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1. Esipuhe
Olympiadin vaihtuessa Judoliitto käynnistää oman strategiatyönsä. Strategialuonnoksia
esitellään syyskokouksessa 2008 ja sen jälkeen koolle kutsuttavassa seurajohtajien
tapaamisessa alkuvuodesta 2009. Strategian viimeistelty versio tuodaan jäsenistön
hyväksyttäväksi kevätkokoukselle 2009.
Opetusministeriö käynnistää seuratoiminnan ammattimaistamiseen tähtäävän
kolmevuotisen hankkeen. Judoliitto edesauttaa omilla toimillaan judoseurojen mukana oloa
Opetusministeriön hankkeessa.
Jäähyväiset lisenssille –uudistuskokonaisuuden käynnistysvuosi 2008 on onnistunut
erinomaisesti. Vuoden 2009 aikana käyttöön otettu uusi toimintamalli vakiinnutetaan.
Lasten ja nuorten toiminnassa Judoliitto jatkaa vahvaa yhteistyötään
yhteistyökumppaninsa Nuoren Suomen kanssa. Judoa kouluihin –hankkeella innostetaan
13-18-vuotiaita aktiivisemmin toimintaan mukaan. Mä oon täällä –hankkeen kautta
kannustetaan nuoria mukaan päätöksentekoon.
Puhtaan urheilun puolesta kampanjoidaan yhdessä Antidopingtoimikunnan Puhtaasti
paras –kampanjalla, jossa Judoliitto on mukana pilottiliittona.
Salihanke etenee vuoden 2009 aikana kakkosvaiheeseen, kun saliolosuhteiden selvitys on
saatu valmiiksi. Tavoitteena on saada yhä useammalle seuralle hyvät harrastusolosuhteet,
mikä mahdollistaa harrastajamäärän lisääntymisen.

3

Suomen Judoliitto
Toimintasuunnitelma ja budjetti 2009

2. Hallinto
2.1. Luottamusjohtaminen
Suomen Judoliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää jäsenjärjestöjen edustajista koostuva
yhdistyksen kokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.
Judoliiton toimeenpanevana elimenä työskentelee hallitus. Judoliiton hallitukseen kuuluu
puheenjohtajan lisäksi 6-9 jäsentä. Judoliiton puheenjohtajiston muodostavat hallituksen
puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa.
Hallituksen alaisena toimivat päätöksentekoa valmistelevat työvaliokunta ja muut
valiokunnat sekä erilaiset työryhmät ja toimikunnat. Valiokunnan tehtävät vahvistaa
hallitus. Hallituksen alaisena toimii liiton toimisto.
2.2. Operatiivinen johtaminen
Judoliiton operatiivisesta johtamisesta ja taloudesta vastaa toiminnanjohtaja apunaan
hallitus ja liiton työntekijät. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan eri tiimeissä ja
yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii liiton
puheenjohtaja.
Hallituksen alustava kokoussuunnitelma vuonna 2009 on seuraava:
Järjestäytymiskokous tammikuussa.
Tilinpäätöskokous helmi-maaliskuussa.
Seurantakokous kesäkuussa.
Suunnittelukokous elokuussa.
Budjetti- ja toimintasuunnitelmakokous lokakuussa.
Työkokous joulukuussa.
Tarpeen vaatiessa hallitus kokoontuu useammin.
Hallituksen puheenjohtajistosta koostuva työvaliokunta valmistelee tulevan hallituksen
kokouksen asioita. Työvaliokunta voi myös päättää kokouksessaan asioista, jotka
myöhemmin hyväksytetään hallituksen kokouksessa.
Toimisto
Suomen Judoliitto ry:n toimisto on SLU:n talossa osoitteessa:
Radiokatu 20, 00093 SLU
Postiosoite:
Suomen Judoliitto
00093 SLU
Puhelin: 09-3481 2416, faksi: 09-1481 654, e-mail: toimisto@judoliitto.fi
Internet-osoite: www.judoliitto.fi
Judoliiton palkattuun henkilökuntaan kuuluvat:
Toimiston esimies, toiminnanjohtaja Pekka Lehdes
Toimistosihteeri Henna Tulkki
Koulutus- ja nuorisopäällikkö Marita Kokkonen
Nuorten valmentaja Markus Pekkola
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Valmennuksen henkilöstöratkaisut ovat toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa olleet vielä
avoinna.
Judoliiton aluetoimintaa johtaa alueiden päälliköt muiden alueiden toimihenkilöiden
kanssa. Hallituksesta käsin toimintaa ohjaa hallituksen alainen aluetyöryhmä.
2.3. Strategiatyö
Syksyllä 2008 aloitettua Judoliiton strategian valmistelua viedään eteenpäin yhdessä
jäsenseurojen kanssa. Strategian valmisteluun liittyvä seurajohtajien tilaisuus järjestetään
alkuvuoden 2008 aikana ja lopullinen strategia tuodaan jäsenistön hyväksyttäväksi
kevätkokoukseen 2008.

5

Suomen Judoliitto
Toimintasuunnitelma ja budjetti 2009

3. Huippuvalmennustoiminta
Suomen Judoliitto nimeää vuonna 2009 Suomen Olympiakomitean järjestelmätuen
vaatimukset täyttävän valmennusorganisaation ja valmennusryhmät suunnittelemaan ja
toteuttamaan liittojohtoista huippu-urheiluohjelmaa, jolla on uskottavasti mahdollista
saavuttaa 2-3 paikkaa ja yksi mitali Lontoon olympialaisissa 2012. Olympiaryhmän
urheilijoita valmennetaan hankkimaan Pekingin kisoihin päättyneiden olympiakarsintojen
pisteiden sijaan pisteitä vastaavista maailman cup -kilpailuista sekä yhä parempia
sijoituksia maailman rankingtaulukossa jyrkällä kehityskäyrällä. Olympiaryhmään kuuluvien
miesten tavoitteena on vähintään sijaluku 30 ja naisten sijaluku 20 maailman
rankinglistalla Lontoon olympiakarsintojen alkuun mennessä. Kokemuksen mukaan
heikommilla sijaluvuilla olevien urheilijoiden olympiapaikka on epätodennäköinen.
Paralympiajudoa viedään kohden Lontoon 2012 paralympialaisia muuhun
huippuvalmennustoimintaan integroituna. Paralympialaisiin tähtäävät judokat harjoittelevat
pääsääntöisesti näkevien judokoiden kanssa ja heidät kutsutaan säännöllisesti Suomen
Judoliiton järjestämille valmennusleireille.
Olympiadin alussa suositaan perinteisten kansainvälisten leirien lisäksi kotimaisia
valmennusleirejä, joille kutsutaan myös kansallisen ja pohjoismaisen tason urheilijoita.
Kahdelle viimeksi mainitulle ryhmälle otetaan ohjelmaan olympiaryhmän rytmitykseen sekä
ottelijoiden tasoon paremmin sopivia B-tason turnauksia ja Suomessa järjestettävät PMkilpailut. MM-kisojen muuttuminen vuodesta 2009 lähtien olympiavuotta lukuun ottamatta
jokavuotiseksi vakiinnuttaa harjoittelun rytmitystä myös huippu-urheilijoiden eri vuosien
välillä. Ottelijan ja kisan yhteensopivuus määritellään kyvyksi saavuttaa keskimäärin kaksi
tai kolme otteluvoittoa tapahtumaa kohti.
3.1. Nuorten valmennustoiminta
A-poikien ja miesten kansallinen liittovalmennus yhdistetään kotimaisten valmennusleirien
osalta vuoden 2009 alusta lähtien A-tyttöjen ja naisten tapaan. Valmennus- ja kilpailusuunnitelmaan merkitään myös aluevalmennusryhmille tarkoitetut leirit sekä henkilökohtaisille valmentajille tarkoitetut palaverit. Kotimaisena valmennuskeskuksena toimii
edelleen Varalan urheiluopisto, jossa pidetään kaikkien ikäryhmien maajoukkueleirit ja joka
toimii asuntolana paikkakunnan urheiluoppilaitoksissa opiskeleville.
Valmennuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii yksi Suomen Judoliiton
varapuheenjohtajista. Psykologian asiantuntijana toimii Rauno Pietiläinen ja lihashuollon
asiantuntijana Jyri Kosonen. Suomen Olympiakomitean, Suomen Judoliiton ja sen EteläSuomen alueen vuonna 2007 aloittama projekti palkata Markus Pekkola nuorten
olympiatoivojen valmentajaksi Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian judoryhmälle jatkuu
vuonna 2009, ja toimi vakinaistetaan. Suomen Judoliitto selvittää mahdollisuutta palkata
toinen nuorten valmentaja esim. Lahden tai Tampereen seudulle. Markus Pekkola toimii
myös A-nuorten ryhmän valmentajana apuvalmentajanaan Timo Myöhänen ja A-tyttöjen
yhteyshenkilönä Laura Mikkonen. Puolustusvoimien urheilukoulun judovalmentajana toimii
Manne Isoranta.
Alle 20-vuotiaiden A-nuorten valmennusryhmä jaetaan vuonna 2009 huippu- ja
haastajaryhmiin siten, että EM-valmistautumiskilpailuihin varattua tukea annetaan
urheilijoille, joilla on mahdollisuudet hankkia ikäryhmän arvokisapaikka.
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B-nuorten liittovalmennuksen tavoitteena on rakentaa iskukykyinen joukkue Tampereella
vuonna 2009 järjestettävään Euroopan nuorten olympiafestivaaliin. Tavoitteeseen pyritään
lähettämällä suuret joukkueet naapurimaissa järjestettäviin kansainvälisiin tapahtumiin.
Vastaavasta ohjelmasta saatiin vuonna 2008 hyvät kokemukset. Ikäluokan ehdottomille
huipuille löytyy kansainvälisiä valmistautumiskilpailuja Euroopasta. B-poikien valmentajina
toimivat Euroopan nuorten olympiafestivaaliin asti Janne Romppanen ja Ilkka Porna sekä
B-tyttöjen Marita Kokkonen.
3.2. Katakilpailutoiminta
Judoliitto lähettää joukkueita kansainvälisiin katakilpailuihin. Arvokilpailujen joukkueet
nimeää valmennusvaliokunta Dan-Kollegion esityksestä. Muihin katakilpailuihin joukkueet
nimeää Dan-Kollegio. Joukkeiden kustannuksista vastaa Dan-Kollegio.
Valmennuksesta on laadittu tarkempi työsuunnitelma vuodelle 2009.
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4. Harrastejudovaliokunnan alainen toiminta
Harrastejudovaliokuntaan kuuluvat työryhmät; aluetoiminta, koulutustyöryhmä, lasten ja
nuorten judo, sovellettu judo, kuntojudo, Dan-kollegion yhteistyö sekä sali- ja
seuraprojektit. Harrastejudovaliokunnasta vastaa liiton varapuheenjohtaja, työryhmien
puheenjohtajat sekä koulutus- ja nuorisopäällikkö Marita Kokkonen.
Harrastejudovaliokunnan tavoitteena on tuottaa Judoliiton jäsenille palveluja, joilla
seurojen toiminnan laatu paranee. Tällä mahdollistetaan harrastajapohjan laajentaminen ja
tuetaan seuraa monipuolistamaan toimintaansa.
Suomen Judoliitto pyrkii yhteistyössä Dan-kollegion kanssa huolehtimaan, että vyökoe- ja
koulutusjärjestelmät luovat monipuolisia tavoitteita judokoille. Judo-ohjaajien tekninen
kehittyminen ja taidon osoittamien vyöarvolla toimii kannustimena judokalle sekä on
merkki ulospäin osaavasta ohjaajasta. Omalta osaltaan Judoliitto pyrkii luomaan hyvät
olosuhteet, joissa osaavat ohjaajat ja valmentajat työskentelevät tarjoten laadukasta
judotoimintaa.
4.1 Aluetoiminta
Judoliiton aluetoiminta on organisaatio, joka valvoo seurojen ja harrastajien etuja.
Aluetoiminnan tehtävänä on mahdollistaa judon harrastaminen kaikkialla Suomessa.
Aluetoiminta toiminta jakautuu maantieteellisesti kuuteen alueeseen, joiden
yhteistoimintaa kehitetään edelleen. Alueita rohkaistaan ratkaisuun, jolla ne palkkaisivat
osa- ja/tai päätoimisia henkilöitä.
Aluetoiminnan tärkein tehtävä on tuottaa palveluja lähellä toisiaan oleville seuroille ja
niiden harrastajille. Aluetyöryhmään kuuluu alueiden aluepäälliköt ja aluetyöryhmän
puheenjohtaja. Aluetyöryhmä pitää kokouksia pääsääntöisesti sähköpostitse. Alueen
tapahtumien järjestämisestä päättää kunkin alueen johtoryhmä. Kaksi tai useampi alue voi
järjestää tapahtumia tai valmennusryhmiä yhteisesti. Aluetoiminta rahoittaa toimintansa
pääosin osallistumismaksuilla, jotka koostuvat em. tapahtumien järjestämisestä.
Alueiden tavoitteet:
• tehdä aluekohtainen strategia, joka on linjassa Judoliiton strategian kanssa.
Tarvittaessa liitto auttaa alueen strategiapäivien organisoinnissa sekä päivien
vetäjän rekrytoinnissa.
• järjestää vähintään kaksi alueleiriä
• järjestää vähintään yksi 1. tason koulutus
• järjestää vähintään yksi aluegraduointi
• perustaa juniorien alueryhmä
• järjestää alueelliset aloittelijoiden juniorikilpailut
• saada yksi uusi Sinettiseura jokaiselle alueelle
Judoliiton koulutus- ja nuorisopäällikkö järjestää alueella tai seuroissa tarvittaessa
infotilaisuuksia tai koulutuksia Sinettiseuratoiminnasta.
Judoliitto järjestää aluekouluttajille ja alueen toimihenkilöille kouluttajakoulutuksen ja
tapaamisen syksyllä 2009 Varalan Urheiluopistolla.
Judoliiton aluejohtosääntö päivitetään.
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4.2 Koulutustoiminta
Suomen Judoliiton nykyinen koulutusjärjestelmä tarjoaa judokalle urapolun valmennuksen,
ohjaamisen, seuratyön, tuomaritoiminnan ja kouluttajana toimimisen alueilla.
Koulutuksen suunnitelma:
• valmennuksen 3. tason judovalmentaja koulutusta päivitetään. Yleisosa järjestetään
muiden kamppailulajien kanssa. Judon lajiosuus omana kokonaisuutena
päivitetään.
• seuratoimija- ja johtamisen kehittämisohjelman pilotointi aloitetaan
(koulutusjärjestelmän 3. tason koulutus)
• koulutussisältöjä sekä -materiaaleja päivitetään:
o judon perusteet
o oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa
o peruskurssiohjaaja
o muksujudo – materiaalit sekä 1. että 2.
• järjestetään täydennyskoulutusta kentän toiveiden mukaan
• järjestetään lasten ja nuorten judon harjoitteluun koulutusta sekä tuotetaan
materiaalia ”Hyvä harjoittelu” tutkimuksen tulosten perusteella
• tehdään kouluttajasopimukset sekä selkeä henkilökohtainen urasuunnitelma liiton ja
alueiden oto- kouluttajille
• kouluttajina toimivat alueilla alueen hyväksymät ja Judoliiton kouluttajakoulutuksen
käyneet kouluttajat
• 2. tason koulutuksiin kouluttajat valitsee koulutus- ja nuorisopäällikkö
harrastusvaliokunnan puheenjohtajan ja ko valiokunnan kanssa
• hankitaan aktiivisille kouluttajille yhteiset asut
• luodaan kriteerit ”Vuoden kouluttaja” – maininnalle ja valitaan vuoden 2009
kouluttaja
• luodaan käytäntö kansainvälisen koulutus- ja ohjaustoiminnan tietotaidon vaihdolle
• koulutus- ja nuorisopäällikkö osallistuu EJU:n järjestämiin seminaareihin yhdessä
työryhmän jäsenten kanssa, mikäli seminaari liittyy harrastejudon alueeseen.
• koulutus- ja nuorisopäällikkö kirjoittaa valmentajien tasotodistuksia niitä
pyydettäessä
• Judoliitto jatkaa ADT:n koulutusohjelmassa
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4.2.1 Koulutussuunnitelma vuodelle 2009
Tilaisuus

Järjestäjä

Lkm Taso

Judon perusteet
Oppimisen ja opettamisen
perustaidot judossa
Lasten ja nuorten –
ohjaajakoulutus
Peruskurssiohjaajakoulutus
Muksujudo 1.
ohjaajakoulutus
Seuratoimijakoulutus
Kouluttajakoulutus
Sovelletun judon
ohjaajakoulutus
Kuntojudo 1.
ohjaajakoulutus
Katakoulutukset (nage-no
kata, katame-no-kata)
”Taitoharjoittelu judossa”

alueet
alueet

12
12

1.taso
1.taso

Arvioitu
osallistujalkm
260
260

alueet

3

1.taso

45

alueet
Judoliitto
Varalan urheiluopisto
Judoliitto
Judoliitto
Judoliitto

2
1

1.taso
2.taso

30
25

1
1
1

2.taso
2.taso
2.taso

20
20
15

Judoliitto

1

2. taso

20

Dan-kollegio/alueet

6

1.taso

50

Judoliitto
Varalan urheiluopisto
Judoliitto
Varalan Urheiluopisto
Judoliitto
Varalan Urheiluopisto
Judoliitto
Varalan Urheiluopisto
Varalan Urheiluopisto

1

2.taso

15

1

2.taso

15

1

2. taso

15

1

2. taso

15

”Testaus ja ohjelmointi”
”Harjoittelun tukitoimet”
”Psyykkinen valmennus”
Nuorten (13 – 19v.)
harjoittelu
Seuratoiminnan ja –
johtamisen
kehittämisohjelma
starttikoulutus
Seuratoiminnan ja –
johtamisen
kehittämisohjelma
Judoa kouluihin hankkeen
koulutukset
Sinettiseuratapaaminen

Lasten liikunnan seminaari
Henkilökohtaisten
valmentajien koulutuspäivä
ADT – koulutus urheilijoille
ja henk.koht.valmentajille
Tuomarikoulutukset
Graduoitsijakoulutus
Graduoitsija seminaari

1

20

Tanhuvaaran
Urheiluopisto

1

2. taso

40

Liikuntakeskus Pajulahti

1

3. taso

20

Sinettiseurapaikkakunnilla 14

projekti

300

Tanhuvaaran
Urheiluopisto
Valtakunnallinen
Varalan Urehiluopisto
Judoliitto

1

lisäkoulutus 20
20

1
1

lisäkoulutus 30
lisäkoulutus 40

ADT

1

lisäkoulutus 160

Judoliitto
Dan-kollegio
Dan-kollegio

6
3
1
10

60
30
35 henkeä
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4.3 Lasten ja nuorten judo
Judoliiton jäsenseurojen lasten ja nuorten judo on kaikille avointa, liikunnallisesti
monipuolista, sosiaalisesti kehittävää ja eettisesti kestävää.
Perusasiat toimintakaudella
• Muksujudo I ja II - sekä Nuori Suomi – ohjaajakoulutukset ovat perusta lasten ja
nuorten judolle.
• Nuorten (13 – 19-vuotiaiden) harjoittelun ohjaamiseen järjestetään
valmennuskoulutus ”Hyvä Harjoittelu” – tutkimuksen pohjalta.
• Kartoitetaan seurojen halukkuus osallistua Varalan urheiluopiston järjestämään
”Terve Urheilija” – koulutukseen, joka on kohdennettu nuorten valmentamiseen.
• Nuorten harrastetoimintaa kehitetään Nuoren Suomen ja SLU -alueiden ”Mä oon
täällä” (MOT) – koulutuksen sekä ”Harrastemanageri” koulutuksen avulla, joita
markkinoidaan tehokkaasti seuroille.
• Judon peruskoulutuksissa jatketaan kaikille avoimen toiminnan periaatetta, joka ei
sulje pois erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Kaikille avointa judoa – hyvistä
käytännön toimintamalleista kerrotaan lasten ja nuorten ohjaajakoulutuksissa
siirtäen niitä seurojen saleille judon ”Yhteisen hyvän” – periaatetta noudattaen.
• Pohjoismainen Judon Nuorisoryhmä – Nordic Judo Youth toimii luomansa
(2.11.2008) toimintasuunnitelman mukaan. Suomesta ryhmässä on Maija Mustonen
ja Sanna Ranki sekä tukihenkilönä Miikka Neuvonen ja Marita Kokkonen.
• Lasten ja nuorten työryhmä suunnittelee ja toteuttaa perheille suunnatun kesäleirin,
jonka järjestämiseen etsitään sopiva yhteistyökumppani.
• Lasten ja nuorten judotoiminnassa Judoliitto kannustaa jäsenseurojaan
hyödyntämään Nuori Suomi ry:n laajaa ja kattavaa palvelutarjontaa.
• Judoliitto sai Nuorelta Suomelta rahoituksen ”Judoa kouluihin” – hankkeeseen.
Hanke on suunnattu 13 – 19-vuotiaiden nuorten judon uusien harrastajien
rekrytoimiseksi sekä jo mukana olevien nuorten harrastamisen jatkuvuuden
turvaamiseksi. Sinettiseurat toimivat hankkeessa pilotteina. Hankkeeseen kuluu
osana myös Koululiikuntaliiton kanssa yhteistyössä judon saaminen jokaiseen
koulupiiriin kilpailuksi. Hankkeen aikana nuorten suunnittelevat perinteisen kilpailun
lisäksi myös tekniikkakilpailun.
• Judoliitossa noudatetaan Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan yleisiä suosituksia.
Lasten ja nuorten kilpiluissa käytetään Lasten ja nuorten kilpailusääntöjä, jotka on
hyväksytty tuomarikomissiossa 2005.
• Nuori Suomi Sinettiseuratoimintaan aktivoidaan lisää judon laatuseuroja, joissa
laadun mittarina on jokaisesta toiminnassa mukana olevasta lapsesta ja nuoresta
välittäminen.
o tavoitteena on saada vähintään kuusi uutta Sinettiseuraa – yksi jokaiselle
alueelle
o Sinettiseura saa ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen 300 € koulutusstipendin,
jolla maksetaan pääsääntöisesti Judoliiton 2. tason koulutuksia tai
lisäkoulutuksia. Stipendi on käytettävä toimintavuoden aikana oman seuran
ohjaajien koulutuksiin.
o Sinettiseurasta yksi edustaja osallistuu vuosittaiseen
Sinettiseuratapaamiseen. Judoliitto maksaa yhden edustajan matkakulut
kotipaikkakunnalta tapahtumaan. Lajikohtainen lisäkoulutus järjestetään
Savonlinnassa Tanhuvaaran Urheiluopistolla alkuvuodesta. Nuoren Suomen
järjestämä valtakunnallinen tapahtuma on syksyllä Tampereella. Seuroja
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kannustetaan osallistumaan myös SLU – alueiden järjestämiin alueellisiin
Sinettitapaamisiin.
4.4 Sovellettu judo
Toiminnan pääpaino on eri paikkakuntien judoseurojen kotisaliharjoittelussa. Harjoitukset
on tarkoitettu kaiken ikäisille harrastajille. Joillain paikkakunnilla on myös erillisiä ryhmiä
lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Yhä useammin erityistä tukea tarvitsevia judokoita
harjoittelee myös ikänsä mukaisessa ryhmässä. Erillistä ryhmää ei tarvita, kun seurassa
on osaavia ohjaajia, jotka osaavat huomioida harrastajat yksilöllisesti. Ryhmät kokoontuvat
kerran viikossa ja harjoitukset kestävät 1-1,5 tuntia kerrallaan.
Toimintasuunnitelma:
o järjestetään kaksi valtakunnallista leiriä – toinen keväällä ja toinen syksyllä
o järjestetään kaksi valtakunnallista kilpailua alueleirien yhteydessä
o osallistutaan Maarianhaminassa SM – kilpiluihin
o osallistutaan Europian Special Needs Judo event, Tanskassa
o varaudutaan yhteen kansainväliseen kutsukilpailuun sekä valmentajakokoukseen
4.5 Kuntojudo
Kuntojudo on aikuisten harrastajien judoa. Harjoittelun ideana on ylläpitää harrastajan
kuntoa, kehittää tasapinoa ja liikkuvuutta sekä tarjota hyvä sosiaalinen yhteisö judon
periaatteiden mukaan. Judoliitto tarjoaa apua judopainotteisen terveysliikunnan
suunnitteluun jäsenseuroilleen, tavoitteena auttaa seuraa luomaan uusille harrastajille
sopiva harjoittelumuoto. Judoliitto järjestää ohjaajille kuntojudon peruskoulutusta.
Koulutusyhteistyötä kehitetään edelleen Suomen Kuntoliikuntaliiton sekä Judon Tuki ry:n
kanssa.
4.6 Dan-kollegio yhteistyö
Koulutustyöryhmä ja Dan-kollegio kokoontuvat pyrkien luomaan selkeät ja yksiselitteiset
ohjeet koulutusvaatimuksista suhteessa vyöarvoihin.

12

Suomen Judoliitto
Toimintasuunnitelma ja budjetti 2009

5. Hallintovaliokunnan alainen toiminta
Hallintovaliokuntaa johtaa yksi liiton varapuheenjohtajista yhteistyössä toiminnanjohtajan,
toimistosihteerin ja valiokunnan alaisten muiden toimintojen vastuuvetäjien kanssa.
Hallintovaliokunnan alaisuuteen on koottu erilaiset varsinaisen judotoiminnan tukitoimet,
kuten sääntö- ja ansiomerkkiasiat, tuomaritoiminta, kansainväliset asiat, antidopingohjelma, talousseuranta, historia valmistelu, viestintä ja markkinointi sekä Judon Tuki ry:n
kanssa tehtävä yhteistyö.
5.1. Reilu Peli Judoliitossa
Suomen Judoliitto on toiminnassaan sitoutunut Suomen Liikunnan ja Urheilun yhteisen
Reilun Pelin eettiseen ohjeistoon. Suomen Judoliitto suosittaa Reilu Peli eettisen ohjeiston
noudattamista jäsenseuroilleen.
Reilu Peli suosituksen keskeisin sisältö on hyvien käytöstapojen ja toisen ihmisen
kunnioittamisen vaaliminen sekä yhteiskunnan yleisten pelisääntöjen ja lain
kunnioittaminen Judoliiton alaisessa toiminnassa.
5.2. Puhtaasti paras –hanke
Judoliitto on mukana Suomen Antidoping toimikunnan Puhtaasti paras –hankkeessa,
jonka tavoite on edistää puhdasta urheilua herättämällä keskustelua dopingista. Ohjelma
kunnioittaa puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. Se kannustaa huippu-urheilijoita ja
nuoria aktiiviurheilijoita puhtaaseen urheiluun. Judoliitto on hankkeessa mukana yhtenä
pilottiliittona. Hankkeen tähdistöjoukkueessa on mukana paralympiapronssimitalisti Jani
Kallunki.
5.3. Kilpailu- ja sääntövaliokunta
Kilpailu- ja sääntövaliokunta valmistelee vuosittain kilpailumääräyksiin tulevat muutokset,
liiton toimintasääntöihin mahdollisesti tulevat muutokset, mahdolliset kurinpitoasiat ja
ansiomerkkiasiat. Valiokunta raportoi kansallisten arvokilpailujen järjestelyistä hallitukselle.
5.4. Saliohjelma
Liitto avustaa saliohjelman puitteissa seuroja saliasioihin liittyvissä kysymyksissä. Vuonna
2008 tehdyn salikyselyn tuloksista tehdään johtopäätökset ja valmistellaan
jatkotoimenpiteet.
5.5. Tuomarikomission toiminta
Tuomarikomissio johtaa Judoliiton tuomaritoimintaa puheenjohtajansa johdolla.
Tuomarikomissio puolestaan on hallintovaliokunnan alainen elin, jonka toimintaa valvoo
ko. valiokunnan puheenjohtaja.
Tuomaritoiminnan strategia 2009-2012 laaditaan ja sen toimenpiteitä käynnistetään.
Euroopassa pidettävään IJF:n naistuomariseminaariin lähetetään edustaja Suomesta, jos
IJF/EJU kutsuu. Työtä suomalaistuomarin saamiseksi seuraaviin olympialaisiin jatketaan.
Tuomaritoiminnan kannustavuutta ja tuomareiden urakehitystä tuetaan urakehityssuunnitelmia laatimalla. Käynnistetään järjestelmälliset kehityskeskustelut tuomareiden
kanssa ja tulokset kirjataan urakehityslomakkeelle. Urallaan etenemään haluaville
tuomareille myönnetään matkustusstipendejä ulkomaan tuomarikokemuksen
kartuttamiseksi. Myös alueita kehotetaan antamaan menestyville tuomareilleen
matkustusstipendejä ulkomaan tuomaritoiminnan kokemuksen kartuttamiseksi.
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Tuomarikomissio nimeää tuomaritarkkailijat SM-kilpailuihin, Samurai-cupeihin ja Finnish
Openiin. Tuomaritarkkailijoita käytetään myös alueellisissa B-lisenssikoekilpailuissa.
Otetaan testikäyttöön EJU:n tuomaritarkkailuohjelmisto (Beyond).
Tuomarikomissio nimeää tuomarit seuraaviin kilpailuihin: SM, joukkue SM, NSM ja FJO.
Tuomarit muihin kilpailuihin nimeää aluetuomari järjestävän seuran edustajan kanssa.
Tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin ulkomaille hyväksyy tuomarikomissio.
Ulkomaille lähtevän aikuisten maailmancupjoukkueen mukaan lähetetään aina tuomari.
Tuomarikomissio suosittaa tuomarin lähettämistä myös muiden esimerkiksi nuorten
joukkueiden mukaan ulkomaisiin kilpailuihin.
Kansainväliset tuomarit osallistuvat arvokilpailuihin maailmancupeista saamiensa
luokitusten mukaisesti.
Vuodeksi 2009 on odotettavissa merkittäviä sääntömuutoksia. Tuomarikomissio päivittää
ja täydentää liiton tuomarikoulutusmateriaalia ja tuottaa myös uutta materiaalia.
Tuomareille annetaan mahdollisuus tilata tuomaripaita brodeerauksineen.
Alueet järjestävät tuomariperuskurssit itsenäisesti.
Tuomareiden jatkokoulutustilaisuudet järjestetään syyskaudella.
Erityisjudotuomarivastaava kouluttaa erityisjudotuomareita.
EJUn tuomariseminaariin osallistuu yksi kv. tuomari Suomesta.
Mika Korpelaiselle annetaan lupa osallistua kv. A-tuomarikokeeseen.
5.6. Kansainväliset tapahtumat Suomessa
Kilpajudon kansainvälinen päätapahtuma Suomessa Finnish Open järjestetään syksyllä.
Euroopan Judo Unionin myöntämä naisten maailmancup-turnaus järjestetään kesäkuussa.
Molemmissa tapahtumissa Judoliiton yhteistyökumppanina toimii Tikkurilan Judokat.
Muiden kansainvälisten tapahtumien järjestämistä Suomessa selvitetään.
5.7. Antidoping-ohjelma
Judoliitto jatkaa antidoping-työtä vuoden 2002 syyskokouksen hyväksymän Antidopingohjelman mukaisesti. Judoliitto jakaa urheilijoille ja seuroille antidoping-materiaalia ja
järjestää edustusvalmennusryhmiin kuuluville judokoille antidoping-luentoja. Judoliiton
työsopimuksiin ja valmennustukisopimuksiin sisällytetään antidoping-pykälät. Antidopingtyön etenemisestä raportoidaan Judoliiton kotisivuilla ja toimintakertomuksessa. Judoliitto
on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia WADAn ja Suomen Antidoping-toimikunnan
sääntöjä.
Lauri Malinen jatkaa Euroopan Judo Unionin antidoping-työstä vastaavan lääketieteellisen
komission puheenjohtajana.
5.8. Talousseuranta
Liiton talousseuranta tehdään yhteistyössä liiton tehtävään nimetyn hallituksen jäsenen,
toiminnanjohtajan ja toimistosihteerin voimin. Talousseuranta perustuu kuukausittain
tehtäviin tuloslaskelma-, kustannuspaikka-, tase- ja maksuvalmiusraportteihin.
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Taloustilanteesta raportoidaan hallituksen jokaisessa kokouksessa, kuukausittain
puheenjohtajalle ja kahdesti vuodessa tilintarkastajille.
5.9. Viestintä ja markkinointi
Liiton ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä
valiokuntien ja työryhmien puheenjohtajien sekä toimistosihteerin kanssa. Jäsenseuroille
asioista tiedotetaan seurapostilla, judon harrastajille ja yleisölle Judolehti Ipponilla sekä
liiton internet-sivuilla.
Judolehti Ipponin päätoimittajana jatkaa Erkki Kokkonen. Lehden toimitusneuvostoon
kuuluvat päätoimittajan lisäksi toiminnanjohtaja Pekka Lehdes, koulutus- ja
nuorisopäällikkö Marita Kokkonen ja liiton varapuheenjohtaja Henry Lipponen.
Toimitusneuvostoa täydennetään vuoden kuluessa tarpeen mukaan. Lehti postitetaan
kaikille liiton jäsenseurojen jäsenille, joiden osoitetiedot jäsenseura on toimittanut
Sporttirekisteriin. Lehti lähetetään myös keskeisille sidosryhmille. Lehden ilmoitusmyyntiä
kehitetään.
Seuraposti on siirretty sähköiseen muotoon. Seurapostin paperiversio postitetaan
tilauksesta maksullisena. Seurapostin paperiversion tilaushinta on 40 euroa per vuosi.
5.10. Judoliiton jäsenyydet eri yhteisöissä
Suomen Judoliitto on seuraavien yhteisöjen jäsen: Kansainvälinen Judoliitto (IJF),
Euroopan Judo Unioni (EJU), Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), Suomen Olympiakomitea
(OK), Nuori Suomi (NS), Suomen Valtakunnan Urheiluliitto (SVUL), Urheilutyönantajat.
5.11. Kansainvälinen toiminta
Judoliiton edustaja osallistuu Kansainvälisen Judoliiton ja Euroopan Judo Unionin
kongresseihin. Judoliiton edustaja osallistuu kansainvälisiin seminaareihin
talousresurssiensa puitteissa. Lauri Malinen jatkaa Euroopan Judo Unionin
lääketieteellisen komission puheenjohtajana.
5.12. Jäsenmaksu
Jäsenmaksu kaudelle 1.9.2008 – 31.8.2009 on päätetty syyskokouksessa 1.12.2007.
Jäsenmaksu on 34 euroa per sporttirekisteriin rekisteröity jäsen.
Jäsenmaksu kaudelle 1.9.2009 – 31.8.2010 tuodaan vuoden 2009 kevätkokouksen
päätettäväksi.
5.13. Jäsenmaksu sisältää
• Judon kattavan tapaturmavakuutuksen.
• Judolehti Ipponin
• Judo Free Card –jäsenkortin.
• Oikeuden osallistua Judoliiton alaisiin kilpailuihin.
• Oikeuden osallistua Judoliiton alaisiin koulutustilaisuuksiin.
• Vapaaehtoistyötä tekevien ohjaajien, valmentajien ja seuratoimijoiden tapaturma- ja
vastuuvakuutuksen Tuplaturvan.
5.14. Jäsenmaksujen laskutusaikataulu
Jäsenmaksulaskutus jäsenkaudesta 1.9.2008 -31.8.2009 tehdään viikoilla 6, 20, 36, jolloin
laskutetaan ne jäsenet, joita ei vielä kyseisellä jäsenmaksukaudella laskutettu.
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Jäsenmaksulaskutus jäsenkaudesta 1.9.2009-31.8.2010 tehdään viikoilla 41 ja vuoden
2010 viikolla 2, jolloin laskutetaan ne jäsenet, joita ei vielä kyseisellä jäsenmaksukaudella
laskutettu.
5.15. Jäsenvakuutus
Jäsenvakuutuksen voimaantulo ja vakuutusturva kerrotaan Judoliiton kotisivuilla
julkaistussa tuoteselosteessa.
5.16. Judopassi ja graduoinnit
Judopassi
Seurahinta
Liiton suositus
Jäsenhinta
Seuragraduointi
Seurahinta
Liiton suositus
Jäsenhinta
Aluegraduointi
Aluehinta
Liiton suositus
Jäsenhinta
Liittograduointi
Dan-Kollegio

30,00 €
38,00 €
17,00 € rekisteröinti liittoon
27,00 €
20,00 € rekisteröinti liittoon
60,00 €
Dan-Kollegio päättää

5.17. Kilpailujen ilmoittautumismaksut
Kilpailu
Maksu
Finnish Open
Sopimuksen
mukaan
SM-kilpailut M&N
26,00 €
SM-kilpailut A&B
17,00 €
Joukkue SM
85,00 € / joukkue
Newaza SM
Sopimuksen
mukaan
Erityisryhmien SM
Sopimuksen
mukaan
Alueelliset
85,00 € / joukkue
joukkuekilp.
Finlandia-Cup
21,00 €
Samurai-Cup
17,00 €
Valiokilpailut
21,00 €
Alempien vöiden
16,00 €
mest.
Kansalliset kilpailut Suositus

Järjestäjän osuus
Sopimuksen mukaan
17,00 €
15,00 €
85,00 €
Sopimuksen mukaan
Sopimuksen mukaan

Liiton osuus
Sopimuksen
mukaan
9,00 €
2€
Sopimuksen
mukaan
Sopimuksen
mukaan

85,00 €
17,00 €
15,00 €
17,00 €
14,00 €

4,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €

16,00 €

5.18. Kalenterimaksut
Tapahtumat, joissa osallistujia on 99 tai vähemmän, maksavat kalenterimaksua 70 euroa.
Tapahtumat, joissa osallistujia on 100 tai enemmän, maksavat kalenterimaksua 120
euroa.
Leiritapahtumat, jotka eivät ilmoita osallistujamääräänsä liiton toimistoon, 120 euroa.
Kalenterimaksu oikeuttaa tapahtuman julkaisemiseen liiton kotisivuilla Judoliiton
tapahtumakalenterissa sekä tapahtumakutsun julkaisemiseen liiton kotisivuilla.
Tapahtumamainoksen tai –ilmoituksen julkaisemisesta Judolehti Ipponissa on erillinen
hinnasto.
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Kalenterimaksua ei peritä liiton myöntämistä tapahtumista, joista järjestäjä maksaa
osallistujakohtaisen osuuden liitolle.
5.19. Alueiden koulutusten hinnat
Kurssi
Liiton osuus
Judon perusteet
15,00 €
Oppimisen ja opettamisen
15,00 €
perustaidot judossa

Alueen suositushinta
60 €
60€

Alueet päättävät itsenäisesti kurssien hinnat. Liiton osuuden vastineeksi alueet
saavat kurssien koulutusmateriaalin ja liiton kouluttajakoulutuksen.
5.20. Ansiomerkkien hinnat
Kultainen ansiomerkki kultaisin reunuksin 250 €
Hopeinen ansiomerkki hopeisin reunuksin 200 €
Kultainen ansiomerkki 170 €
Hopeinen ansiomerkki 160 €
Pronssinen ansiomerkki 100 €
5.21. Huomionosoitukset
Judoliitto palkitsee vuoden aikana menestyneitä judokoita sekä ansioituneita valmentajia,
kouluttajia, seurajohtajia, tuomareita ja seuroja sekä yhteistyökumppaneita.
5.22. Hallituksen kokouspalkkiot
Hallitus esittää syyskokoukselle 2008, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2009
alusta lähtien 50 euron kokouspalkkio per kokous.
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5.23. Judoliiton jäsenseuran ja jäsenseuran jäsenen jäsenedut
Judoliiton jäsenseuran jäsenet saavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapaturmavakuutuksen judoharrastusta varten olitpa sitten muksujudoka,
peruskurssilainen, kilpailija, huippu-urheilija, valmentaja, ohjaaja, tuomari, seurasi
talkootyöntekijä tai toimitsija.
Neljästi vuodessa ilmestyvän aikakausilehtimuotoon uudistetun Judolehti Ipponin.
Oman seuransa nimellä varustetun jäsenkortti.
Oikeuden osallistua Judoliiton alaiseen kilpailutoimintaan ilman erillistä
kilpailulisenssiä.
Oikeuden osallistua Judoliiton ja sen alueiden ohjaaja- ja
valmentajakoulutukseen sekä tuomarikoulutukseen.
Oikeuden suorittaa Judoliiton tunnustamia vyöarvoja, joista vyöarvon suorittaja saa
itselleen näyttävän vyödiplomin.
Mahdollisuuden tulla valituksi Judoliiton edustusvalmennusryhmien
harjoitusleireille sekä ulkomaisiin kilpailutapahtumiin, joihin Judoliitto lähettää
joukkueita.
Mahdollisuuden tulla valituksi Judoliiton valmennustukea nauttivien urheilijoiden
ryhmään.

Judoliiton jäsenseuran oikeudet ja etuudet
Edellä mainittujen judon harrastajille suunnattujen etuuksien lisäksi Judoliiton jäsenseurat
saavat:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kattavasti tapaturmavakuutetun harrastajakunnan. Kaikki Sporttirekisteriin
rekisteröidyt seurojen jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja judoa harrastaessaan.
Lisäksi seurojen vapaaehtoistyötä tekevät valmentajat, ohjaajat, talkootyöntekijät ja
toimitsijat kuuluvat tapaturmavakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen piiriin
kolmannelle osapuolelle tapahtuvien vahinkojen varalta.
Internet-pohjaisen Sporttirekisterin, jossa jäsenistön osoitetiedot päivittyvät
automaattisesti muuttoilmoituksen myötä Postin tietokannasta.
Seurassa voidaan myöntää Judoliiton tunnustamia vyöarvoja vain
Sporttirekisterissä oleville jäsenille.
Jäsenseurat voivat palkita ja kiittää ansioituneita seuratyöntekijöitään Judoliiton
ansiomerkeillä, joita voidaan myöntää vain Sporttirekisterissä oleville jäsenille.
Judoliiton jäsenseurat ovat mukana Suomen Liikunnan ja Urheilun musiikin julkista
esittämistä koskevassa sopimuksessa. Näin ollen jäsenseuran ei tarvitse erikseen
maksaa TEOSTO tai GRAMEX korvauksia seuran järjestämissä tilaisuuksissa
soitetusta musiikista.
Jäsenseurojen yhteystiedot julkaistaan Suomen suosituimman judoportaalin
www.judoliitto.fi sivuilla.
Jäsenseurat voivat käyttää Judoliiton nettisivuilla julkaistuja uutisia ja aineistoja
omassa viestinnässään lähteen mainiten.
Jäsenseurat voivat markkinoida omia kilpailu- ja leiritapahtumiaan Judoliiton
viestimissä Judolehdessä, nettisivuilla ja seurapostissa.
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5.24. Talousarvio vuodelle 2009

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT:

Euroa

Osanottomaksut
Pääsylipputuotot
Muut tuotot
Myyntituotot
Muut tuotot
Muut tuotot yhteensä
Varsinaisen toiminnan tuotot:

321500
0
43930
9830
34100
43930
365430
0
0
0

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT:
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut yhteensä
Henkilöstökulut yhteensä

-197395
-42431
-239826
-3000
0
0
-20100
-45800

Poistot
Muut kulut
Vuokra- ja vastikekulut
Ulkopuoliset palvelut
Matka- ja majoituskulut
Henkilökunta
Toimintaan osallistuvat
Osanottomaksukulut
Matka- ja majoituskulut yhteensä
Materiaalikulut
Urheilija- ja valmentajatuet
Muut toimintakulut
Henkilöstöetuudet
Toimistokulut
Kokous- ja neuvottelukulut
Edustuskulut
Palkinnot
Jäsenmaksukulut
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut yhteensä
Muut kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulut yht:
Kulujäämä

-39000
-363350
0
-402350
-84450
-22500
-14000
-35500
-800
-1600
-1900
-2700
-9500
-66000
-641200
-884026
-518596
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VARAINHANKINNAN TUOTOT:
Jäsenmaksutuoto
Myyntituotot
Lahjoitukset ja avustukset
Ilmoitus- ja mainostuotto
Muut varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan tuotot yht:

126000
2000
5000
29000
6400
168400

VARAINHANKINNAN KULUT:
Ostokulut tarvikevälitys
Ilmoitushankintakulut
Sopimuskulut
Muut kulut
Varainhankinnan kulut yht:

-2000
0
-1500
0
-3500

SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINNAN
TUOTOT:
Sijoitus- ja rahoitustoim tuotot yht:

400

SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINNAN KULUT:
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut yht:

-500

YLEISAVUSTUKSET:
Valtion toiminta-avustus
Valtion eritysiavustukset
Yleisavustukset yhteensä

260000
95500
355500
0
889730
-888026
1704

TILIKAUDEN TULOT YHTEENSÄ:
TILIKAUDEN KULUT YHTEENSÄ:
TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ
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5.25. Käyttösuunnitelma

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2009
Budjetoidut tulot Budjetoidut menot
100 000
-201 600
-101 600

Valmennustoiminta
Miesten ja naisten valmennus
Yhteensä
Nuorten valmennus
Yhteensä
Valmennus muut
Yhteeensä
Valmennustoiminta yhteensä
Yhteensä
Harrastevaliokunnan toiminta
Koulutus-, nuoriso,- alue,- ja eritysiryhmien
toiminta
Yhteensä
Harrastevaliokunta yhteensä
Yhteensä
Hallintovaliokunnan toiminta
Tiedotus ja markkinointi
Yhteensä

137 500

-173 464
-35 964

76 500
30 400

-46 100

314 000

-421 164
-107 164

Budjetoidut tulot Budjetoidut menot
141 430
18 070

-123 360

141 430
18 070

-123 360

Budjetoidut tulot Budjetoidut menot
28 000
-64 100
-36 100

Kilpailu- ja sääntövaliokunta
Yhteensä

6 400
4 500

-1 900

Tuomarikomissio
Yhteensä

7 500

-26 600
-19 100

Hallinto
Yhteensä

392 400
141 498

-250 902

Hallintovaliokunta yhteensä
Yhteensä

434 300
90 798

-343 502

889 730

-888 026

Kaikki
yhteensä

TULOS: 1 704
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