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1 Esipuhe
Judoliitossa käynnistyy kevätkokouksen 2009 hyväksymän liiton strategian mukainen ”Judoa hyvässä
seurassa” viimeinen vuosi. Strategiaa valmisteltiin huolella liiton hallituksen ja henkilöstön kanssa sekä
saatiin hyviä huomioita ja kommentteja jäsenseurojen edustajilta eri tilaisuuksissa.
Judoa hyvässä seurassa strategiassa Judoliiton visio:
Judosta koko kansan urheilu ja harrastus, jossa esikuvina toimivat kansainvälisesti
menestyvät kilpaurheilijat sekä osaavat ohjaajat ja valmentajat.
Strategiassa valitut lähitulevaisuuden toiminnan painopisteet on kuvattu seuraavasti:
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Strategian mukaan Judoliiton arvot tulevat judon perusarvoista:


Yhteisen hyvän periaate
o yhdessä olemme vahvoja
o yhdessä tekeminen ja toimiminen
o judoyhteisön yhteinen etu
o oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
o reilu peli ja avoimuus



Maksimaalisen tehon periaate
o resurssien tehokas käyttö
o vahvuuksien hyödyntäminen
o keskity olennaiseen
o judo-osaajat judohommiin



Joustamisen periaate
o suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen
o erilaiset harrastajat ovat lajin rikkaus
o uusien toimintamallien omaksuminen
o ei hakata päätä seinään

Strategian päivittäminen
Strategian päivittäminen vuodesta 2012 eteenpäin on aloitettu keväällä 2011. Strategiatyö jatkuu
suunnitelman mukaan siten, että valmis ehdotus esitetään syysliittokokoukselle 2012. Strategiatyössä
tullaan seuraamaan SLU:n, Olympiakomitean ja huippu-urheilun muutosryhmän luomia strategioita sekä
toiminnan linjauksia.
Strategian päivittämisen puitteissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, jossa jäsenseurojen edustajat pääsevät
keskustelemaan ja ottamaan kantaa tulevaan strategiaan.

2 Hallinto

2.1 Luottamushenkilöjohtaminen
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.
Judoliitto sitoutuu toiminnassaan Suomen Liikunnan ja Urheilun Hyvä hallintotapa asiakirjan ohjeisiin ja
suosittaa jäsenseurojaan sitoutumaan niihin soveltuvin osin.
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Hallituksen alaisena toimivat päätöksentekoa valmistelevat työvaliokunta ja muut valiokunnat sekä erilaiset
työryhmät ja toimikunnat. Valiokuntien tehtävät vahvistaa hallitus. Hallituksen alaisena toimii liiton
toimisto. Hallituksella on työvaliokunnan lisäksi kolme valiokuntaa: valmennusvaliokunta,
harrastejudovaliokunta ja hallintovaliokunta.

2.2 Operatiivinen johtaminen
Judoliiton operatiivisesta johtamisesta ja taloudesta vastaa toiminnanjohtaja apunaan liiton henkilökunta.
Toiminnanjohtaja vastaa myös liiton ulkoisen rahoituksen hankkimisesta. Toiminnanjohtajan esimiehenä
toimii liiton puheenjohtaja.
Hallituksen alustava kokoussuunnitelma vuonna 2012 on seuraava:








Järjestäytymiskokous tammikuussa.
Tilinpäätöskokous helmi-maaliskuussa.
Seurantakokous kesäkuussa.
Suunnittelukokous elokuussa.
Budjetti- ja toimintasuunnitelmakokous lokakuussa.
Työkokous marras-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
Puhelin: 09-3481 2416, faksi: 09-1481 654, e-mail: toimisto@judoliitto.fi
Internet-osoite: www.judoliitto.fi
Judoliiton palkattuun henkilöstöön kuuluvat:
Toiminnanjohtaja Pekka Lehdes, toimistosihteeri Hanne Vilpponen, nuorten olympiavalmentaja Markus
Pekkola, koulutus- ja nuorisopäällikkö Marita Kokkonen, päävalmentaja Mika Mukkula.
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3 Valmennusvaliokunnan alainen toiminta
Olympialaiset ovat vuoden 2012 merkittävin tapahtuma kansainvälisessä kilpajudossa. Lontoon
olympialaiset ovat kuluvan strategiakauden huipentuma ja näin ollen päätavoite neljän vuoden
tavoitteelliselle harjoittelulle aikuisten huippujudossa. Judossa on tavoitteena saada kolme urheilijaa
olympialaisiin. Kevään välitavoitteena ovat EM-kilpailut Venäjän 24. - 29.4.2012 Chelyabinskissä.
Olympiaryhmällä tavoitteena on lisäksi menestyminen ja olympiapisteiden kerääminen 2012 huhtikuussa
päättyvissä olympiakarsintaturnauksissa.
Aikuisten huippujudon ohessa katseet on suunnattava tulevaisuutteen ja kohdennettava toimenpiteitä
nuorten harjoittelun määrään ja ennen kaikkea laatuun sekä olosuhteiden luomiseen entistä paremmiksi.
Urheiluakatemiat ovat ottaneet pysyvän jalansijan valmennuksen kentässä. Päätoimisia
akatemiavalmentajia toimii pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa ja Päijät-Hämeen urheiluakatemiassa.
Lisäksi omatoimen ohessa toimivia judovalmentajia on Tampereen urheiluakatemiassa, Joensuun
urheiluakatemiassa, Etelä-Savon urheiluakatemiassa. Akatemioissa tai urheiluoppilaitoksissa opiskelevat
urheilijat ovat lähes kaikki maajoukkuejudokoita.
Judoliiton ja olympiakomitean yhteinen huippu-urheilun kehitysprosessi saatiin loppuun marraskuussa
2011. Prosessin aikana tuotettiin viidentoista kokeneen judokentän monipuolisesti tuntevan asiantuntijan
yhteistyönä huippu-urheilijaksi tähtäävän judokan urapolku. Lisäksi linjattiin huippujudon ensisijaiset
kehityttämishankkeet: 1. valmennuskeskustyö, 2. 11 – 15 -vuotiaiden judokoiden harjoittelukulttuurin
kehittäminen, 3. ammattivalmentajia seuroihin, 4. Judoliiton resurssijärjestelmä sekä 5. seuraavien
olympiadien valmistautuminen. Prosessin vaikuttavuutta voidaan arvioida vasta seuraavilla olympiadeilla.

3.1 Aikuisten valmennus
Olympiaryhmä muodostuu niistä urheilijoista, jotka saavat Suomen olympiakomitean valmennustukea.
Ryhmä päivitetään vuoden 2011 lopulla. Lopullinen olympiaryhmä koostuu niistä urheilijoista, joilla on
realistiset mahdollisuudet saada paikka kisoihin.
Lontoo -ryhmä koostuu olympiakomitean aikuisten ja nuorten huippu-urheilun tukea saavista urheilijoista,
joita on yhdeksän: kolme naista ja kuusi miestä. Lontoo -projektin loputtua perustetaan viimeistään syksyllä
2012 uudet olympia- ja aikuisten maajoukkueryhmät, joiden tavoitteena menestyminen Rio de Janeiron
olympialaisissa 2016 ja sitä edeltävissä arvokisoissa.

3.1.1

Leiritys ja kilpailut

Leirityksen ja kilpailujen suhteen vuosi tulee olemaan moniosainen. Alkuvuodesta ottelutuntumaa
ylläpidetään kansainvälisellä leirillä Itävallassa. Sen jälkeen keskitytään kaikilla voimavaroilla
olympiapaikkojen kannalta ratkaiseviin karsintaturnauksiin, joita käydään helmikuun loppuun. Maalishuhtikuu sisältää kotimaan ja ulkomaan leiritystä tavoitteena huhtikuun lopun EM-kilpailut.

Olympiapaikkojen varmistuttua rakennetaan olympiakarsinnat läpäisseille urheilijoille yksilöllinen ja
mahdollisimman optimaalinen ohjelma olympialaisiin saakka. Ohjelma sisältää kotimaan sekä ulkomaan
leirityksen ohella testikilpailun ennen olympiaturnausta. Karsintakilpailujen päätyttyä olympialaisten alkuun
on vajaa kolme kuukautta. Muu maajoukkueleiritys tukee valmistautumista.
Muulle maajoukkueelle rakennetaan mahdollisimman hyvin kehittymistä tukeva kilpailu- ja
leirisuunnitelma. Pääkilpailuna aikuisten ryhmille 2012 on Tampereella järjestettävä European cup –
turnaus syyskuussa.
Vuoden 2012 leirivuorokausia tulee aiemaa vuotta vähemmän olympiaryhmän tiukan kansainvälisen
kilpailukalenterin takia. Kilpailumatkat vähentävät leirivuorokausia lisäten matkustuspäiviä. Kilpailujen
jälkeen järjestettäville leireille jäädään, mikäli se vain on mahdollista. Vuoden 2012 leiritys-suunnitelma
sisältää:



8 - 10 kpl viisipäiväistä kotimaan edustusvalmennusleiriä
7 – 9 kpl kv. leiriä (5 – 20 pv.)

Tämän lisäksi Itämeren alueen maiden yhteisleireillä pyritään hakemaan edullisempia leirivuorokausia ja
kotimaan leireille pyritään jatkossakin saamaan judokoita lähimaista. Lisäksi hyödynnetään
puolustusvoimien judoleirejä tarjoamalla edustusvalmennettaville mahdollisuus osallistua leiritykseen.
Leirien valmennuksesta vastaa Jaana Sundberg.
Kilpailullinen menestys vaatii suunnitelmallisuutta, joka sisältää:








3.1.2

Tarkkaa kansainvälisten kilpailuiden ja leirien analysointia.
Pahimpien vastustajien kartoitusta yhdessä henkilökohtaisten valmentajien kanssa.
Valmentajat, huoltajat ja videokuvaajat suorittavat seurantaa, josta tehdään yhteenveto
henkilökohtaisille valmentajille yksilöllisen valmennuksen mahdollistamiseksi.
Kotimaisilla edustusvalmennusleireillä käydään jokaisen olympiaurheilijan kohdalla läpi edellä
mainittujen kartoitusten perusteella taktiset ja tekniset tavoitteet.
Urheilijoita opetetaan tarkempaan ja analyyttisempään suhtautumiseen kansainväliseen
leiritykseen ja kilpailemiseen.
Kansainvälisille leireille laaditaan selvä tavoitesuunnitelma jokaisen urheilijan tarpeiden ja
tavoitteiden mukaisesti yhdessä henkilökohtaisen valmentajan kanssa.
Tilastoidaan kaikki kansainväliset kilpailut jokaisen kilpailijan osalta valintaperusteiden
selkeyttämiseksi; sijoitus kilpailussa, voitetut ja hävityt ottelut, vastustajien taso, vastustajien
sijoitus, omat suoritukset myös tappiollisissa otteluissa.

Testaus, tukitoimet ja terveydenhuoltosuunnitelma

Olympiaryhmälle järjestetään perustestit; hapenotto-, minuutti- voima- ja nopeustestit, yhteistyössä
Pajulahden testiaseman kanssa. Ensimmäinen testi suoritettiin keväällä 2011 ja toinen loppuvuodesta.
Ylirasitustestejä suoritetaan harjoitusintensiteetin tai tulosten muuttuessa odottamattomasti.
Olympiaryhmän terveyshuoltosuunnitelmasta vastaa lääkäri Harri Selänne (Mehiläinen / LIKES).
Terveydenhuollossa panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan: tehdään henkilökohtaisia lihastasapaino8

ja liikkuvuustestauksia sekä lääkärin tarkastuksia, joiden perusteella urheilija saa tarvittaessa
henkilökohtaiset
ohjeet
ja
harjoitteet.
Lisäksi
tehdään
perusterveystarkastukset sekä
lihastasapainokartoitusten kontrollit. Terveystarkastuksiin kuuluvat yleistilan tarkastus, EKG, keuhkot,
verenpaine, virtsatutkimus, iso verenkuva tai mahdolliset muut lääkärin harkinnan mukaiset toimenpiteet.
Pitkille leiri- ja turnausmatkoille pyritään saamaan mukaan hieroja tai fysioterapeutti. Muu
terveydenhuolto sisältää henkilökohtaista neuvontaa ja kilpailumatkojen aiheuttamat erikoistoimenpiteet.
Olympiaryhmän osalta pyritään tarjoamaan mahdollisuus henkilökohtaiseen ravintokonsultaatioon ja
seurantaan sopimusyhteistyössä Northforcen (aiemmin Lappidoc)kanssa. Sopimus kattaa olympia- ja
mahdollisesti Lontoo-ryhmän lisäravinteet ja palautusjuomat.

3.2 Nuorten valmennus
Valmennuksen päätavoite on mahdollistaa nuorten urheilijoiden kehitys siten, että heille kasvaa riittävät
henkiset ja fyysiset valmiudet kehittyä tulevina vuosina aikuiseksi huippu-urheilijaksi. Nuorten
valmennuksen lisätään suunnitelmallisuutta ja parannetaan mahdollisuuksia osallistua ikäryhmän
kilpailuihin ja leireille. Näin taataan uskottava ja riittävä kilpailu- ja leirivuorokausimäärä urheilijoille, joiden
tavoitteena on saavuttaa kansainvälinen huippu.
Nuorten ikäluokkiin nimetään maajoukkueet. Alle 20-vuotiaiden maajoukkueen koko on noin 10 urheilija ja
alle 17-vuotiaiden noin 15 urheilijaa. Maajoukkueiden valintakriteerit julkaistaan valmennuksen
vuosisuunnitelmassa. Maajoukkueeseen valitut urheilijat voivat edustaa Suomea arvokisoissa ja
ikäluokkansa EJU European cupeissa.
Maajoukkueisiin kuulumattomien urheilijoiden osallistuminen edustusvalmennusleireille on toivottua ja
suotavaa. Leiritykseen voi osallistua Samurai Cupeissa ja nuorten SM-kisoissa mitalisijoille yltäneet nuoret.
Tarvittaessa seuran valmentaja voi olla yhteydessä maajoukkuevalmentajaan ja keskustella potentiaalisen
urheilijan osallistumisesta leiritykseen. Maajoukkueeseen kuulumattomien urheilijoiden kansainvälinen
kilpailukalenteri koostuu lähialueiden kaikille avoimista kilpailuista (ei EJU / IJF -kilpailuista).
Junioreiden ja aikuisten maajoukkuevalmennuksen yhdistämistä jatketaan edellisvuosien tapaan. Lisäksi
ikäryhmän maajoukkueella on mahdollisuus osallistua aikuisten kansainvälisille leireille. Ratkaisu antaa alle
20-vuotiaille maajoukkueurheilijoille tilaisuuden tehostaa kehittymistään kansainvälisillä tatameilla;
kotimaan edustusvalmennusleirit järjestetään sekä Pajulahden että Varalan urheiluopistoilla. U17maajoukkueen ryhmäsuunnitelma sisältää B-nuorten yleisen ryhmäsuunnitelman lisäksi 4 kansainväistä
kilpailua ja leiriä niin, että kaksi on kevätkaudella ja kaksi syyskaudella.
Nuorten maajoukkueiden kilpailulliset päätavoitteet ovat ikäryhmän arvokisoissa. Joukkueeseen valittavilta
urheilijoilta odotetaan piste- ja mitalisijoja nimetyistä kansainvälisistä näyttökilpailuista. A- nuorten EMkilpailut on syyskuussa Kroatiassa ja MM-kisat marraskuussa Portugalissa. Nuorten tavoitteena on saada
mitali EM-kisoista. B-nuorten EM – kilpailut on kesällä, paikka on vielä avoin.
Valmennuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota valmennusryhmiin kutsuttavien urheilijoiden
perusominaisuuksien tasoon sekä kotiharjoittelun ja kuntotason kehittymiseen. Seurantavälineinä otetaan
käyttöön henkilökohtainen suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, VALERI, joka on suunniteltu KIHU:n kanssa
9

yhteistyössä. Näiden toimenpiteiden käyttöönoton myötä odotetaan urheilijoilta ja heidän
henkilökohtaisilta valmentajiltaan aikaisempaa voimakkaampaa sitoutumista tavoitteisiinsa ja
toimintaansa. Tavoitteena on valmentajien tutustuminen edustusvalmennusleirillä tapahtuvaan
harjoitteluun vähintään kahdesti vuodessa.

3.3 Paralympialaisiin pyrkivien valmennus
Paralympiajudoa viedään kohden Lontoon 2012 paralympialaisia muuhun huippuvalmennustoimintaan
integroituna. Paralympialaisiin tähtäävät judokat harjoittelevat pääsääntöisesti näkevien judokoiden kanssa
ja heidät kutsutaan säännöllisesti Judoliiton järjestämille valmennusleireille. Paralympiakomitea tukee
taloudellisesti paralympialaisiin tähtäävää toimintaa.

3.4 Katakilpailutoiminta
Judoliitto lähettää joukkueita kansainvälisiin katakilpailuihin. Arvokilpailujen osalta joukkueet nimeää
valmennusvaliokunta Dan-Kollegion esityksestä. Muihin katakilpailuihin joukkueet nimeää Dan-Kollegio.
Joukkueiden kustannuksista vastaa Dan-Kollegio ja osallistujat.
Valmennustoiminnasta on laadittu tarkempi työsuunnitelma vuodelle 2012. Suunnitelma esitellään ja
käydään läpi Judoliiton valmentajapäivillä joululeirin yhteydessä. Kaikille valmennusryhmille laaditaan
vuosisuunnitelmalakanat toimintaa ohjaamaan.

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.
Harrastejudovaliokunnan tavoitteena on tuottaa Judoliiton jäsenille palveluja, joilla seurojen toiminnan
laatu paranee. Tällä mahdollistetaan harrastajapohjan laajentaminen ja tuetaan seuraa monipuolistamaan
toimintaansa.
Suomen Judoliitto tekee tiivistä yhteistyötä Dan-kollegion kanssa, jotta vyökoe- ja koulutusjärjestelmillä
taataan monipuolisia tavoitteita judokoille. Judo-ohjaajien tekninen kehittyminen ja taidon näkyminen
vyöarvossa on kannustin judokalle sekä näkyvä asia muille osaavasta ohjaajasta.

4.1 Aluetoiminta
Judoliiton aluetoiminta on organisaatio, joka valvoo seurojen ja harrastajien etuja. Aluetoiminnan
tehtävänä on mahdollistaa judon harrastaminen kaikkialla Suomessa. Aluetoiminta jakautuu
maantieteellisesti kuuteen alueeseen, joiden yhteistoimintaa kehitetään edelleen. Alueita rohkaistaan
ratkaisuun, jolla ne palkkaisivat osa- ja/tai päätoimisia henkilöitä.
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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 palvelumaksuilla, 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 uusia Sinettiseuroja alueelle
Judoliiton koulutus- ja nuorisopäällikkö järjestää alueella tai seuroissa tarvittaessa infotilaisuuksia tai
koulutuksia Sinettiseuratoiminnasta.
Judoliitto järjestää aluekouluttajille kouluttajakoulutuksen syksyllä 2012.
Judoliitto järjestää 2 – 3 yhteistä alueiden kehittämispäivää vuoden aikana. Tavoitteena uudistaa alueen
toiminnan käytäntöjä sekä lisätä alueiden välistä yhteistyötä.

4.2 Koulutustoiminta
Suomen Judoliiton nykyinen koulutusjärjestelmä tarjoaa judokalle urapolun valmennuksen, ohjaamisen,
seuratyön, tuomaritoiminnan ja kouluttajana toimimisen alueilla.
Koulutuksen suunnitelma:
 Seuratoimija- ja johtamisen kehittämisohjelma aloitetaan yhdessä muiden kamppailulajien kanssa
 markkinoidaan Terve Urheilija -koulutusta seuroihin
 jatketaan koulutusmateriaalien päivitystä – vuorossa Nuori Suomi ohjaajamateriaali.
 uudistetaan Muksujudo 2. koulutusmateriaalia sekä päivitetään Muksujudo 1. materiaalia
 järjestetään täydennyskoulutusta kentän toiveiden mukaan
 kouluttajina toimivat alueilla alueen hyväksymät ja Judoliiton kouluttajakoulutuksen käyneet
kouluttajat
 2. tason koulutuksiin kouluttajat valitsee koulutus- ja nuorisopäällikkö harrastusvaliokunnan
puheenjohtajan ja ko valiokunnan kanssa
 valitaan vuoden 2012 kouluttaja
 luodaan käytäntö kansainvälisen koulutus- ja ohjaustoiminnan tietotaidon vaihdolle
 koulutuspäällikkö osallistuu EJU:n koulutuskonferenssiin, mikäli konferenssin aiheet ovat
kuulemisen arvoiset
 koulutus- ja nuorisopäällikkö kirjoittaa valmentajien tasotodistuksia niitä pyydettäessä
 Judoliitto jatkaa Antidoping -koulutusohjelmassa
 jatketaan judopassiuudistusta (aikuisten passi, junioripassi) tavoitteena saada uudistetut passit
käyttöön vuoden 2012 aikana
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Koulutussuunnitelma vuodelle 2012
Tilaisuus
Järjestäjä
Judon perusteet
Oppimisen ja opettamisen
perustaidot judossa
Lasten ja nuorten –
ohjaajakoulutus
Peruskurssiohjaajakoulutus
Katakoulutukset (nage-no kata,
katame-no-kata)
Muksujudo 1. ohjaajakoulutus
Kouluttajakoulutus
Sovelletun judon
ohjaajakoulutus
Kuntojudo 2. ohjaajakoulutus
Taitoharjoittelu judossa
Testaus ja ohjelmointi
Psyykkinen valmennus
Nuoren judokan (12 – 15v.) hyvä
harjoittelu
Seurajohtaja- ja seuratoimija
koulutus
Terve Urheilija koulutus
Seuratoiminnan ja
Seurajohtamisen
kehittämisohjelma
Sinettiseuratapaaminen
Valtakunnallinen
Sinettiseminaari
Henkilökohtaisten valmentajien
koulutuspäivä
ADT – koulutus urheilijoille ja
henk.koht.valmentajille
Tuomarikoulutukset
Graduoitsijakoulutus

Lkm

Taso

alueet
alueet

12
12

1.taso
1.taso

Arvioitu
osallistujalkm
260
260

alueet

2

1.taso

30

alueet
Dan-kollegio/alueet

2
6

1.taso
1.taso

30
50

Judoliitto
Varalan urheiluopisto
Judoliitto
Judoliitto

1

2.taso

25

1
1

2.taso
2.taso

30
15

Judoliitto
Judoliitto
Varalan urheiluopisto
Liikuntakeskus Pajulahti
Judoliitto
Varalan Urheiluopisto
Judoliitto
Varalan Urheiluopisto
Lapin Urheiluopisto

1
1

2. taso
2.taso

30
15

1
1

2.taso
2. taso

15
15

1

2. taso

20

1

2. taso

30

Judoliitto
Liikuntakeskus Pajulahti
Varalan Urheiluopisto

10
3

1. / 2. taso
3. taso

200
3 * 20 (2/seura)=
60

Judoliitto
Nuori Suomi
Judoliitto
Judoliitto

1
1

lisäkoulutus
lisäkoulutus

20
20

1

lisäkoulutus

40

ADT

1

lisäkoulutus

160

Judoliitto
Dan-kollegio

6
3

12

60
30

4.3 Lasten ja nuorten judo
Judoliiton jäsenseurojen lasten ja nuorten judo on kaikille avointa, liikunnallisesti monipuolista, sosiaalisesti
kehittävää ja eettisesti kestävää.
Perusasiat toimintakaudella 2012:
 Muksujudo I ja II - sekä Nuori Suomi -ohjaajakoulutukset ovat perusta lasten ja nuorten judolle.
 Jatketaan ”Terve Urheilija” -koulutuksen tarjontaa osaksi judoseurojen jatkuvaa koulutuskulttuuria.
 Judoliitto sai hankerahoitusta Nuorelta Suomelta Harjoittelukulttuurin kehittämiseen
o Hankkeen avulla pyritään kehittämään seurojen 11 – 15v. harjoittelun laatua ja
mallintamaan harjoitusohjelmia tälle ikäryhmälle
o Rahaa käytetään seuravalmentajien koulutukseen, nuorten koulutusleireihin ja
seurayhteystyön kehittämiseen alueilla.
 Pohjoismainen Judon Nuorisoryhmä – Nordic Youth Judo Commitee jatkaa aktiivista toimintaa.
o jäseninä Maija Mustonen ja Sanna Ranki
o etsitään 1 – 2 uutta jäsentä
o tukihenkilönä Miikka Neuvonen ja koulutus- ja nuorisopäällikkö
 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.
 Lasten ja nuorten judotoiminnassa Judoliitto kannustaa jäsenseurojaan hyödyntämään Nuori Suomi
ry:n laajaa ja kattavaa palvelutarjontaa.
 Judoliitossa noudatetaan Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan yleisiä suosituksia. Lasten ja nuorten
kilpiluissa käytetään Lasten ja nuorten kilpailusääntöjä, jotka on hyväksytty tuomarikomissiossa
2005.
 Sinettiauditoinnit tullaan suorittamaan vuonna 2011 uudistettujen ja tiukennettujen kriteerien
mukaan.
 Nuori Suomi Sinettiseuratoimintaan aktivoidaan lisää judon laatuseuroja, joissa laadun mittarina on
jokaisesta toiminnassa mukana olevasta lapsesta ja nuoresta välittäminen.
 tavoitteena on saada vähintään kolme uutta Sinettiseuraa
 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.
 Sinettiseurasta yksi edustaja osallistuu vuosittaiseen Sinettiseuratapaamiseen. Judoliitto maksaa
yhden edustajan matkakulut kotipaikkakunnalta tapahtumaan. Lajikohtainen lisäkoulutus
järjestetään Vantaalla tammi-helmikuussa. Nuoren Suomen järjestämä valtakunnallinen tapahtuma
on lokakuussa. Seuroja kannustetaan osallistumaan SLU -alueiden järjestämiin alueellisiin
Sinettitapaamisiin.

4.4 Sovellettu judo
Sovelletun judon toiminnassa vuoden 2012 merkittävin tapahtuma on kansainvälinen Pajulahti Games, joka
järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa. Järjestelyistä vastaa VAU yhteistyökumppaneinaan lajiliittoja,
jotka osallistuvat tapahtumaan kilpailujen ja leirien puitteissa.

Seuroissa jatketaan laadukasta kotisaliharjoittelua. 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. Erillisiä ryhmiä ei tarvita, jos
seurassa on osaavia ohjaajia, jotka kykenevät huomioimaan harrastajat yksilöllisesti. Ryhmät kokoontuvat
yleensä 1 – 2 kertaa viikossa. Harjoitukset kestävät 1-1,5 tuntia kerrallaan seuran resurssien mukaan.
Toimintasuunnitelma:
o Pajulahti Games 20. -22.1. Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
o SM – kilpailujen valmistautumisleiri, maaliskuu, Lahti
o SM – kilpailut, 1.4. Lappeenranta
o EJU Specal Needs Open, toukokuu, Ravenna, Italia
o 6th International Special Needs Judo Tournament, lokakuu, Bewerwijk, Hollanti
o valtakunnallinen syysleiri- ja kilpailut, marraskuu Pori
o osallistutaan yhteen Ruotsissa järjestettävään Pohjoismaiseen tapahtumaan
o varaudutaan yhteen kansainväliseen kutsukilpailuun sekä valmentajakokoukseen

4.5 Kuntojudo
Kuntojudo on aikuisten harrastajien judoa. Harjoittelulla ylläpidetään harrastajan kuntoa, kehitetään
tasapinoa ja liikkuvuutta sekä tarjotaan 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.
Lisätään seurojen mahdollisuuksia tarjota aikuisille ja ikääntyville henkilöille uusia judollisia harjoituksia
kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta.
 Jatketaan vuonna 2010 luotua ”Nurin Oikein – pystyssä pysymisen perusteet” idealla luotua
tasapainon harjoittamiseen ja tuvallisempaan kaatumiseen liittyvää kurssikokonaisuutta.
 Yhteisen koulutusmateriaalin tekeminen seurojen ohjaajien käyttöön jatkuu edelleen.
 Järjestetään seurojen ohjaajille ohjaajakoulutusta.

4.6 Dan-kollegio yhteistyö
Koulutustyöryhmä ja Dan-kollegio lanseeraavat vuonna 2010 luodun koulutusvaatimusten ja vyöarvojen
uudistetun ohjeiston kouluttajille ja judoseuroihin. Graduoijille ja kouluttajille järjestetään tarvittavaa
koulutusta.

4.7 Saliohjelma
Liitto avustaa saliohjelman puitteissa seuroja saliasioihin liittyvissä kysymyksissä.
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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, antidoping-ohjelma, talousseuranta, viestintä ja markkinointi sekä
Judon Tuki ry:n kanssa tehtävä yhteistyö.
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.

5.1 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.
Liitto avustaa saliohjelman puitteissa seuroja saliasioihin liittyvissä kysymyksissä. Pyrkimyksenä on lisäksi
laatia salisuunnitelma rakennus- ja ylläpitokustannuksineen hyödynnettäväksi seuroille ja kunnille.

5.2 Tuomarikomission toiminta
Tuomarikomissio johtaa Judoliiton tuomaritoimintaa puheenjohtajansa johdolla. Tuomarikomissio
puolestaan on hallintovaliokunnan alainen elin, jonka toimintaa valvoo ko. valiokunnan puheenjohtaja.
Työtä suomalaistuomarin saamiseksi seuraaviin olympialaisiin jatketaan.
Järjestelmällisiä kehityskeskusteluita tuomareiden kanssa jatketaan. Tuoreille tuomareille nimetään tutortuomari avuksi ja tueksi. Urallaan etenemään haluaville tuomareille myönnetään matkustusstipendejä
ulkomaan tuomarikokemuksen kartuttamiseksi. Alueita kehotetaan antamaan menestyville tuomareilleen
matkustusstipendejä ulkomaan tuomaritoiminnan kokemuksen kartuttamiseksi.
Tuomarikomissio nimeää tuomaritarkkailijat SM-kilpailuihin, Samurai-cupeihin ja FJO:iin.
Tuomaritarkkailijoita käytetään myös alueellisissa B-lisenssikoekilpailuissa. Arvokilpailuissa käytetään
tarkkailijoiden apuna videota.
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.
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Eurooppaan lähtevän aikuisten maailmancupjoukkueen mukaan pyritään lähettämään aina tuomari.
Tuomarikomissio suosittaa tuomarin lähettämistä myös muiden esimerkiksi nuorten joukkueiden mukaan
ulkomaisiin kilpailuihin. Kansainväliset tuomarit osallistuvat arvokilpailuihin maailmancupeista saamiensa
luokitusten mukaisesti.
Tuomarikomissio päivittää ja täydentää liiton tuomarikoulutusmateriaalia ja tuottaa uutta materiaalia.
Alueilla järjestetään minimissään yksi tuomariperuskurssi. Tuomareiden jatkokoulutuksien
painopisteajankohta on loppuvuosi. Erityisjudotuomarivastaava kouluttaa erityisjudotuomareita.
EJU:n tuomariseminaariin osallistuu yksi kansainvälinen tuomari Suomesta.

5.3 Antidoping-ohjelma
Judoliitto jatkaa antidoping -työtä vuoden 2009 kevätkokouksen hyväksymän Antidoping -ohjelman
mukaisesti. Judoliitto jakaa urheilijoille ja seuroille antidoping -materiaalia ja järjestää
edustusvalmennusryhmiin kuuluville judokoille antidoping -luentoja. Judoliiton työsopimuksiin ja
valmennustukisopimuksiin sisällytetään antidoping -pykälät. Antidoping -työn etenemisestä raportoidaan
Judoliiton kotisivuilla ja toimintakertomuksessa. Judoliitto on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia
WADA:n ja Suomen Antidoping -toimikunnan sääntöjä.
Lauri Malinen jatkaa Euroopan Judoliiton antidoping -työstä vastaavan lääketieteellisen komission
puheenjohtajana.

5.3.1

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
kaksinkertainen paralympiapronssimitalisti ja Euroopan mestari Jani Kallunki.

5.4 Viestintä ja markkinointi
Liiton ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä markkinoinnista vastaa tiedotus- ja markkinointivaliokunta.
Viestinnän käytännön toteutuksesta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä valiokuntien ja työryhmien
puheenjohtajien sekä toimistosihteerin kanssa. Jäsenseuroille asioista tiedotetaan seurapostilla, judon
harrastajille ja yleisölle Judolehdellä sekä liiton internet -sivuilla.
Judolehden päätoimittajana jatkaa Erkki Kokkonen. Lehden toimitusneuvostoon kuuluvat päätoimittajan
lisäksi toiminnanjohtaja Pekka Lehdes, koulutus- ja nuorisopäällikkö Marita Kokkonen, liiton
varapuheenjohtaja Henry Lipponen, Heikki Hiilamo ja Ilkka Valtasaari. 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.
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Seuraposti on siirretty sähköiseen muotoon. Seurapostin paperiversio postitetaan tilauksesta maksullisena.
Seurapostin paperiversion tilaushinta on 40 euroa per vuosi.
Tiedotus- ja markkinointivaliokunta on laatinut vuoteen 2012 saakka kestävän tiedotusstrategian, jonka
kärkenä on vuosikokouksen hyväksymä liiton strategia.

-

-

Ulkoinen viestintä:
huippujudo: ”Menestyvin kamppailulaji” (olympiastatus, laaja rintama, reilu valmennusjärjestelmä:
jokaisella on mahdollisuus)
harrastejudo: ”Harrastetuin kamppailulaji” (jokainen voi harrastaa, jokainen voi saada mustan vyön,
kasvu ihmisenä)
Sisäinen viestintä:
seurajohtaminen
liiton palvelut

Juoksevan tiedottamisen lisäksi pyritään löytämään uusia valtakunnallisesti kiinnostavia
tiedotusnäkökulmia, joista esimerkkinä ”Suomen tuhannes dan-suoritus”. Vuoden 2012 aikana kartoitetaan
Suomen judotiedottajat, joiden kanssa pyritään hyödyntämään mm. valtakunnallista kiinnostusta
herättäviä juttuja.

5.5 Judoliiton yhteistyökumppanit
Oy Suomen Budosport Ab, Suomen Matkatoimisto, Varalan Urheiluopisto, Liikuntakeskus Pajulahti, Niemi
Palvelut Oy, Northforce Ltd. ja Likes Mehiläinen.
Yritysten lisäksi Judoliiton tärkeitä ja taloudellisesti merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat:
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Olympiakomitea, Paralympiakomitea, Urheiluopistosäätiö ja Nuori Suomi.

5.6 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.

5.7 Kansainvälinen toiminta
Judoliiton edustajat osallistuvat Kansainvälisen Judoliiton ja Euroopan Judo Unionin kongresseihin.
Judoliiton edustaja osallistuu kansainvälisiin seminaareihin talousresurssiensa puitteissa. Pohjoismaista
yhteistyötä hoidetaan kansainvälisten kokousten yhteydessä järjestettävissä Nordic Meeting -tapaamisissa.
Lauri Malinen jatkaa Euroopan Judoliiton lääketieteellisen komission jäsenenä. Tapio Mäki jatkaa Euroopan
Judoliiton urheilukomission jäsenenä.

17

5.8 Kansainväliset tapahtumat Suomessa
Kilpajudon kansainvälinen päätapahtuma Suomessa Finnish Open järjestetään syksyllä. Tapahtuman
järjestelyoikeudet on myönnetty Tikkurilan Judokoille.
Tampereella järjestetään 22. – 23.9.2012 kansainvälinen Euroopan Judo Unionin, European Cup Senior.
Kilpailupaikkana on Pyynikin Urheiluhalli.

5.9 Talousseuranta
Liiton talousseuranta tehdään yhteistyössä liiton tehtävään nimetyn hallituksen jäsenen, toiminnanjohtajan
ja toimistosihteerin voimin. Talousseuranta perustuu kuukausittain tehtäviin tuloslaskelma-,
kustannuspaikka-, tase- ja maksuvalmiusraportteihin. Taloustilanteesta raportoidaan hallituksen jokaisessa
kokouksessa, kuukausittain puheenjohtajalle ja kahdesti vuodessa tilintarkastajille.

5.10 Maksut Judoliitossa

5.10.1 Jäsenmaksu
Jäsenmaksu kaudelle 1.9.2011 – 31.8.2012 on päätetty syyskokouksessa 21.11.2010. Jäsenmaksu on 55
euroa per sporttirekisteriin rekisteröity jäsen.
Jäsenmaksu kaudelle 1.9.2012 – 31.8.2013 on alle 7 -vuotiaista 40 euroa ja yli 7 -vuotiaista 63 euroa per
sporttirekisteriin rekisteröity jäsen.

Jäsenmaksu sisältää
 judon kattavan tapaturmavakuutuksen
 Judolehti
 Judo Free Card -jäsenkortin
 oikeuden osallistua Judoliiton alaisiin kilpailuihin
 oikeuden osallistua Judoliiton alaisiin koulutustilaisuuksiin
 vapaaehtoistyötä tekevien ohjaajien, valmentajien ja
vastuuvakuutuksen Tuplaturvan Tarkenna

seuratoimijoiden

tapaturma-

ja

Jäsenmaksujen laskutusaikataulu
Jäsenmaksulaskutus jäsenkaudesta 1.9.2011 -31.8.2012 tehdään viikoilla 6, 20, 31 ja 36, jolloin laskutetaan
ne jäsenet, joita ei vielä kyseisellä jäsenmaksukaudella laskutettu.
Jäsenmaksulaskutus jäsenkaudesta 1.9.2012-31.8.2013 tehdään vuoden 2012 viikoilla 40 ja vuoden 2013
viikolla 2, jolloin laskutetaan ne jäsenet, joita ei vielä kyseisellä jäsenmaksukaudella laskutettu.
Jäsenvakuutus
Jäsenvakuutuksen
tuoteselosteessa.

voimaantulo

ja

vakuutusturva
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kerrotaan

Judoliiton

kotisivuilla

julkaistussa

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 aikakausilehtimuotoisen Judolehti Ipponin.
 Oman seuransa nimellä varustetun jäsenkortin.
 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.

5.10.2 Judopassi ja graduoinnit
Judopassi
Liiton suositus
Seuragraduointi
Liiton suositus
Aluegraduointi
Liiton suositus
Liittograduointi

Seurahinta
Jäsenhinta
Seurahinta
Jäsenhinta
Aluehinta
Jäsenhinta
Dan-Kollegio

32 €
40 €
18 € rekisteröinti liittoon
28 €
20 € rekisteröinti liittoon
60 €
Dan-Kollegio päättää

5.10.3 Kilpailujen ilmoittautumismaksut
Kilpailu
Finnish Open
SM-kilpailut M&N
SM-kilpailut A&B
Joukkue SM
Kata SM
Newaza SM
Erityisryhmien SM
Alueelliset joukkuekilp.
Samurai-Cup
Valiokilpailut
Alempien vöiden mest.
Kansalliset kilpailut

Maksu
Sopimuksen
mukaan
60 €
40 €
120 € / joukkue
40 €
Sopimuksen
mukaan
40 €
85 € / joukkue
25 €
25 €
25 €
Suositus

Järjestäjän osuus
Sopimuksen mukaan
45 €
30 €
100 €
30 €
Sopimuksen mukaan
30 €
85 €
20 €
20 €
20 €
20 €

Liiton osuus
Sopimuksen
mukaan
15 €
10 €
20 €
10 €
Sopimuksen
mukaan
10 €
5€
5€
5€

5.10.4 Kalenterimaksut
Tapahtumat, joissa osallistujia on 99 tai vähemmän, maksavat kalenterimaksua 100 euroa. Tapahtumat,
joissa osallistujia on 100 tai enemmän, maksavat kalenterimaksua 140 euroa. Leiritapahtumat 120 euroa.
Kalenterimaksua ei peritä liiton myöntämistä tapahtumista, joista järjestäjä maksaa osallistujakohtaisen
osuuden liitolle.
Kalenterimaksu oikeuttaa tapahtuman julkaisemiseen liiton kotisivuilla Judoliiton tapahtumakalenterissa
sekä tapahtumakutsun julkaisemiseen liiton kotisivuilla.
Tapahtumamainoksen tai -ilmoituksen julkaisemisesta Judolehdessä on erillinen hinnasto.

5.10.5 Alueiden koulutusten hinnat
Kurssi
Liiton osuus
Judon perusteet
20 €
Oppimisen
ja
opettamisen 20 €
perustaidot judossa
Alueet päättävät itsenäisesti kurssien hinnat. Liiton osuuden
koulutusmateriaalin ja liiton kouluttajakoulutuksen.

Alueen suositushinta
65 €
65 €
vastineeksi alueet saavat kurssien

5.10.6 Ansiomerkkien hinnat
Kultainen ansiomerkki kultaisin reunuksin 250 €
Hopeinen ansiomerkki hopeisin reunuksin 200 €
Kultainen ansiomerkki 170 €
Hopeinen ansiomerkki 160 €
Pronssinen ansiomerkki 100 €
Huomionosoitukset
Judoliitto palkitsee vuoden aikana menestyneitä judokoita sekä ansioituneita valmentajia, kouluttajia,
seurajohtajia, tuomareita ja seuroja sekä yhteistyökumppaneita.
Hallituksen kokouspalkkiot
Hallitus esittää syyskokoukselle 2011, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2012 hallituksen
kokouksista 50 euron kokouspalkkio per kokous.

6 Talous ja budjetti vuodelle 2012
Judoliitto on taloudellista voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Toimintavuoden 2011
loppupuolella on arvioitu, että tilinpäätös vuodelta 2011 ei toteudu tehdyn arvion mukaisesti. Tavoiteltua
ylijäämää ei tule siinä suuruudessa, kun arvioitiin eikä näin ollen saada kasvatettua omapääomaa vuoden
2010 alijäämän verran. Oma pääoman kasvattamisen vuoksi myös liiton vuoden 2012 budjetti on laadittu
ylijäämäiseksi.

Judoyhteisön ulkopuolelta tulevan rahoituksen osuus on hieman alle 50 %.
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Budjetti 2012

2012

Valmennustoiminta

Tulot

Menot

Tulot

Menot

80 000

-211 500

80 000

-225 000

Miesten ja naisten valmennus

2011

Yhteensä

-131 500

Nuorten valmennus

94 000

-170 000

Yhteensä
99 500

Yhteeensä

51 500

Valmennustoiminta yhteensä

273 500

-48 000

-59 500
99 500

-429 500

273 500

-156 000

Harrastevaliokunnan toiminta
alue,-

Tulot
ja 177 550

177 550

Yhteensä

21 886

Hallintovaliokunnan toiminta
Tiedotus ja markkinointi

-47 600

-426 100
-152 600

Menot

Tulot

Menot

-155 664

207 272

-183 792

21 866

Harrastevaliokunta yhteensä

-153 500

51 900

Yhteensä

23 480
-155 664

207 272

-183 792

23 480

Tulot

Menot

Tulot

Menot

28 136

-63 576

29 370

-66 800

Yhteensä

-35 440

Kilpailu- ja sääntövaliokunta

4 800

Yhteensä

1 140

Tuomarikomissio

1 239

-3 660

-37 430
5 500

22 430

8 500

-21 191

Hallinto

491 073

Yhteensä

243 474

Hallintovaliokunta yhteensä

525 249

Yhteensä

175 384

-1 900

3 600

Yhteensä

-260 199

-33 250
-24 750

435 400

-207 600

227 800
-349 865

478 770

-309 550

169 220
-41 271

Oman pääoman vahvistaminen
Kaikki yhteensä

94 000

-76 000

Valmennus muut

Koulutus-,
nuoriso,eritysiryhmien toiminta
Yhteensä

-145 000

976 299

976 299

959 542

-919 442

TULOS:

0

TULOS:

40 100
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Budjetti 2012 yhdistystilikaavan muodossa
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT:
Osanottomaksut
Pääsylipputuotot
Muut tuotot
Myyntituotot
Muut tuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot:

Euroa 2012
290 134

Euroa 2011
324 142
0

11 000
22 371
323 505

9 230
17 500
350 872

-232 563
-52 593
-285 156

-186 990
-36 000
-222 990
-2 000

-24 100
-49 600

-24 100
-48 600

-45 466
-346 856
-1 000
-102 800
-19 500

-42 000
-388 702
-1 000
-108 650
-19 500

-11 156
-25 000
-5 650
-1 500
-5 160
-2 800
-8 000
-59 266
-648 588
-933 744

-14 000
-25 000
-3 300
-1 500
-3 600
-2 800
-7 700
-57 900
-690 452
-915 442

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT:
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Vuokra- ja vastikekulut
Ulkopuoliset palvelut
Matka- ja majoituskulut
Henkilökunta
Toimintaan osallistuvat
Osanottomaksukulut
Materiaalikulut
Urheilija- ja valmentajatuet
Muut toimintakulut
Henkilöstöetuudet
Toimistokulut
Kokous- ja neuvottelukulut
Edustuskulut
Palkinnot
Jäsenmaksukulut
Muut kulut
Muut toimintakulut yhteensä
Muut kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulut yht:
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VARAINHANKINNAN TUOTOT:
Jäsenmaksutuotot
Myyntituotot
Lahjoitukset ja avustukset
Ilmoitus- ja mainostuotto
Muut varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan tuotot yht:

177 000
115
30 000
5 000
212 115

128 000
2 000
0
29 070
5 500
164 570

-170
-170

-2 000
0
-1 500
0
-3 500

14

400

-950

-500

373 000
67 500
440 500

300 000
143 700
443 700

TILIKAUDEN TULOT YHTEENSÄ:

976 299

959 542

TILIKAUDEN KULUT YHTEENSÄ:

-935 029

-919 442

41 270

40 100

VARAINHANKINNAN KULUT:
Ostokulut tarvikevälitys
Ilmoitushankintakulut
Sopimuskulut
Muut kulut
Varainhankinnan kulut yht:
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT:
Sijoitus- ja rahoitustoim tuotot yht:
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINNAN KULUT:
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut yht:
YLEISAVUSTUKSET:
Valtion toiminta-avustus
Valtion erityisavustukset
Yleisavustukset yhteensä

TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ
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