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ETELÄ-SUOMENJUDORY 26.3.2019

TOIMINTASUUNNITELMA2019

1.Johdanto

Judoliitonstrategiassa(2013-2020)alueellinenyhteistyöonyksikulmakivistämatkalla

kohtipäätavoitetta-olympiakultaa.StrategiaanliittyenJudoliittotekipäätöksenalueiden

hallinnollisesta lopettamisesta ja Etelä-Suomen alueen alueparlamenttipäättijatkaa

toimintaansa yhdistyksenä,jonka jäseniksikaikkihalukkaatseuratvoivatliittyä.Etelä-

SuomenJudory:nperustamiskokousjaensimmäinenvuosikokousjärjestettiin3.11.2013.

Perustajaseurojaoli13javuoden2018loppuunmennessäyhdistyksenjäsenmääräon

noussut24seuraan.Yhdistysonvalmisottamaanuusiajäseniämyöstoimintavuoden2019

aikana.

Yhdistyksen tärkein tehtävä oli alkuun Etelä-Suomen alueen aktiivisen toiminnan

jatkuvuuden turvaaminen sekä niiden toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen,jotka

koettiin säilyttämisen arvoisiksi.Näistä merkittävimpiä toimintamuotoja olivatja ovat

edelleen alueen viikoittaisetyhteisharjoitukset,leiripäivät,koulutukset,tatamivaraston

ylläpito,aluemestaruuskilpailutjaneljäkertaavuodessajärjestetytStarttiCup-kilpailut.

Vuoden 2019 tavoitteena on saada lisättyä tuomareiden ja valmentajien

koulutustukihakemustenmäärääjalisääaloitteleviaaikuisharrastajiaStarttiCup-kilpailuihin.

Lisäksitavoitteena on tukea seuroja naisten ja tyttöjen harrastusmahdollisuuksien

parantamisessakoordinoimallasäännöllisiänaisillesuunnattujayhteisharjoituksiaalueella

jajärjestämällälajikokeilujaesim.HelsinkiJudoCamp-leirinyhteydessä.Naistenjatyttöjen

harrastusmahdollisuuksientukeminenonmyösJudoliitontoimintasuunnitelmassa.

2.Hallinto

Vuosikokouksen valitsema hallitus toimiialuetoiminnan käytännön asioita hoitavana

elimenä.Senperustehtävätonmääriteltyyhdistyksensäännöissä.Hallitussuunnittelee,

toteuttaa,ohjaajakoordinoialueentoimintaa,mikätarkoittaa,ettäsentehtäviinkuuluvat

mm. koulutus-, kilpailu-, valmennus- ja leirisuunnitelmat, tapahtumayhteenvedot,

tiedottaminen,dokumentointi,arkistointi.

Hallituskokoontuutarpeenmukaanjasenpäätöksistäsekäalueentoiminnastatiedotetaan
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alueen kotisivuilla,sähköpostitse sekä muilla tarpeellisilla keinoilla.Hallituksella on

tarkoituksenapitäävähintäänkuusikokoustatoimintavuoden2019aikana.Tavoitteenaon

jatkaa myös aktiivista tiedottamista jäsenseurojen tapahtumista, jotta tapahtumiin

osallistuttaisiinmahdollisimmanlaaja-alaisestikokojäsenkentänvoimin.

3.Toimihenkilötjatyöryhmät

Yhdistyksenhallituspäättäätarvittaessatyöryhmienperustamisesta,mikälinäitätarvitaan

avustamaan hallitusta,muita toimihenkilöitä taiseuroja tapahtumien järjestämisessä.

Työryhmiävoidaankootamyöskehittämisprojektejavarten.YhdistykselläonomaJudoliiton

koulutuksiajärjestäväkouluttajaryhmänsä,johonkoulutetaanvuosittainuusiakouluttajia.

Sentoimintaakoordinoikoulutusvastaava.

Toimintakaudelle2019onsuunnitteillaStarttiCup-kisojenkehittämistyöryhmä.

4.Talous

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Etelä-Suomen alueen varatja omaisuus siirrettiin

yhdistyksen nimiin.Yhdistyksen talous on olluthyvällä pohjalla,jollaisena se pyritään

pitämäänmyösvuoden2019aikana.Yhdistysrahoittaatoimintaansatoiminnastaantulevilla

tuotoilla.Erityisestivireäkoulutustoimintaonollutavainasemassayhdistyksentalouden

kannalta. Muita tärkeitä tulonlähteitä ovat tatamien vuokraaminen, Startti Cup-

osallistumismaksujenjaharjoittelumaksujenkerääminen.

5.Toiminta

Tärkeimpiä yhdistyksen toimintamuotoja ovat alueen viikoittaiset yhteisharjoitukset,

leiripäivät,koulutukset,aluemestaruuskilpailutsekäneljäkertaavuodessapidetytStarttiCup

-kilpailut sekä tatamivaraston hallinnoiminen. Lisäksi yhdistys tukee taloudellisesti

jäsenseurojen maajoukkueurheilijoita, tuomareita ja valmentajia. Vuoden 2019

toimintasuunnitelmalähteenäidentoimintojenylläpitämisestäjalaadunkehittämisestä.

Lisäksiyhdistys tulee olemaan mukana Olympiavalmennuskeskuksen rakentamiseen

liittyvänUrhea-hallinkäytönsuunnittelussayhdessäJudoliitonjajäsenseurojenkanssa.

5.1Koulutus-jakurssitoiminta

Yhdistyksellä on tällä hetkellä viisi vähintään Judon perusteet -koulutuksen (JP)

kouluttamiseen lisensioitunutta kouluttajaa, joista kaikki toimivat aktiivisesti

koulutustehtävissä (mukana vähintään yhdessä koulutuksessa puolivuosittain).

Alkuvuodesta2019onlisäksipätevöitymässävieläkaksiuuttaJP-kouluttajaa.Tavoitteena

on,ettäparinvuodensisällänämäuudetkouluttajatpätevöityisivätmyösOppimisenja

opettamisenperusteet-koulutukseen.
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Vuonna 2019 pyritään alueella järjestämään sekä kevät-että syyskaudella yksiJudon

perusteet-koulutus ja yksiOppimisen ja opettamisen perustaidotjudossa -koulutus.

KevätkaudellapyritäänvuosittainjärjestämäänmyösPeruskurssiohjaajakoulutus.Tarpeen

jamahdollisuuksienmukaankoulutuksiapyritääntarjoamaanuseampiakin,etenkinnuorille

suunnattuina.

Seuratvoivattilata yhdistykseltä koulutuksia ja tilauksiin pyritään vastaamaan kuten

aiempinakinvuosina,käytettävissäolevienresurssienrajoissa.Lähtökohtanaonjatkossakin

se,että seuraavalle kaudelle aiotutkoulutustilauksettulee olla yhdistyksellä tiedossa

viimeistäänedellisenkaudenloppuunmennessä.

Jottatarjolleasetettavienaluekoulutustensuunnitteluseuraavallekaudellemahdollistuisi

tehokkaasti,toivotaankin alueen seurojen toimittavan yhdistykselle omasta seurastaan

arviotja toiveetkouluttautujien määristä ja tarvittavista koulutuksista mahdollisimman

aikaisessavaiheessa.

5.2Aluevalmennus

Yhdistys järjestää alueella yhteisharjoituksia sekä aikuisille että nuorille ja huolehtii

salivuokranmaksamisesta.

Alueellisiayhteisharjoituksiajärjestetäänseuraavallatavalla:

● tiistaisinklo17.00-18.30(U18-ikäryhmäjamuidenikäryhmiennaiset)

● tiistaisin18.30-20.00(U21junioritjamiehet)

● keskiviikkoisinklo17.00-18.30(kaikkiikäryhmät,tekniikka)

● torstaisinklo17.00-18.30(U15).

HarjoituksistavastaavatyhdessäjaerikseenolympiavalmentajaMarkusPekkolajanuorten

olympiavalmentaja Antti Renko. Kaikki harjoitukset järjestetään Meido-Kanin salilla

Herttoniemessä(Mekaanikonkatu3A).Harjoituksiinosallistuviltayhdistyksenjäsenseurojen

judokoilta peritään harjoitusmaksua 100 € / vuosi (ei-jäseniltä 130 € / vuosi).

Harjoitusmaksu laskutetaan harjoituksiin osallistuvan judokan seuralta puolivuosittain.

Seuravoihalutessaanperiäsummantakaisinurheilijalta.

5.3Kilpailutoiminta

Etelä-SuomenjudonalueellajärjestetääntoimintavuonnaneljäStartti-Cup-kilpailuasekä

lisäksi Etelä-Suomen mestaruuskilpailut. Kaikki nämä kilpailut ovat vakiinnuttaneet

asemansajoyhdistyksentoiminnanalusta.

Kauden 2019 kisojen haku järjestettiin syksyllä 2018 ja järjestäjiksivalittiin Akagiry

Järvenpää(Startti-Cup1),ShirokawaryPorvoo(Startti-Cup2),NummelanJudory(Startti-

Cup3)jaKirkkonummenJudoseurary(Startti-Cup4).

Etelä-SuomenmestaruuskilpailutjärjestääPorvoonShirokawaryStartti-Cup2–kilpailun

yhteydessä.

PekkaPP
Korostus
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KehittämismielessäkuluvanatoimintavuonnaJärvenpäänkilpailussaonkokeiltujoU9-

osallistujaryhmää.Startti-Cup2-kilpailunyhteyteenotetaanmyössovellettujudo.

Konseptinkehittäminenjatkuujatavoiteonsaadahiemankasvatettuakilpailutapahtumien

osallistujamäärää.Yhteistyössä jäsenseurojen kanssa etsitään tapoja,joilla seurojen

judoryhmätsaadaanyhdessäliikkeelle.

5.4Tatamivarasto

YhdistyshallinnoiEtelä-Suomenalueenyhteistätatamivarastoa,jonkakauttajudoseuratja

muuttoimijatvoivatvuokratatatameitatapahtumiinsa.Varasto sijaitseeHontaiJudon

tiloissa ja varastonhoitajana toimiiStaffan Lindgren.Jäsenseurojen järjestämiin SM-,

SamuraiCup-ja StarttiCup -kilpailuihin yhdistys antaa matotkäyttöön veloituksetta.

Yhdistysvoitukeamuutakinalueellatapahtuvaatoimintaatarjoamallatatamitvalitsemiensa

tapahtumienkäyttöön.

5.5Avustukset

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä,mikä on mahdollistanuttaloudellisen tuen

jakamisenjäsenseurojenmaajoukkueurheilijoilleulkomaankilpailu-jaleirimatkojavarten.

Vuonna2017tukilaajennettiinkoskemaanmyösjäsenseurojenvalmentajienjatuomareiden

kouluttautumista.Tätäjatketaanmyösvuonna2019. Mikälitaloudellinentilannepysyy

vakaana, yhdistys jatkaa avustuksien jakamista ko. kohderyhmille myös kuluvan

toimintavuoden aikana.Maajoukkueurheilijoille tukea jaetaan hakemuksen perusteella

kahdesti vuodessa toteutuneiden kulujen kattamiseksi. Valmentajille ja tuomareille

suunniteltu koulutustukijaetaan kerran vuodessa.Yhdistyksen kouluttajien osaamisen

kehittämistätuetaantarpeenmukaan.


