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ETELÄ-SUOMEN	JUDO	ry	 	 	 	 	 	 	 7.5.2017	
	

TOIMINTASUUNNITELMA	2017	
	

1.	Johdanto	
	

Judoliiton	strategiassa	(2013-2020)	alueellinen	yhteistyö	on	yksi	kulmakivistä	matkalla	kohti	

päätavoitetta	 -	 olympiakultaa.	 Strategiaan	 liittyen	 Judoliitto	 teki	 päätöksen	 alueiden	

hallinnollisesta	 lopettamisesta	 ja	 Etelä-Suomen	 alueen	 alueparlamentti	 päätti	 jatkaa	

toimintaansa	yhdistyksenä,	jonka	jäseniksi	kaikki	halukkaat	seurat	voivat	liittyä.	Etelä-Suomen	

Judo	 ry:n	 perustamiskokous	 ja	 ensimmäinen	 vuosikokous	 järjestettiin	 3.11.2013.	

Perustajaseuroja	oli	13	ja	vuoden	2016	loppuun	mennessä	yhdistyksen	jäsenmäärä	on	noussut	

23	seuraan.	Yhdistys	on	valmis	ottamaan	uusia	jäseniä	myös	toimintavuoden	2017	aikana.	

	

Yhdistyksen	 tärkein	 tehtävä	 oli	 alkuun	 Etelä-Suomen	 alueen	 vireän	 toiminnan	 jatkuvuuden	

turvaaminen	 sekä	 niiden	 toimintojen	 säilyttäminen	 ja	 kehittäminen,	 jotka	 koettiin	

säilyttämisen	arvoisiksi.	Näistä	merkittävimpiä	toimintamuotoja	ovat	olleet	alueen	viikoittaiset	

yhteisharjoitukset,	leiripäivät,	koulutukset,	tatamivaraston	ylläpito,	aluemestaruuskilpailut	ja	

neljä	 kertaa	 vuodessa	 järjestetyt	 Junnu-Cup	 -kilpailut.	 Yhdistys	 ryhtyi	 myös	 aiempaa	

järjestelmällisemmin	 tukemaan	 taloudellisesti	 jäsenseurojensa	 maajoukkueurheilijoita.	

Ensimmäisten	 toimintavuosien	 aikana	 yhdistyksen	 tarkoituksena	 on	 ollut	 vakiinnuttaa,	

kehittää	 ja	 terävöittää	 valittuja	 toimintamuotoja.	 Ensimmäisten	 vuosien	 kokemuksen	

perusteella	 yhdistys	 on	 katsonut	 löytäneensä	 oman	 roolinsa	 alueellisen	 yhteistyön	

mahdollistajana.	 	 Vuoden	 2016	 tavoitteena	 on	 ensisijaisesti	 ollut	 erilaisen	 alueellisen	

yhteistyön	 mahdollistaminen,	 koordinoiminen,	 tukeminen	 ja	 jäsenseurojen	 tapahtumista	

tiedottaminen.		

	

Vuoden	 2016	 toimintasuunnitelman	 mukaisesti	 tehtiin	 päätös	 jäsenseuroissa	 toimivien	

valmentajien	 ja	 tuomarien	 kouluttautumisen	 taloudellisesta	 tukemisesta,	 joka	 realisoituu	

ensimmäisen	kerran	loppuvuodesta	2017.	Vuonna	2017	tavoitteena	on	siis	laajentaa	tuettavaa	

ryhmää	 maajoukkuejudokoista	 valmentajiin	 ja	 tuomareihin.	 Edellisvuoden	 tavoitteista	 on	

toteutettu	myös	Junnu	Cup	–kilpailujen	avaaminen	aloitteleville	aikuisille.	Vuonna	2017	Junnu	

Cup	 –kilpailujen	 nimi	 muutetaan	 asteittain	 Startti	 Cupiksi,	 jotta	 aikuiskilpailijat	 löytäisivät	

kilpailut	 paremmin	 ja	 sitä	 olisi	 helpompi	 heille	 markkinoida.	 Tukeakseen	 jäsenseurojen	
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mahdollisuutta	 järjestää	 kilpailuja	 yhdistys	 järjestää	 syksyllä	 2017	 ensimmäistä	 kertaa	

koulutuksen	judokilpailujen	järjestämisestä.			

	

Vuoden	 2017	 yhtenä	 tavoitteena	 on	 viedä	 läpi	 hallinnollinen	 sääntömuutos,	 joka	 koskee	

hallitukseen	 valittujen	 henkilöiden	 kausien	 pituutta.	 Nykyisten	 sääntöjen	 mukaan	

hallituskauden	 pituus	 on	 yksi	 vuosi,	 mikä	 hankaloittaa	 toiminnan	 pitkän	 tähtäimen	

suunnittelua.	Lisätäkseen	hallitustoiminnan	vakautta	hallitus	 tulee	esittämään	vuonna	2017	

hallitusjäsenyyden	pidentämistä	vuodesta	kahteen	vuoteen	ja	erovuorojen	määrittelemistä.	

	

2.	Hallinto	
	

Vuosikokouksen	valitsema	hallitus	toimii	aluetoiminnan	käytännön	asioita	hoitavana	elimenä.	

Sen	perustehtävät	on	määritelty	yhdistyksen	säännöissä.	Hallitus	suunnittelee,	toteuttaa,	ohjaa	

ja	 koordinoi	 alueen	 toimintaa,	 mikä	 tarkoittaa,	 että	 sen	 tehtäviin	 kuuluvat	 mm.	 koulutus-,	

kilpailu-,	 valmennus-	 ja	 leirisuunnitelmat,	 tapahtumayhteenvedot,	 tiedottaminen,	

dokumentointi,	arkistointi.		

	

Hallitus	 kokoontuu	 tarpeen	mukaan	 ja	 sen	päätöksistä	 sekä	 alueen	 toiminnasta	 tiedotetaan	

alueen	 kotisivuilla,	 sähköpostitse	 sekä	 muilla	 tarpeellisilla	 keinoilla.	 Tavoitteena	 on	 jatkaa	

myös	 aktiivista	 tiedottamista	 jäsenseurojen	 tapahtumista,	 jotta	 tapahtumiin	 osallistuttaisiin	

mahdollisimman	laaja-alaisesti	koko	jäsenkentän	voimin.	

	

Vuonna	2017	pyritään	saamaan	voimaan	sääntömuutos	hallituskausien	pituudesta.	Nykyisten	

sääntöjen	 mukaan	 hallituskauden	 pituus	 on	 yksi	 vuosi.	 Lisätäkseen	 hallitustoiminnan	

pitkäjänteisyyttä	 ja	 vakautta	 vuosikokouksessa	 esitetään	 hallitusjäsenyyden	 pidentämistä	

kahteen	vuoteen.	Samalla	määritellään	erovuorot,	jotta	ei	jouduttaisi	tilanteeseen,	jossa	kaikki	

hallituksen	jäsenet	vaihtuisivat	yhtä	aikaa.	Näin	toiminnan	jatkuvuus	olisi	turvatumpaa.		

	

3.	Toimihenkilöt	ja	työryhmät	
	

Yhdistyksen	 hallitus	 päättää	 tarvittaessa	 työryhmien	 perustamisesta,	mikäli	 näitä	 tarvitaan	

avustamaan	 hallitusta,	 muita	 toimihenkilöitä	 tai	 seuroja	 tapahtumien	 järjestämisessä.	

Työryhmiä	voidaan	koota	myös	kehittämisprojekteja	varten.	Yhdistyksellä	on	oma	Judoliiton	
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koulutuksia	 järjestävä	 kouluttajaryhmänsä,	 jota	 on	 saatu	 kasvatettua	 ja	 toiminta	

vakiinnutettua.	Toimintakaudelle	2017	ei	suunnitella	uusien	työryhmien	perustamista.	

	

4.	Talous		
	

Ensimmäisen	 toimintavuoden	 aikana	 Etelä-Suomen	 alueen	 varat	 ja	 omaisuus	 siirrettiin	

yhdistyksen	 nimiin.	 Yhdistyksen	 talous	 on	 ollut	 hyvällä	 pohjalla,	 jollaisena	 se	 pyritään	

pitämään	myös	vuoden	2017	aikana.	Yhdistys	rahoittaa	toimintaansa	pääasiassa	toiminnastaan	

tulevilla	 tuotoilla.	 Erityisesti	 vireä	 koulutustoiminta	 on	 ollut	 avainasemassa	 yhdistyksen	

talouden	 kannalta.	 	 Muita	 tärkeitä	 tulonlähteitä	 ovat	 tatamien	 vuokraaminen	 sekä	

harjoittelumaksujen	 kerääminen.	 Vuonna	 2016	 yksinkertaistettiin	 Junnu	 Cup	 –kilpailujen	

maksukäytäntöjä	 siten,	 että	 osallistumismaksu	 maksetaan	 kokonaisuudessaan	 järjestävälle	

seuralle.	Yhdistyksen	talous	saatiin	pidettyä	tasapainossa	tästä	muutoksesta	huolimatta,	mikä	

antaa	 viitteitä	 sille,	 että	 myös	 vuonna	 2017	 taloustilanne	 pystytään	 säilyttämään	 entisellä	

tasolla.		

	

5.	Toiminta	
	

Yhdistyksen	 toiminnan	 tavoitteena	 on	 ensisijaisesti	 kehittää	 alueen	 seurojen	 välistä	

yhteistyötä.	Yhdistys	pyrkii	kannustamaan	ja	tukemaan	seuroja	tapahtumien	järjestämisessä.	

Tärkeimpiä	 toimintamuotoja	 ovat	 alueen	 viikoittaiset	 yhteisharjoitukset,	 leiripäivät,	

koulutukset,	 aluemestaruuskilpailut	 sekä	neljä	 kertaa	vuodessa	pidetyt	 Junnu-Cup	 -kilpailut	

sekä	 tatamivaraston	 hallinnoiminen.	 Lisäksi	 yhdistys	 on	 ottanut	 tehtäväkseen	 tukea	

taloudellisesti	jäsenseurojen	maajoukkueurheilijoita,	tuomareita	ja	valmentajia.	Vuoden	2017	

toimintasuunnitelma	lähtee	näiden	toimintojen	ylläpitämisestä	ja	laadun	kehittämisestä.			

	

5.1.	Koulutus-	ja	kurssitoiminta	
	

Yhdistykselle	on	kuusi	 lisensioitunutta	kouluttajaa,	 joten	koulutusvastuuta	on	viime	vuosina	

saatu	jaettua	aiempien	tavoitteiden	mukaisesti	useammalle	henkilölle.	Graduointivaatimusten	

vuoksi	tulevaisuuden	tavoitteena	on	järjestää	enemmän	räätälöityjä	koulutuksia,	jotka	sopivat	

erityisesti	nuorille,	mutta	kohderyhmiä	voivat	olla	myös	aikuiset	sekä	kilpailijat.	Tavoitteena	

on	saada	seurat	havahtumaan	entistä	aikaisemmassa	vaiheessa	1-tason	koulutustarpeisiinsa	ja	

tilaamaan	koulutukset	ajoissa,	jotta	koulutustarpeisiin	pystyttäisiin	vastaamaan.			
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Vuonna	 2017	 suunnitelmissa	 on	 järjestää	 vähintään	 kuusi	 koulutusta.	 Lisäksi	 koulutuksia	

voidaan	 järjestää	 tarpeen	 mukaan.	 Seurat	 voivat	 itse	 arvioida	 omaa	 tai	 lähialueensa	

koulutustarvetta	ja	tilata	yhdistykseltä	koulutuksia	esimerkiksi	omalle	salilleen.		Seurat	ovatkin	

entistä	 enemmän	 aktivoituneet	 tilaamaan	 omia	 koulutuksia,	 johon	 on	 kutsuttu	 mukaan	

osallistujia	 myös	 muista	 seuroista.	 Tähän	 tarpeeseen	 pyritään	 mahdollisuuksien	 mukaan	

vastaamaan.	 Syksyllä	 2017	 tullaan	 uutena	 koulutuksena	 pitämään	 kilpailujen	

järjestämiskoulutus.	

	
5.2.	Aluevalmennus	
	

Yhdistys	 järjestää	 alueella	 yhteisharjoituksia	 sekä	 aikuisille	 että	 nuorille	 ja	 huolehtii	

salivuokran	 maksamisesta.	 Viikoittaisia	 yhteisharjoituksia	 järjestetään	 vuonna	 2017	 kolme	

kertaa	 viikossa.	 Ikäluokat	 U18,	 U21	 ja	 aikuiset	 harjoittelevat	 Markus	 Pekkolan	 johdolla	

tiistaisin	klo	17.00	–	18.30	ja	keskiviikkoisin	klo	17.00	–	18.30.	Antti	Renko	vetää	tiistaisin	klo	

18.30	 –	 20.00	 harjoitukset	 ikäluokalle	 U15	 (nk.	 Tehotiimi).	 Kaikki	 harjoitukset	 järjestetään	

Meido-kanin	 salilla	 Herttoniemessä	 osoitteessa	 Mekaanikonkatu	 3	 A.	 Harjoituksiin	

osallistuvilta	 yhdistyksen	 jäsenseurojen	 judokoilta	 peritään	harjoitusmaksua	50€/kausi	 (ei-

jäseniltä	65€/vuosi).	Harjoitusmaksu	laskutetaan	harjoituksiin	osallistuvan	judokan	seuralta	

puolivuosittain.	Seura	voi	halutessaan	periä	summan	takaisin	urheilijalta.		

U15-ryhmän	 uusi	 vetäjä	 vuodelle	 2017	 on	 saanut	 ryhmän	 jo	 hyvin	 haltuunsa,	 mutta	

harjoitteluryhmien	kokoonpanot	eivät	tällä	hetkellä	ole	vielä	aivan	optimaalisia.	Vuoden	2017	

tavoitteena	 on	 saada	 harjoitusryhmät	 tasapainotettua	 ja	 muodostettua	 sellaisiksi,	 että	 ne	

hyödyntävät	osallistujia	parhaalla	mahdollisella	tavalla.		

	

5.3.	Alueleirit	
	

Vuonna	 2017	 on	 mahdollisuuksien	 mukaan	 tarkoitus	 jatkaa	 aiemmilta	 vuosilta	 tuttuja	

alueellisia	ikäluokan	U15	leiripäiviä	(nk.	Tehotiimin	tehostamispäiviä).	

	

5.4.	Kilpailutoiminta	
	

Vuonna	 2017	 jatketaan	 neljän	 vuosittaisen	 Junnu	 Cup	 –kilpailun	 järjestämistä,	 jotta	

aloittelevilla	 juniori-	 ja	 aikuiskilpailijoilla	 on	 mahdollisuus	 aloittaa	 kilpaileminen	 oman	
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tasoisten	vastustajien	kanssa.	Aikuisille	voidaan	kilpailuissa	tarjota	painoluokkien	lisäksi	myös	

ikäluokkia.	Vuonna	2017	Junnu	Cup	–kilpailujen	nimeä	aletaan	muuttaa	asteittain	Startti	Cup	–

nimiseksi	 kilpailuksi,	 jotta	 nimi	 kuvaisi	 paremmin	 koko	 kilpailujen	 nykyistä	 kohderyhmää.	

Vuonna	 2017	 Junnu	 Cup	 -	 ja	 Startti	 Cup	 –nimiä	 käytetään	 rinnakkain,	 jotta	 vuonna	 2018	

voidaan	siirtyä	käyttämään	ainoastaan	Startti	Cup	–nimeä.	Tällä	halutaan	varmistaa,	että	tieto	

nimenmuutoksesta	 leviää	 mahdollisimman	 laajalle.	 Vuonna	 2017	 järjestetään	 myös	 Etelä-

Suomen	avoimet	aluemestaruuskilpailut.	Näiden	kilpailujen	nimi	tullaan	yksinkertaistamaan	

vuonna	2018	Etelä-Suomen	mestaruuskilpailuiksi.		

	

Yhdistys	 pyytää	 vuosittain	 kilpailujen	 järjestämisestä	 kiinnostuneita	 seuroja	 ilmoittamaan	

halukkuutensa	 kilpailujen	 järjestämiseen.	 Järjestämisvastuuta	 pyritään	 kierrättämään	

mahdollisimman	 tasaisesti	 halukkaiden	 jäsenseurojen	 kesken.	 Vuoden	 2017	 kilpailujen	

järjestäjät	on	jo	valittu.	Junnu	Cup	-kilpailut	järjestetään	Järvenpäässä,	Nummelassa,	Porvoossa	

ja	 Kirkkonummella.	 Nummelan	 Junnu	 Cup	 -kilpailujen	 yhteydessä	 järjestetään	 myös	 Etelä-

Suomen	aluemestaruuskilpailut.	Syksyllä	2017	valitaan	vuoden	2018	Startti	Cup	-kilpailujen	ja	

Etelä-Suomen	 mestaruuskilpailujen	 järjestäjäseurat.	 Alueen	 verkkosivuilta	 löytyvät	

tarkemmat	tiedot	kilpailujen	järjestämisestä.		

	

5.5	Tatamivarasto	
	

Yhdistys	 hallinnoi	 Etelä-Suomen	 alueen	 yhteistä	 tatamivarastoa,	 jonka	 kautta	 judoseurat	 ja	

muut	 toimijat	 voivat	 vuokrata	 tatameita	 tapahtumiinsa.	 Varasto	 sijaitsee	 Hontai	 judo	 ry:n	

tiloissa	ja	varastonhoitajana	toimii	Staffan	Lindgren.	Jäsenseurojen	järjestämiin	SM-	ja	Samurai	

Cup-kilpailuihin	yhdistys	antaa	matot	käyttöön	veloituksetta	(Hallituksen	päätös	15.12.2014).	

Yhdistys	voi	tukea	muutakin	alueella	tapahtuvaa	toimintaa	tarjoamalla	tatamit	valitsemiensa	

tapahtumien	käyttöön.		

	

5.6.	Avustukset	
	

Yhdistyksen	 taloudellinen	 tilanne	 on	 hyvä,	 mikä	 on	 mahdollistanut	 taloudellisen	 tuen	

jakamisen	 jäsenseurojen	 maajoukkueurheilijoille	 ulkomaan	 kilpailu-	 ja	 leirimatkoja	 varten.	

Vuonna	2017	tuki	laajennetaan	koskemaan	myös	jäsenseurojen	valmentajien	ja	tuomareiden	

kouluttautumista.	 (Kriteerit	valmentaja-	 ja	 tuomarituen	hakemisesta	on	päätetty	hallituksen	

kokouksessa	 10.10.2016.)	 	 Mikäli	 taloudellinen	 tilanne	 pysyy	 vakaana,	 yhdistys	 jakaa	

avustuksia	 jakamista	 ko.	 kohderyhmille	 myös	 kuluvan	 toimintavuoden	 aikana.	
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Maajoukkueurheilijoille	 tukea	 jaetaan	 hakemuksen	 perusteella	 kahdesti	 vuodessa	

toteutuneiden	 kulujen	 kattamiseksi.	 Valmentajille	 ja	 tuomareille	 suunniteltu	 tuki	 jaetaan	

kerran	vuodessa	toteutuneiden	kulujen	kattamiseksi.		

	

	

	


