
 

Etelä-Suomen judo ry  Toimintakertomus 2019 

 

1. Johdanto 

 

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

päätavoitetta - olympiakultaa. Tavoitteen saavuttamiseksi Judoliitto teki vuonna 2013 

päätöksen alueiden hallinnollisesta lopettamisesta vapauttaakseen tilaa omaehtoisille ja 

alueellisista tarpeista nouseville toimintamuodoille. Etelä-Suomessa tämä antoi sysäyksen 

organisoida aluetoiminta yhdistysmuotoiseksi toiminnaksi. Etelä-Suomen Judo ry:n 

perustamiskokous ja ensimmäinen vuosikokous järjestettiin 3.11.2013, johon osallistui 

yhteensä 13 judoseuraa. 

 

2019 lopussa jäsenseuroja oli yhteensä 24. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki 

alueellisesta toiminnasta kiinnostuneet seurat. 

 

Vuonna 2019 näkyvimpiä toimintamuotoja olivat viikottaiset yhteisharjoitukset, 

koulutustilaisuudet, tatamivaraston ylläpito sekä neljä kertaa vuodessa 

järjestettävät Startti Cup –kilpailut ja aluemestaruuskilpailut. 

2. Viestintä 

 

Yhdistys tiedottaa järjestämistään ja jäsenseurojensa järjestämistä tapahtumista omilla 

verkkosivuillaan (www.etelasuomenjudo.fi). Verkkosivujen lisäksi käytössä on 

sähköpostilista, jonka kautta jaetaan tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsenseurojen 

tapahtumista. Postituslistalle voivat ilmoittautua kaikki alueellisesta toiminnasta kiinnostuneet 

henkilöt. Listalla oleva henkilö pystyy itse lähettämään viestin sähköpostilistalla oleville. 

Lisäksi tietoa alueen erilaisista tapahtumista on jaettu yhteisharjoituksissa. 

3. Hallinto 

 

Vuosikokouksen valitsema hallitus toimii aluetoiminnan käytännön asioita hoitavana elimenä.  

Hallituksen perustehtävät on määritelty yhdistyksen säännöissä. Hallitus suunnittelee, 

toteuttaa, ohjaa ja koordinoi alueen toimintaa. Sen tehtäviin kuuluvat mm. koulutus-, kilpailu-, 

valmennus- ja leirisuunnitelmat, tapahtumayhteenvedot, tiedottaminen, dokumentointi, 

arkistointi ja aloitteiden teko ansiomerkeistä. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja sen 

päätöksistä ja alueen toiminnasta tiedotetaan alueen kotisivuilla sekä muilla tarpeellisilla 

keinoilla. Vuosikokous järjestetään yhdistyksen sääntöjen mukaan helmi-kesäkuun aikana. 

 



Vuonna 2019 vuosikokous pidettiin 13.3.2019 aikuisten Suomen mestaruuskisojen 

yhteydessä Nummelassa. Toiselle kaudelle hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset 

Pekka Pöyhönen (Meido-Kan) ja Tommi Harsunen (Espoon Urheilijat). Muut hallituksen 

jäsenet 2019 olivat Katri Forssell (pj, Hontai Judo), Niina Nikulainen (Kirkkonummen 

Judoseura) ja Teija Meling (Tikkurilan Judokat). Hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä 5 

kertaa. Hallituksen pöytäkirjat löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta. 

4. Toimihenkilöt ja työryhmät 

 

Yhdistyksen hallitus päättää tarvittaessa työryhmien perustamisesta, mikäli näitä tarvitaan 

avustamaan hallitusta ja muita toimihenkilöitä tehtävissään. Työryhmiä voidaan koota myös 

kehittämisprojekteja varten. Vuonna 2019 yhdistyksen kouluttajina toimivat Katri ja Taavi 

Forssell, Ari Tervo, Niina Nikulainen, Johanna Sivunen, Seppo Orjasniemi, Kai Kamunen ja 

Marita Kokkonen. 

5. Talous ja kirjanpito 

 

Vuonna 2019 yhdistyksen kirjanpitäjänä ja rahastonhoitajana on jatkanut Satu Karvonen. 

Taloushallinnossa on noudatettu voimassaolevia lakeja ja asetuksia sekä verottajan, 

Olympiakomitean ja Judoliiton antamia ohjeita. Yhdistyksen kouluttajien päivärahan 

suuruutta nostettiin vuonna 2019. 

6. Toiminta 

6.1. Koulutus- ja kurssitoiminta 

 

Etelä-Suomen Judo järjestää Judoliiton koulutusjärjestelmään kuuluvia koulutuksia sekä 

jäsenseurojensa tarpeiden mukaisia koulutuksia. Vuonna 2019 Etelä-Suomen Judo järjesti 

kuusi eri koulutusta, joissa koulutettiin 148 judokaa. Erillisiä seurojen tilauskoulutuksia ei 

vuonna 2019 järjestetty. 

 

Vuonna 2019 järjestetyt koulutukset: 

 

● Judon perusteet 16.-17.3.2019, Helsinki 

● Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa 6.-7.4.2019, Helsinki 

● Peruskurssiohjaajakoulutus 4.-5.5.2019, Helsinki 

● Judon perusteet nuorille + yöjudoleiri 17.-18.5.2019, Nummela 

● Judon perusteet 21.-22.9.2019, Helsinki 

● Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa 26.-27.10.2019, Helsinki 

  



6.2. Aluevalmennus 

 

Yhdistys järjestää alueella yhteisharjoituksia aikuisille ja nuorille. Viikoittaisia 

yhteisharjoituksia oli keväällä 2019 neljä kertaa viikossa:: 

● tiistai klo 17.00 - 18.30 (kilpailevat U18-ikäryhmä ja muiden ikäryhmien naiset) 

● tiistai klo 18.30 -20.00 (kilpailevat U21-ikäryhmä ja aikuiset) 

● keskiviikko 17.00 - 18.30 (tekniikka, kaikki ikäryhmät) 

● torstai 17.00 - 18.30 (kilpailevat U15-ikäryhmä ja U13-ikäryhmä valikoiden) 

 

Tiistain ja keskiviikon harjoituksista vastasivat yhdessä ja erikseen olympiavalmentaja 

Markus Pekkola ja nuorten olympiavalmentaja Antti Renko. Torstain harjoitukset toteutettiin 

yhdessä Meido-kanin kanssa ja niistä vastasi Antti Renko. 

Syksyllä 2019 yhteisiin harjoituksiin tuli muutoksia. Antti Renko ei enää jatkanut torstain 

U15 ryhmän harjoitusten vetämistä ja tämän ryhmän harjoituksia veti alkusyksystä Vadud 

Balakthanov. Samalla harjoitusten ajankohta siirtyi torstailta (17.00 - 18.30) keskiviikolle 

(17.00 - 18.30). Keskiviikon tekniikkapainotteinen harjoitus lakkautettiin vähäisen 

osallistujamäärän ja valmentajapulan takia. Myös Vadud joutui lopettamaan U15 ryhmän 

harjoitusten vetämisen lokakuussa, joten loppuvuodesta alueella toimi ainoastaan tiistain 

kaksi harjoitusta. Näiden harjoitusten vetämisestä vastasivat Markus Pekkola ja Mika Toroi. 

 

Harjoitukset on pidetty Meido-kanin salilla Herttoniemessä ja Etelä-Suomen judo ry on 

maksanut salin vuokran. Näihin harjoituksiin on osallistunut yhteensä n. 90 aktiivista 

jäsenseurojen judokaa. 

 

Harjoituksiin osallistuvilta jäsenseurojen judokoilta on peritty harjoitusmaksua 100€/vuosi 

(ei-jäsenet 130€) ja tämä summa on laskutettu harjoituksiin osallistuvan judokan seuralta. 

Seura on halutessaan perinyt summan takaisin urheilijalta. 

6.3. Kilpailutoiminta  

Vuonna 2019 järjestettiin neljä aloittelijoille suunnattua Startti Cup –kilpailua kaikille 

ikäryhmille. 

Startti Cup I:n järjesti Järvenpään Akagi (27.1.), Startti Cup II:n Porvoon Shirokawa (5.5.), 

Startti Cup III:n Nummelan Judo (28.9.) ja Startti Cup IV:n Kirkkonummen Judoseura (9.11). 

Järjestäjät valittiin hakemuksen perusteella hallituksen päätöksellä syksyllä̈ 2018. Etelä-

Suomen avoimet mestaruuskilpailut järjesti 4.5 Porvoon Shirokawa. 

Startti Cup –kilpailuihin osallistui vuonna 2019 yhteensä̈ 658 kilpailijaa 44 eri seurasta. 

Juniori-ikäisiä näistä oli 586 ja aikuisia 72. Meidokan ry. voitti kokonaiskilpailun 291 pisteellä. 

Etelä-Suomen mestaruuskilpailuihin osallistui yhteensä̈ 163 kilpailijaa 34 eri seurasta. 

Mestaruuskilpailuissa eniten mitaleita rohmusi Magas ry.  

  



6.4. Tatamivarasto 

 

Yhdistys hallinnoi Etelä-Suomen alueen yhteistä tatamivarastoa, josta judoseurat ja 

muut toimijat voivat vuokrata tatameita tapahtumiinsa. Tatamivarasto sijaitsee Helsingissä 

Hontai judo ry:n tiloissa ja varastonhoitajana toimii Staffan Lindgren. Vuonna 2019 tatameja 

vuokrattiin noin 19 eri tapahtumaan. Tatameja on varastossa vuokrattavana yhteensä 560 

kpl. Osan tatameista omistaa yhdistys, osan Kare Käyhkön Säätiö, osan Hontai Judo ja osa 

on Tikkurilan Judokoiden omistuksessa. Tatamien omistajat saavat käyttää tatameita 

ilmaiseksi järjestämissään tapahtumissa. 2019 tatameita annettiin veloituksetta käyttöön 

Startti Cup –kilpailuihin ja Helsinki Judo Campille. 

7. Toiminnan rahoittaminen ja avustukset 

 

Alue rahoittaa toimintansa toiminnastaan (koulutukset, harjoitusmaksut, 

tatamivuokrat) tulevilla tuotoilla. Vuonna 2019 taloudellinen tilanne oli edelleen hyvä,  joten 

yhdistys pystyi tukemaan seitsemää jäsenseurojensa maajoukkueurheilijaa kevään 2019 

ulkomaan kilpailu- ja leirimatkojen osalta yhteensä 2200 eurolla. Syksyn 2019 ulkomaan 

kilpailu- ja leirimatkoja tuettiin samoin seitsemän jäsenseuroihin kuuluvan 

maajoukkueurheilijan osalta yhteensä 2200 eurolla. 

 

Lisäksi tuettiin yhden jäsenseuran valmentajan kouluttautumista 100 eurolla. 


