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1. Johdanto
Judoliiton strategiassa (2013-2020) alueellinen yhteistyö on yksi kulmakivistä matkalla kohti
pä ä tavoitetta - olympiakultaa. Tavoitteen saavuttamiseksi Judoliitto teki vuonna 2013
pä ä tö ksen alueiden hallinnollisesta lopettamisesta vapauttaakseen tilaa omaehtoisille ja
alueellisista tarpeista nouseville toimintamuodoille. Etelä -Suomessa tä mä antoi sysä yksen
organisoida aluetoiminta yhdistysmuotoiseksi toiminnaksi. Etelä -Suomen Judo ry:n
perustamiskokous ja ensimmä inen vuosikokous jä rjestettiin 3.11.2013.
Etelä -Suomen judo ry:tä oli ensimmä isessä vuosikokouksessa perustamassa yhteensä 13
seuraa. Perustajaseuroja olivat Nurmijä rven Pingviinit ry, Jä rvenpä ä n Akagi ry, Hontai judo ry,
Kirkkonummen judoseura ry, Nummelan judo ry, Loviisan seudun judoseura Arashi ry, Vantaan
Jukara ry:n judojaos, Porvoon Shirokawa ry, FinnDai ry, Tikkurilan judokat ry, Meido- kan ry,
Keido-kan ry, Chikara/Helsingin Tarmo ry. Myö hemmin jä seniksi ovat liittyneet Judo-Kan ry,
Voimailuseura Keravan Bodonos ry, judojaosto, Hyvinkä ä n judoseura ry, Lohjan urheilijat ry,
judojaosto, Vuosaaren Viikingit ry (Budoviikingit), Riihimä en Judoseura ry, Suomen
Kamppailu-urheilijat ry, Helsingin Judosport ry, Ahjo Training Center Allstars ry ja Orimattilan
judoseura. Vuonna 2017 uutena jäsenenä toimintaan tuli mukaan Espoon Urheilijat ry. Vuoden
2017 lopussa jäsenseuroja oli yhteensä 24. Yhdistyksen jä seniksi voivat liittyä kaikki
alueellisesta toiminnasta kiinnostuneet seurat.

Vuonna

2017

nä kyvimpiä

toimintamuotoja

olivat

viikottaiset

yhteisharjoitukset,

tehostamispä ivä t, koulutustilaisuudet, tatamivaraston ylläpito sekä neljä kertaa vuodessa
jä rjestettä vä t Startti Cup –kilpailut ja aluemestaruuskilpailut. Yhdistys on tukenut jäsenseuroja
niiden järjestämien kilpailujen (SM, NSM, Samurai Cupit) ja leirien (mm. HJC) järjestämisessä
antamalla tatamit veloituksetta käyttöön kisoihin tai leireille. Lisäksi yhdistys on tukenut
taloudellisesti jä senseurojensa maajoukkueurheilijoita.

2. Viestintä
Yhdistys tiedottaa jä rjestä mistä ä n ja jä senseurojensa jä rjestä mistä tapahtumista omilla
verkkosivuillaan (www.etelasuomenjudo.fi). Verkkosivujen lisä ksi kä ytö ssä on sä hkö postilista,
jonka kautta jaetaan tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jä senseurojen tapahtumista.
Postituslistalle voivat ilmoittautua kaikki alueellisesta toiminnasta kiinnostuneet henkilö t.
Lisäksi tietoa alueen erilaisista tapahtumista on jaettu yhteisharjoituksissa.
Syksyllä 2017 yhdistys järjesti kaikille avoimen logon-suunnittelukilpailun. Kahdesta logosta
valittiin Pekka Vuolan suunnittelema yhdistykselle uudeksi logoksi. Sitä tullaan käyttämään
yhdistyksen nettisivuilla sekä sisäisissä ja ulkoisissa julkaisuissa ja dokumenteissa.

3. Hallinto
Vuosikokouksen valitsema hallitus toimii aluetoiminnan kä ytä nnö n asioita hoitavana elimenä .
Hallituksen perustehtä vä t on mä ä ritelty yhdistyksen sä ä nnö issä . Hallitus suunnittelee,
toteuttaa, ohjaa ja koordinoi alueen toimintaa. Sen tehtä viin kuuluvat mm. koulutus-, kilpailu-,
valmennus- ja leirisuunnitelmat, tapahtumayhteenvedot, tiedottaminen, dokumentointi,
arkistointi ja aloitteiden teko ansiomerkeistä . Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja sen
pä ä tö ksistä ja alueen toiminnasta tiedotetaan alueen kotisivuilla sekä muilla tarpeellisilla
keinoilla. Vuosikokous jä rjestetä ä n yhdistyksen sä ä ntö jen mukaan helmi-kesä kuun aikana.
Vuonna 2017 vuosikokous pidettiin 27.5.2017 ja hallituksen jä seniksi valittiin Katri Maijala
(Hontai judo ry), Maarit Kallio (FinnDai ry), Pekka Pöyhönen (Meido-kan ry), Teija Meling
(Tikkurilan judokat ry) ja Tommi Harsunen (Espoon Urheilijat ry). Puheenjohtajaksi valittiin
Katri Maijala (Hontai judo ry). Hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä 6 kertaa (toukokuussa

valitulla hallituskokoonpanolla 4 kertaa). Hallituksen pö ytä kirjat lö ytyvä t yhdistyksen
verkkosivuilta ja ne on toimitettu postituslistalla oleville henkilöille kokousten jä lkeen.

4. Toimihenkilöt ja työryhmät
Yhdistyksen hallitus pä ä ttä ä tarvittaessa työ ryhmien perustamisesta, mikä li nä itä tarvitaan
avustamaan hallitusta ja muita toimihenkilö itä tehtä vissä ä n. Työ ryhmiä voidaan koota myö s
kehittä misprojekteja varten. Vuonna 2017 yhdistyksen kouluttajina toimivat Katri Maijala,
Taavi Forssell, Johanna Sivunen, Ari Tervo ja Niina Nikulainen.

5. Talous ja kirjanpito
Vuonna 2017 yhdistyksen kirjanpitä jä nä on jatkanut Satu Karvonen, joka myö s otti vastuulleen
rahastonhoitajan tehtävät. Taloushallinnossa on noudatettu voimassaolevia lakeja ja asetuksia
sekä verottajan, Olympiakomitean ja Judoliiton antamia ohjeita. Sopimukset on tehty
nimenkirjoitusoikeudet omaavien henkilö iden toimesta. Matkakustannusten korvauksissa on
noudatettu Judoliiton hallituksen pä ä tö stä , joka noudattelee Olympiakomitean suosituksia.

6. Toiminta
6.1. Koulutus- ja kurssitoiminta
Vuonna 2017 Etelä -Suomen judo ry jä rjesti yhteensä 7 koulutusta ja koulutti noin 145 judokaa.
Vuonna 2017 järjestettiin seuraavat koulutukset:
•
•
•
•
•
•
•

Judon perusteet 21.-22.1.2017 Lohja
Judon perusteet nuorille 4.-5.3.2017 Porvoo
Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa 18.-19.3.2017 Järvenpää
Peruskurssiohjaajakoulutus 29.-30.4.2017 Helsinki
Judon Perusteet 30.9.-1.10.2017 Hämeenlinna (seurakoulutus)
Judon perusteet 7.-8.10.2017 Espoo
Oppimisen ja opettamisen perusteet 25.-26.11.2017 Järvenpää

Kouluttajina toimivat Katri Maijala, Taavi Forssell, Ari Tervo ja Johanna Sivunen.

6.2. Aluevalmennus
Yhdistys

jä rjestä ä

alueella

yhteisharjoituksia

aikuisille

ja

nuorille.

Viikoittaisia

yhteisharjoituksia oli vuonna 2017 kolme kertaa viikossa. Tiistain harjoitusvuoro klo 17.00 18.30 on tarkoitettu pääasiassa kilpaileville U18 ja U21 junioreille sekä aikuisille.
Harjoituksista vastaavat yhdessä ja erikseen olympiavalmentaja Markus Pekkola ja nuorten
olympiavalmentaja Antti Renko. Tiistain harjoitusvuoro klo 18.30 -20.00 on suunnattu
kilpaileville U15 junioreille. Mukana voi olla myös viimeisen vuoden U13 junioreita.
Harjoituksista on vastannut Antti Renko. Torstain tekniikkapainotteiset treenit klo 17.00 18.30 on tarkoitettu U18 junioreille ja kaikkien ikäryhmien naisille. Harjoituksista on vastannut
Markus Pekkola. Harjoitukset on pidetty Meido-kanin salilla Herttoniemessä ja Etelä -Suomen
judo ry on maksanut salin vuokran. Nä ihin harjoituksiin on osallistunut yhteensä n. 150
aktiivista jä senseurojen judokaa.
Harjoituksiin osallistuvilta jä senseurojen judokoilta on peritty harjoitusmaksua 100€/vuosi
(ei-jä senet 130€) ja tä mä summa on laskutettu harjoituksiin osallistuvan judokan seuralta.
Seura on halutessaan perinyt summan takaisin urheilijalta. Aiemmista vuosista poiketen
vuonna 2017 ei järjestetty erillisiä tehostamispäiviä.

6.3. Kilpailutoiminta
Vuonna 2017 järjestettiin neljä Startti Cup –kilpailua. Kilpailut toimivat samalla periaatteella
kuin vuonna 2016. Vuonna 2017 jatkettiin myös edellisenä vuonna aloitettua käytäntöä
järjestää sarjat myös aloitteleville aikuisille.
Vuonna 2017 Startti Cup I:n järjesti Jä rvenpä ä n Akagi (29.1.2017), Startti Cup II:n Nummelan
Judo (22.4.2017), Startti Cup III:n Porvoon Shirokawa (10.9.2017) ja Startti Cup IV:n
Kirkkonummen Judoseura (18.11.2017). Jä rjestä jä t valittiin hakemuksen perusteella
hallituksen pä ä tö ksellä syksyllä 2016. Etelä-Suomen avoimet aluemestaruuskilpailut järjesti
Nummelan Judo 22.4.2017. Startti Cup –kilpailuihin osallistui vuonna 2017 yhteensä 633
kilpailijaa 41 eri seurasta. Juniori-ikäisiä näistä oli 564 ja aikuisia 69. Magas otti
kokonaiskilpailun voiton 318 pisteellä. Aluemestaruuskilpailuihin osallistui yhteensä 142
kilpailijaa 32 eri seurasta. Aluemestaruuskilpailuissa eniten mitaleja otti Magas Helsingistä.

6.4. Tatamivarasto
Yhdistys hallinnoi Etelä -Suomen alueen yhteistä tatamivarastoa, jonka kautta judoseurat ja
muut toimijat voivat vuokrata tatameita tapahtumiinsa. Tatamivarasto sijaitsee Helsingissä
Hontai judo ry:n tiloissa ja varastonhoitajana toimii Staffan Lindgren. Vuonna 2017 tatameja
vuokrattiin noin 21 eri tapahtumaan. Tatameja on varastossa yhteensä 480 kpl. Osa tatameista
on yhdistyksen ja osa Hontai Judon sekä Tikkurilan Judokoiden omistuksessa. Tatameita
omistavat seurat saavat kä yttä ä tatameita ilmaiseksi jä rjestä missä ä n tapahtumissa. Tatameita
on annettu veloituksetta kä yttö ö n Startti Cup –kilpailuihin, Helsinki Judo Campille ja Samurai
Cup –kilpailuun..

7. Toiminnan rahoittaminen ja avustukset
Alue rahoittaa toimintansa pä ä asiassa toiminnastaan (koulutukset, harjoitusmaksut,
tatamivuokrat) tulevilla tuotoilla. Vuonna 2017 taloudellinen tilanne oli hyvä , joten yhdistys
pystyi tukemaan viittä jä senseurojensa maajoukkueurheilijaa kevään 2017 ulkomaan kilpailuja leirimatkojen osalta yhteensä 1600 eurolla. Syksyn 2017 ulkomaan kilpailu- ja leirimatkoja
tuettiin seitsemän jäsenseuroihin kuuluvan maajoukkueurheilijan osalta yhteensä 2200
eurolla.

