Etelä-Suomen judo ry

Toimintakertomus 2020

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 omaehtoiselle ja
alueellisista tarpeista nouseville toiminta muodoille. Etelä-Suomessa tämä antoi sysäyksen
organisoida aluetoiminta yhdistys muotoiseksi toiminnaksi. Etelä-Suomen Judo ry:n
perustamiskokous ja ensimmäinen vuosikokous järjestettiin 3.11.2013, johon osallistui
yhteensä 13 judoseuraa.
2020 lopussa jäsenseuroja oli yhteensä 24. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki
alueellisesta toiminnasta kiinnostuneet seurat.
Vuoden 2020 toimintaa leimasi vahvasti maailmanlaajuinen koronavirus pandemia, joka
rajoitti merkittävällä tavalla judon kaltaisten kontaktilajien toimintaa. 2020 näkyvimpiä
toimintamuotoja olivat viikoittaiset yhteisharjoitukset. Koulutuksia ja kilpailuja järjestettiin
rajoitetusti.

2. Viestintä
Yhdistys tiedottaa järjestämistään ja jäsenseurojen 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 yhteis harjoituksissa.

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 2020 vuosikokous pidettiin 15.6.2020 Teams-etäyhteydellä. Hallituksen erovuoroiset
jäsenet olivat Katri Forssell, Teija Meling ja Niina Nikulainen. Uusina jäseninä hallitukseen
valittiin Minnamaija Örnberg (Nummelan Judo) ja Markku Ilvonen (Vantaan Jukara).
Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Harsunen (Espoon Urheilijat). Hallituksen muina jäseninä
jatkoivat Teija Meling (Tikkurilan Judokat) ja Pekka Pöyhönen (Meido-Kan). Hallitus
kokoontui vuonna 2020 yhteensä 4 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 2020 yhdistyksen kouluttajina toimivat Katri ja Taavi
Forssell, Niina Nikulainen, Seppo Orjasniemi, Kai Kamunen ja Marita Kokkonen ja Timo
Lehtonen.

5. Talous ja kirjanpito
Vuonna 2020 yhdistyksen kirjanpitäjänä ja rahastonhoitajana on jatkanut Satu Karvonen.
Taloushallinnossa on noudatettu voimassa olevia 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 2020 Etelä-Suomen Judo järjesti
viisi eri koulutusta, joissa koulutettiin 148 judokaa. Erillisiä seurojen tilauskoulutuksia ei
vuonna 2020 järjestetty.
Vuonna 2020 järjestetyt koulutukset:
●
●
●
●
●

Judon perusteet 7.-8.3.2020, Helsinki
Tikkurilan Judokoiden ja Meido-Kanin Judon perusteet 29.2.2020 ja 15.3.2020
Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa 4.-5.4.2020, Helsinki (PERUTTU)
Judon perusteet nuorille + yöjudoleiri 30.-31.10.2020, Nummela
Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa 21.-22.11.2020, Helsinki

6.2. Aluevalmennus
Yhdistys järjestää alueella yhteisharjoituksia aikuisille ja nuorille. Viikoittaisia
yhteisharjoituksia oli 2020 yhdestä-kolmeen kertaan viikossa:
Alkuvuodesta 2020 oli kaksi ryhmää:
● tiistai klo 17.00–18.30 (kilpailevat U18-ikäryhmä ja muiden ikäryhmien naiset)
● tiistai klo 18.30–20.00 (kilpailevat U21-ikäryhmä ja aikuiset)
Näistä harjoituksista vastasivat yhdessä ja erikseen olympiavalmentaja Markus Pekkola ja
vt. akatemiavalmentaja Mika Toroi. Koronan laitettua rajoituksia harjoituksiin, ryhmät olivat
osan keväästä tauolla ja osittain ne yhdistettiin siten, että ainoastaan ikäryhmien
maajoukkueisiin kuuluvat saivat harjoitella.
Syksyllä 2020 koronatilanne oli hetken parempi ja salit olivat auki. Yritimme koota
uudestaan U15 ryhmän, jota veti Samuli Markkanen. Tämä ryhmä harjoitteli tiistaisin 18.30–
20.00. Ryhmä jouduttiin kuitenkin lakkauttamaan vähäisen osallistujamäärän takia jo
lokakuussa 2020.
1.9.2020 Rok Draksic aloitti Judoliiton päävalmentajana ja hän otti päävastuun
yhteisharjoituksista, koska siellä edelleen saivat treenata ainoastaan ikäryhmiensä
maajoukkueisiin kuuluvat urheilijat. Markus Pekkola jatkoi toisena valmentajana.
Harjoitukset on pidetty Meido-kanin salilla Herttoniemessä, ja Etelä-Suomen judo ry on
maksanut salin vuokran. Näihin harjoituksiin on osallistunut vuonna 2020 yhteensä n. 50
aktiivista jäsenseurojen judokaa. Luku on poikkeuksellisen alhainen johtuen koronan
aiheuttamista rajoituksista.
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 2020 järjestettiin yksi aloittelijoille suunnattua Startti Cup –kilpailu kaikille ikäryhmille.
Startti Cup I:n järjesti Järvenpään Akagi (27.1.), ja loput kolme tapahtumaa jouduttiin
perumaan koronarajoitusten takia. Järjestäjät oli valittu hakemuksen perusteella hallituksen
päätöksellä syksyllä̈ 2019. Etelä-Suomen avoimet mestaruuskilpailut, jotka olisi järjestetty
Startti-Cup II tapahtuman yhteydessä, jouduttiin myös perumaan.
Ainoaan Startti Cup –kilpailuun osallistui yhteensä̈ 184 kilpailijaa 29 eri seurasta. Junioriikäisiä näistä oli 167 ja aikuisia 17.

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. 2020 tatameita annettiin veloituksetta käyttöön
Helsinki Judo Campille.

7. Toiminnan rahoittaminen ja avustukset
Alue rahoittaa toimintansa toiminnastaan (koulutukset, harjoitusmaksut, tatamivuokrat)
tulevilla tuotoilla. Vuonna 2020 taloudellinen tilanne oli edelleen hyvä, mutta ison osan
kilpailuista jne peruunnuttua päätettiin olla jakamatta minkäänlaisia avustuksia.

