3.5. KOULUTUSTOIMINTA 

Toimintavuoden 2020 aikana tarjoamme ohjaajille mahdollisuutta kouluttautua ja pyrimme 
kouluttamaan 1-2 uutta ohjaajaa liiton 1-tasolle. Tulemme pitämään tarpeen mukaan seuran sisäisiä 
täydennys- tai kertauskoulutuksia ohjaajille yhdessä sovituista aiheista. 

4.4. KILPAILUTOIMINTA 

Seurassa tarjotaan mahdollisuus ottelun ja liikesarjojen harjoitteluun (erityisesti viikoittaisen talent-
teematreenin kautta) sekä kilpailuihin osallistumiseen. Seura tukee ja kannustaa aktiivisia ja uusia 
kilpailijoita taloudellisen tilanteen mukaan. Seura tukee kilpailuihin osallistujia kilpailuluokitusten 
mukaan. 

Kilpailemisen paineet ja ottelun kova kontakti ovat monelle harrastajalle isoja kynnyksiä ja näitä 
madalletaan kilpailunomaisilla kokemuksilla tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Tavoitteena on saada 
mahdollisimman moni osallistumaan ja harjoittelemaan niin ottelua kuin liikesarjoja ja harjoitusten 
kautta innostumaan kilpailemisesta. 

4.5. JUNIORITOIMINTA 

Mikkelin Taekwondo Ry:n lasten ja nuorten toiminnan kehittämisen pohjana käytetään Suomen 
Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmaa, jossa Suomen Taekwondoliitto on mukana. Tähtiseura-ohjelma 
tähtää seurojen toiminnan laadun kehittämiseen.  

Seuran juniori- ja nuorisotoiminnan kantavana ajatuksena on tarjota lapsille ja nuorille laadukasta 
harrastus- ja kilpailutoimintaa kamppailu-urheilulajin parissa. Taekwondo tarjoaa myös kasvatuksellisen 
näkökulman sekä liikunnan osaksi lasten ja nuorten elämää myös aikuisiällä. 

Alle 14-vuotiaille harrastajille pidetään yksi oma junioriharjoitus viikossa. Lisäksi lapsilla on 
mahdollisuus osallistua seuran muihin teematreeneihin, joista erityisesti talent- ja 
vyökoetekniikkaharjoitukset sopivat kaiken ikäisille. Vuosittain toteutetaan juniorien peruskurssi, jonka 
jälkeen osallistujat siirtyvät harjoittelemaan junioreiden ryhmään. 

Tavoitteena on, että juniori-ikäiset lapset/nuoret osallistuvat harjoituksiin aktiivisesti ja kehittyvät 
lajissa omien vahvuuksiensa ja toiveidensa mukaan. Seuran puolesta tavoitteena on, että jokainen 
juniori edistyy myös vyöarvoissa ainakin yhden kup-arvon verran toimintavuoden aikana. 

Lapsia ja nuoria tullaan kannustamaan monipuolisuuteen kokeilemalla muita liikuntalajeja taekwondon 
lisäksi. 

Junioriryhmän toiminnan kehittämiseen ja toimintaan tullaan vuoden 2020 aikana kiinnittämään 
huomiota seuraavasti: 

1. Tuodaan harjoituksiin monipuolisuutta ottaen huomioon lasten fyysinen ja motorinen kehitys. 
2. Lapset saavat kokea onnistumisen elämyksiä. 
3. Harjoitukset ovat hauskoja, mutta riittävän haastavia. 
4. Lapset tulevat kehittämään taitoja, pysyvät kunnossa ja saavat liikuntaa. 
5. Pyritään kohottamaan ryhmähenkeä. 
6. Annetaan tasapuolisesti kaikille informatiivista palautetta. 
7. Tehdään yhteistyötä muiden alueen seurojen juniorivastaavien kanssa esim. järjestämällä 

yhteisiä leirejä lapsille. 
8. Tiedotetaan riittävästi lasten vanhempia seuratoiminnastamme. 
9. Sovitaan lasten kanssa yhteiset pelisäännöt, jotka ottavat huomioon taekwondon arvopohjan 

(kuusi ohjetta/arvoa). 
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4.6. TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2020 

Aika: Tapahtuma/paikkakunta: Kohderyhmä/huom. 

Tammikuu Loppiaisleiri Mikkelissä, 1pv 
Taekwondo-startin aloitus 
Juniorikurssin aloitus 
Suomen Sim Uu:n Sabumnimien leiri Porvoossa 

Kaikki  
Yli 14-vuotiaat 
Alle 14-vuotiaat 
Sabumnimit 

Helmikuu Talviliikunta 
Taekwondo-startin vyökoe 
Hiihtolomaviikko 

Juniorit 
Taekwondo-startin osallistujat 
Kaikki 

Maaliskuu Värivyökoemahdollisuus Kaikki värivyöt 

Huhtikuu Taekwondo-startin aloitus 
Seuran kevätkokous 
Suomen Sim Uu:n kevätleiri Kuopiossa 

Yli 14-vuotiaat  
Kaikki 
Kaikki 

Toukokuu Taekwondo-startin vyökoe 
Värivyökoemahdollisuus 
Suomen Sim Uu Dan-kokeet 
Seuran kehittämisilta 

Taekwondo-startin osallistujat 
Kaikki värivyöt 
Dan-kokelaat 
Ohjaajat ja johtokunta 

Kesäkuu Harjoituskauden päättäjäiset 
Suuri Budoleiri (Tampere) 

Kaikki 
10-14v. 

Heinäkuu Kesäloma Kaikki 

Elokuu Harjoituskauden avaustreenit Kaikki 

Syyskuu Taekwondo-startin aloitus 
Pelisääntökeskustelut 

Yli 14-vuotiaat 
Alle 14-vuotiaat 

Lokakuu Taekwondo-startin vyökoe 
Syyslomaviikko 

Taekwondo-startin osallistujat 
Kaikki 

Marraskuu Taekwondo-startin aloitus 
Seuran syyskokous 
Värivyökoemahdollisuus 

Yli 14-vuotiaat  
Kaikki 
Kaikki värivyöt 

Joulukuu Seuran pikkujoulut ja palkitsemiset 
KIM:n pikkujoulut junioreille 
Taekwondo-startin vyökoe 
Suomen Sim Uu Dan-kokeet 

Johtokunta ja ohjaajat, palkittavat 
Juniorit 
Taekwondo-startin osallistujat 
Dan-kokelaat 

Toimintakalenteria täydennetään toimintavuoden aikana sen mukaan, kun tapahtumia ilmenee. Lasten 
ryhmälle tarjotaan normaaliharjoitusten lisäksi mahdollisuus tutustua myös muihin liikuntalajeihin. 
Juniorivastaava huolehtii tiedotuksesta sekä tiedotteiden laatimisesta. 

4.7. ORGANISAATION OMA TOIMINTA 

4.7.1. TIEDOTUS 

Tiedotuskanavana jäsenistölle tulee toimimaan seuran ilmoitustaulu Kamppailuareenalla,  seuran 
kotisivut www.mikkelintaekwondo.com, Facebook-ryhmä ja Instagram-tili. Toimintavuoden aikana 
jatketaan jäsenistölle lähetettävien seuratiedotteiden ”postitusta” heidän omiin 
sähköpostiosoitteisiinsa. Tiedottamisesta vastaa seuran tiedotusvastaava. Sihteeri kokoaa seuran 
sähköiset tiedotteet. Tiedotteen tekemiseen osallistuu koko johtokunta ja mahdollisia asioita kysytään 
myös seuran opettajilta. 

Web-sivujen päivittämisestä huolehtivat Matti Juutilainen ja Arto Nykänen, tarvittaessa tukenaan 
Juhani Liljanko. Junioriryhmän tiedotteista vastaa juniorivastaava. 

http://www.mikkelintaekwondo.com/
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4.7.2. VARUSTEET 

Jokainen seuran jäsen huolehtii itse omista varustehankinnoistaan. Seura järjestää tarvittaessa yhteisiä 
varustetilauksia, joiden kautta jäsenet voivat tilata varusteita alennettuun hintaan. 

4.7.3. OPETTAJAT JA OHJAAJAT 

Opettajat ja ohjaajat ovat seuran toiminnan tukiranka. Heidän toimintaansa tuetaan vuonna 2018 
päivitettyjen opettaja- ohjaajasopimusten mukaisesti toimintavuoden 2020 aikana monin tavoin:  

 opettajilta ja ohjaajilta ei peritä harjoittelumaksuja 

 seura tukee opettajan ja ohjaajan varustehankintoja kertyvästi 30 eurolla vuodessa 

 seura maksaa opettajan ja ohjaajan harrastuslisenssin perusosan 

 seura kustantaa opettajien ja ohjaajien omatoimisen harjoittelun Kamppailuareenalla 

 seura tarjoaa koulutusta ja tukee leireille osallistumista 

 seura huolehtii ohjaukseen liittyvästä vakuutuksesta 

 johtokunta kutsuu opettajat ja ohjaajat 1-3 kertaa toimintavuoden aikana yhteistilaisuuksiin 

Ohjaajien tukena voi toimia myös apuohjaajia. Aktiivisille apuohjaajille (keväällä/syksyllä keskimäärin yli 
2 ohjauskertaa/kk) hyvitetään 50% seuraavan harjoituskauden maksuista. 

5. TALOUDELLINEN TOIMINTA 
Seuran taloutta pyritään pitämään vakaana pitämällä jäsenmäärä vähintään nykyisellä tasolla. 
Peruskurssien kautta pyritään saamaan uusia harrastajia pois jäävien tilalle. Seuran menot saadaan 
katettua pääosin harrastajien jäsenmaksuilla, kurssimaksuilla, vyökoemaksuilla sekä kaupungilta 
saatavilla valmennuspalkkioilla. 

On tärkeää, että seura onnistuu pitämään kaikki mahdolliset harrastajat, jotta nykyisillä maksuilla 
saadaan katettua Kamppailuareenan käyttömaksut yms. menot. Toimintavuonna 2020 taloutta 
seurataan kuukausittain ja sen pohjalta toimintaa järjestetään seuran jäsenille. 

Seuran jäsenmaksu kaikilta on 35 euroa vuodessa. Harjoitusmaksut ovat alle 14-vuotiailta yksitoista 
(11) ja 14-vuotiaista eteenpäin kuusitoista (16) euroa kuukaudessa. Heinäkuusta, joka on lomakuukausi 
myös seuran toiminnasta, ei peritä harjoitusmaksua. Maksut peritään kahdessa osassa seuraavasti: 

1. jäsenmaksu 35€ sekä tammi - kesäkuun harjoitusmaksut, yht.  66 – 96 € / jäsen (tammikuu) 
2. elo – joulukuun harjoitusmaksut, yht. 55 – 80 € / jäsen (elokuu) 

Talouden ja seuran toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää on, että peruskurssit onnistuvat ja seura 
saa niiden kautta uusia maksavia jäseniä. Myös tappiota tuottavia leirejä ym. on vältettävä. 

Seuran talous tulee olemaan vakaalla pohjalla myös vuonna 2020. 

6. TIIVISTELMÄ 

Toimintavuosi 2020 on seuramme 34. virallinen toimintavuosi. Harrastus- ja kilpailutoiminta tapahtuu 
Kamppailuareena Mikkelissä, Otavankatu 4. 

Tavoitteemme on pitää nykyiset harrastajat lajimme parissa ja motivoida heitä treenaamaan omien 
vahvuusalueidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti teematreeneissä. Uusia harrastajia 
pyritään saamaan peruskurssien kautta. Jotta harjoitukset vastaisivat harrastajien odotuksia, tulee 
ohjaajille tarjota aikaa myös omaan harjoitteluun sekä mahdollisuus saada lisäkoulutusta leireillä tai 
kursseilla. Näin saamme kohotettua ohjaajien osaamista ja sitä kautta harrastajat saavat laadukkaampia 
harjoituksia. 

Pyrimme löytämään ja kouluttamaan uusia ohjaajia erityisesti nuorten joukosta. Uudet ohjaajat tuovat 
lisää energiaa ja uusia ajatuksia lajiharjoitteluun, mikä palvelee kaikkia harrastajia. 
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Toimintavuoden aikana tulemme panostamaan edelleen junioritoiminnan kehittämiseen syksyn 2019 
auditoinnissa saadun palautteen pohjalta. Lisäksi kehitystyössä pohjana käytetään mm. Tähtiseura-
ohjelman tavoitteita, taekwondon kuutta ohjetta/arvoa, Sim Uu –seurojen yhteistä arvopohjaa sekä 
näkökulmia kasvatuksesta, liikunnasta, ravinnosta ja terveydestä. Tehostetaan liitossa käytössä olevaa 
kampanjaa ”Kamppailija ei kiusaa” myös meidän seurassamme. 

Seuran johtokunnan tehtävänä on tukea harrastusta. Seuratoiminnan kehittämistyötä jatketaan ja 
seuran viestintää jäsenistölle pidetään hyvällä tasolla. Johtokunta toivoo leirien ja tilaisuuksien 
järjestelyissä "me"-henkeä, auttavia käsiä ja yhteistä ponnistelua sen eteen. 

Tavoitteena on, että harrastajat viihtyvät kamppailulajimme parissa ja saavat lajilta sitä, mitä kukin on 
tullut hakemaan.  

Toimintasuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi seuran syyskokouksessa 19.11.2019 kello 19.30. 

 

 

Mikkelissä 1.11.2019 

 

MIKKELIN TAEKWONDO ry 

johtokunta 


