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1 Esipuhe
Vuonna 2018 painotetaan entistä enemmän
seurojen työn tukemista sekä palveluiden laadun
parantamista. Viedään vuoden 2018 alusta
Olympiakomitean uutta, entistä
laajempaa
laatuohjelmaa käytäntöön uusille ja nykyisille
laatuseuroille. Syksyllä 2017 Judoliitossa käyttöön
otetulla Suomisport järjestelmällä haetaan jatkossa
helpotusta, monipuolisuutta ja virtaviivaisuutta
seurojen toimintoihin.
Olympiakarsinnat alkavat toukokuussa 2018.
Olympialaisiin karsivat ryhmän liittovalmennuksesta
vastaa
uusi
olympiavalmentaja.
Kotimaista
valmennusjärjestelmää
vahvistetaan
valmennuspäällikön palkkauksella. Liitto-, akatemiaja seuravalmennusta pyritään yhdistämään entistä
toimivammaksi kokonaisuudeksi. Nuorten ja
haastajien kehittymistä tuetaan. Tavoitteena on,
että yhä useampi nuori jatkaa urheilu-uraansa aikuisten sarjoissa.
Koulutustoiminnan integroimista valmennustoiminnan kanssa jatketaan. Seuroja autetaan järjestämään
entistäkin laadukkaampaa lasten- ja nuorten toimintaa koulutuksen keinoin. Graduointitoiminnan siirryttyä
kokonaan Judoliiton vastuulle tuetaan sen kehitystä ja prosesseja vakiinnutetaan. Graduointikoulutusta
tuodaan lähemmäksi Judoliiton muuta koulutusjärjestelmää.
Hallinnossa pyritään jatkamaan kustannustehokkuutta lisääviä toimia ja noudattamaan niitä standardeja,
joita huomattavaa yhteiskunnallista tukea saavilta järjestöiltä edellytetään. Kustannustehokkuuden
lisääminen saattaa avata judoliitolle lisämahdollisuuksia myös urheilijoiden suoraan tukemiseen.
Olympiakarsintojen kustannukset tiedostetaan, samoin suoran tuen tarve kilpailijoille.
Vuonna 2018 aloitetaan strategiatyö ja suunnittelu Tokion olympialaisten 2020 jälkeiselle ajalle.
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2 Valmennus
Judoliiton valmennustoiminnan tavoite on tuottaa pitkällä aikavälillä judokoita, jotka kykenevät
saavuttamaan arvokisamitaleita aikuisten sarjoissa ja onnistuessaan voittamaan olympiakultaa. Samalla
valmennustoiminta tuottaa korkealaatuista valmennusta ja opetusta, joka hyödyttää kaikkia judokoita.
Judoliiton valmennuksessa tehtiin 2017 muutoksia ja investointeja tulevaisuuteen. Huippuryhmän
valmentajaksi palkattiin lokakuun 2017 alusta olympiadin loppuun saakka olympiavalmentajan nimikkeellä
Markus Pekkola. Hän huolehtii Tokion olympialaisiin tähtäävistä urheilijoista: laatii kilpailu- ja
leirisuunnitelman ja toimii ryhmän tukena niin ulkomaan tapahtumissa kuin kotimaan päivittäisharjoittelussa
Helsingin ja Tampereen akatemioissa.
Vuoden 2018 valmennuspäällikkönä aloittaa Jaana Jokinen. Valmennuspäällikön tehtävänä on johtaa ja
kehittää suomalaista judovalmennusta. Hän toimii liittovalmentajien esimiehenä ja vastaa valmennuksen
budjetista sekä yhteydenpidosta olympiakomiteaan, SUEK:een, valmennuskeskuksiin ja urheiluakatemioihin.
Valmennuspäällikkö osallistuu myös käytännön valmennukseen maajoukkuetasolla sekä valmennustiedon
levittämiseen yhdessä koulutus- ja nuorisopäällikön kanssa.
Karsinta vuoden 2020 Tokion olympialaisiin alkaa toukokuussa 2018, ja se tulee ohjaamaan aikuisten
huippuryhmän toimintaa. Olympiakarsinta kestää kaikkiaan 24 kuukautta (25.5.2018 - 10.5.2020), ja vaatii
suuria taloudellisia ponnistuksia niin liitolta kuin urheilijoilta. Tokion 2020 olympialaisiin pääsee kunkin sarjan
18 parasta maailman rankingin perusteella (1 edustaja/maa), lisäksi maanosapaikoilta kaiken kaikkiaan 50
urheilijaa ja erillisillä kutsuilla 20 urheilijaa.

2.1 Aikuisten valmennus
Aikuisilla vuoden 2018 päätapahtumat ovat EM-kilpailut huhtikuussa Israelissa ja MM-kilpailut syyskuulla
Azerbaidzhanissa. Huippuryhmällä pääpaino on arvokilpailuissa menestymisen lisäksi toukokuun lopulla
alkavissa olympiakarsinnoissa.
Olympiapaikan saavuttaminen vaatii menestystä IJF- turnauksissa, etenkin Grand Prix - / Grand Slam –tason
turnauksissa, sekä EM- ja MM-kisoissa.
Muilla kuin olympialaisiin karsivilla urheilijoilla ohjelmassa ovat European Cupit ja muut vastaavan tasoiset
turnaukset, jotka valmistavat IJF-tason turnauksiin.
Alle 23-vuotiailla päätavoitteena on menestyminen U23 EM-kilpailuissa marraskuussa Budapestissa ja
vanhemmilla menestys Euroopan cupeissa sekä Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa.
Aikuisten ja alle 21-vuotiaiden ikäluokan kotimaan leirit järjestetään yhdessä. Kaikille kolmelle ikäluokalle
(aikuiset, U21 ja U18) pidetään kolme yhteistä maajoukkueleiriä. Leirien lisäksi kotimaan harjoittelua
tehostetaan kaikilla ikäluokilla tehostamispäivien avulla.
Kansainvälisten kilpailujen ohella urheilijoita leiritetään kilpailutapahtumien ohessa järjestettävillä leireillä
sekä EJU:n OTC -leireillä. Lisäksi vuosi tulee sisältämään useamman viikon mittaisia ulkomaan
harjoittelujaksoja kansainvälisissä harjoittelukeskuksissa, kuten Pariisin Judo Instituutissa, Japanin
yliopistoilla (mm. Tokai ja Katsuura) sekä Israelin Wingate Instituutissa.
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2.2 Nuorten valmennus
Liiton nuorten valmennuksen päätavoite on mahdollistaa nuorten urheilijoiden kehitys siten, että he saavat
riittävät psyykkiset, fyysiset sekä lajilliset valmiudet kehittyä aikuisten ikäluokan huippu-urheilijoiksi.

2.2.1

Alle 21-vuotiaat

Tulostavoitteena vuodelle 2018 on oman ikäluokan arvokilpailumitali sekä menestys muissa kansainvälisissä
kilpailuissa, kuten Euroopan cupissa. Liittojohtoisessa ohjelmassa on 100 kilpailu- ja leirivuorokautta ja 10-15
kilpailua.
Kauden päätapahtuma on EM-kilpailut Bulgariassa syyskuussa.
Leiritys tapahtuu yhdessä aikuisten kanssa.

2.2.2

Alle 18-vuotiaat

Alle 18-vuotiaiden ykkösmaajoukkueen päätapahtuma ovat kesäkuussa Bosnia Hertsegovinassa
järjestettävät EM-kilpailut.
2-maajoukkueen päätavoitteena on menestyminen Pohjoismaisissa ja Baltian alueen kilpailuissa sekä nousu
niissä menestymällä 1-maajoukkueeseen.
Alle 18-vuotiaiden maajoukkuevalmennuksessa eteneminen rakentuu neliportaisen järjestelmän kautta.
Kansallisissa kilpailuissa menestyneillä on mahdollisuus nousta ensin valmennusryhmään, ja osallistua
maajoukkueleiritykseen. Valmennusryhmästä tavoitellaan nousua 2-maajoukkueeseen sijoituksilla
kansallisissa, Pohjoismaisissa- ja Baltian alueen kilpailuissa.
Valinta 2-maajoukkueesta 1-maajoukkueeseen edellyttää kilpailumenestyksen lisäksi maajoukkueleirityksen
sitoutumista, harjoittelun suunnitelmallisuutta, rutiinia ja kovaa asennetta sekä harjoituspäiväkirjan
säännöllistä täyttämistä.
Alle 18-vuotiaiden maajoukkueleirityksen rungon muodostavat maajoukkueleirit opistoilla sekä
leirivuorokausien kokonaismäärää lisäävät kotimaan tehostamisleirit. Ikäluokan tavoitteena on lajitekniikan
kehittäminen koko ajan kilpailukykyisemmäksi.
Ikäluokan parhaimmisto osallistuu soveltuvin osin alle 21-vuotiaiden leiriohjelmaan.

2.2.3

Alle 15-vuotiaat

Alle 15-vuotiaiden valmennuksen ytimenä tulevat olemaan valtakunnallinen yläkoululeiritys, joka on osa
Olympiakomitean valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa, sekä alueellisen harjoittelun tehostaminen
Helsingin, Tampereen ja Päijät-Hämeen akatemioissa.
Yläkoululeiritys on syksystä 2017 alkaen osa Judoliiton valmennusjärjestelmää sekä maajoukkuepolkua, jonka
tarkoitus on auttaa nuoria urheilijaksi kasvamisen tiellä. Judoliiton viralliset yhteistyökumppanit, Varalan
Urheiluopisto ja Liikuntakeskus Pajulahti toimivat judon yläkoululeirityksen keskittyminä. Opistojen
yläkoululeirityksestä vastaavat samat ammattivalmentajat, jotka toimivat U18-maajoukkuevalmennuksessa.
Lisäksi Judoliitto kannustaa alueita järjestämään yhteisiä harjoittelun tehostamispäiviä, joissa ikäluokan
nuoret pääsevät harjoittelemaan muiden alueen nuorten kanssa otteluharjoitusten merkeissä.
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2.3 Urheiluakatemiat
Judoliitto keskittää voimavaransa kolmeen urheiluakatemiaan: pääkaupunkiseudun, Päijät-Hämeen ja
Tampereen Urheiluakatemioihin. Näissä akatemioissa judovalmentajien työnantajana toimii Judoliitto.
Urheiluakatemioiden tärkeimpänä tehtävänä on koota tavoitteellisesti harjoittelevat judokat laadukkaan
valmennuksen piiriin. Niissä on myös varmistettu, että valmennuksen tukitoimet, opiskelumahdollisuudet ja
muut urheilijan elämään liittyvät asiat ovat järjestyksessä.
Syksyllä 2017 alle 21-vuotiaiden nuorten olympiavalmentajana aloitti Antti Renko, joka sijaistaa aiemmin
tehtävässä toiminutta Markus Pekkolaa olympiadin loppuun. Rengon tehtävänä on vastata
pääkaupunkiseudun ja lähialueen valmennuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä
olympiavalmentajan sekä akatemiassa harjoittelevien urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien kanssa.
Alueen harjoitukset järjestetään ja koordinoidaan yhteistyössä Etelä-Suomen judon kanssa.
Tampereen urheiluakatemian judovalmennuksesta vastaa alle 18-vuotiaiden nuorten olympiavalmentaja
Otto Faven yhteistyössä olympiavalmentaja Pekkolan sekä akatemiassa harjoittelevien urheilijoiden
henkilökohtaisten valmentajien kanssa. Päivittäisharjoittelun suunnittelun ja toteutumisen lisäksi Favenin
vastuulla on Varalan Urheiluopistolla järjestettävät judon yläkoululeirit.
Päijät-Hämeen alueen valmennuksen suunnittelusta ja koordinoinnista vastasi vuoden 2017 ajan Jaana
Jokinen. Jaanan siirtyessä vuoden 2018 alusta valmennuspäälliköksi, on Päijät-Hämeen akatemian valmennus
uudelleen järjesteltävänä. Päijät-Hämeessä akatemiavalmennuksen tukena on alueellinen valmennuksen
suunnitteluryhmä, joka koostuu paikallisten maajoukkueurheilijoiden henkilökohtaisista valmentajista sekä
Päijät-Hämeen urheiluakatemian edustajasta. Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan. Päivittäisvalmennuksen
lisäksi akatemiavalmentajan vastuulla on Pajulahden liikuntaopistolla järjestettävät valtakunnalliset
yläkoululeirit.
Helsingin, Tampereen ja Päijät-Hämeen urheiluakatemioiden judovalmennus noudattaa liittovalmennuksen
vuosisuunnitelmarunkoa, jossa on mahdollisuuksien mukaan pyritty yhdistämään arvokilpailujen
ulkopuoliset kilpailukaudet yhtenäisiksi eri ikäryhmille. Urheilijoille pyritään hakemaan kansainvälisestä
kalenterista omalle tasolle sopivat kilpailut. Kun kaikki noudattavat jaksotusta, palvelevat yhteiset
harjoitukset jokaista maajoukkuejudokaa parhaalla tavalla.
Urheilijoiden viikko-ohjelmat rakennetaan yhteistyössä seuravalmennuksen, akatemioiden ja
liittovalmennuksen kesken. Jos kuluneena vuonna judoharjoittelun painopiste oli oman tekniikan
kehittämisessä ja laajentamisessa, on se vuonna 2018 tekniikoiden tehokkuuden parantamisessa.

2.4 Valmennuksen tukitoimet
Tavoitteena on, että erityisesti urheilijoiden terveydenhuollosta pystytään huolehtimaan aiempaa
paremmin. Judoliiton yhteistyölääkärinä toimii Rauno Elokiuru, jonka toimesta on tarkoitus toteuttaa
urheilijoiden terveystarkastukset ikäluokkien ykkösmaajoukkueiden edustajille. Näin pyritään panostamaan
ennalta ehkäisevään toimintaan yksilöllisempien ohjeiden kautta. Olympiaryhmän psyykkinen valmennus
pyritään järjestämään kaikkia parhaiten hyödyttävällä tavalla.
Urheilijoita kannustetaan hyödyntämään myös paikallisen urheiluakatemian palveluita esimerkiksi
lihastasapainokartoitusten sekä yksilöllisen ravintoneuvonnan muodossa.
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2.5 Paralympialaisiin pyrkivien valmennus
Paralympiajudokoiden valmennus on jo vuosia toteutettu muuhun valmennukseen integroituna. 2017 Para
Youth Games -tapahtumasta suomalainen judoka sai kultaa. Kannustetaan näkörajoitteisia judokoita, sekä
heidän valmentajiaan mukaan kilpailutoimintaan.
Kaikkien valmennuksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät Judoliiton nettisivuilta www.judoliitto.fi.

5

Koulutusvaliokunnan alainen toiminta
2.6 Koulutustoiminta
Judoliiton koulutusjärjestelmä tarjoaa koulutuksia judokan urapolun suuntaisesti muun muassa
valmennuksen, ohjaamisen, seuratyön, tuomaritoiminnan ja kouluttajana toimimisen alueilla. Judoliiton
koulutustarjotin uusittiin syyskusta 2017 alkaen (liite 4). Koulutustarjottimen uudistuksella haettiin
selkeämpää polkua valmennuksen ja ohjauksen uralle. Lisäksi uudessa koulutustarjottimessa on selkeästi
näkyvillä koko judotoimintaan liittyvän koulutustarjonnan kirjo. Vuonna 2018 aletaan uudistaa judon
koulutuksiin liittyviä materiaaleja.
Edellisten vuosien tapaan vuonna 2018 osa judon VOK-tasokoulutuskokonaisuuksista järjestetään
yhteistyössä muiden kamppailulajien kanssa. Judoliiton kouluttajina toimivat kouluttajalisenssin omaavat
Judoliiton kouluttajakoulutuksen käyneet henkilöt sekä eri alojen ajankohtaiset asiantuntijat.
Judoliiton koulutusjärjestelmä liittyy kiinteästi myös judon vyöarvojärjestelmään.
Judoliitto toimii edelleen aktiivisena toimijana Olympiakomitean sekä muiden kumppaneiden verkostoissa.
Vuonna 2018 viedään käytäntöön Olympiakomitean uusi laatuohjelma, sekä Lisää liikettä -ohjelman osaalueet ja materiaalit.

2.6.1

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK)

Judoliitto järjestää valtakunnallista valmentaja- ja ohjaajakoulutusta (taso 1-3).
Taso 1
Jatketaan ensi vuonna hyvin toimivien Judon Perusteet (JP) ja Oppimisen ja Opettamisen perusteet Judossa
(OOP) –koulutusten järjestämistä lähellä harrastajia, niin että jokaisella olisi mahdollisuus käydä
koulutuksessa omassa tai lähiseurassa. Seurakouluttajia on vuoden 2017 lopussa 18 – kannustetaan edelleen
seuroja kouluttamaan oma seurakouluttaja, jolla on oikeus kouluttaa Judon perusteet -koulutusta.
Kouluttajien taidon ylläpitäminen on erittäin tärkeää, laaja vapaaehtoisten lisensoitu kouluttajaverkosto on
lajille rikkaus.
1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutusta voi täydentää Liikunnan aluejärjestöjen koulutuksilla. Vuonna 2018
U18-ikäisille järjestetään valmennukseen liittyviä luentoja maajoukkueleirien yhteydessä, mistä muodostuu
nuorille kilpailijoille vaihtoehtoinen VOK1 tason täydennysosa.
Taso 2
Vuonna 2018 judo yhdessä ITF taekwondon kanssa järjestää kamppailulajien yhteisen 2. tason
junioriohjaajakoulutuksen, jota koulutusjärjestelmän mukaisesti täydennetään Muksujudo 1 –koulutuksella.
Judoliitto pyrkii lisäämään valmennusosaamista seuroissa – jokaisella ohjaaja- ja valmennustyössä mukana
olevalla olisi hyvä olla vähintään 2-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus.
Taso 3
3. tason valmentajakoulutuksessa pureudutaan laajasti valmennuksen eri osa-alueisiin. Käsiteltäviä aiheita
ovat mm. fyysinen valmennus, harjoittelun ohjelmointi, testaus, valmennuksen filosofia ja pedagogiikka,
psyykkinen valmennus, terveyden edistäminen ja ravitsemus, lajianalyysi sekä teknis-taktinen valmennus. 3.
tason koulutukseen tulevilla ohjaajilla pitää olla henkilökohtainen valmennettava/valmennettavia.
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3-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus pidettiin syksyllä 2017. Koulutuksessa aloitti XX judovalmentajaa ja
ohjaajaa. 2017 toteutuksessa ensimmäistä kertaa koulutus oli osittain yhdistetty valmentajan
ammattitutkintoon, jonne valmentajat saavat kurssilta valmiudet jatkaa opintojaan. Seuraavan kerran
kamppailulajien yhteinen 3. tason koulutus on suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2019.
Koulutus- ja nuorisopäällikkö kirjoittaa kaikista VOK tasokoulutuksista pyydettäessä todistuksen.

2.6.2

Judoliiton täydennyskoulutukset

VOK-tasokoulutusten lisäksi Judoliitto järjestää monipuolisesti täydennyskoulutuksia judon eri osa-alueilta.
Vuonna 2018 toteutetaan muun muassa muksujudo, sekä kuntojudo -koulutukset. Judoliitto jatkaa
tekniikkakoulutuksen järjestämistä kahdesti vuodessa. Tekniikkakoulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti
seuroissa valmennustyötä tekeville ohjaajille.
Kaikki Judoliiton järjestämät täydennyskoulutukset liitteessä 4.
Judoliitto jatkaa Antidoping-koulutusohjelmassa. Tutkitaan mahdollisuutta kouluttaa liitolle oma AD
kouluttaja. Judoliiton työryhmät ja valiokunnat järjestävät erilaista dedikoitua koulutusta, kuten
graduointikoulutusta, tuomarikoulutusta sekä katakoulutusta.

2.6.3

Koulutustapahtumat vuonna 2018

Judoliiton alaisuudessa järjestetään vuonna 2018 yhteensä yli 50 koulutustapahtumaa joihin tavoitellaan
yhteensä yli 800 osallistujaa.
Vuoden 2018 koulutuskalenterissa on seuraavat tapahtumat:
Koulutus
JP & OOP (taso 1)
1. tason täydennyskoulutukset U18 maju
2. tason valmentaja – ja junioriohjaajakoulutukset
3. tason valmentajakoulutus (kevään lähijaksot)
Muksujudo 1
Judokan Voiman polku
Seuravalmentajien tekniikkakoulutus 1
Seuravalmentajien tekniikkakoulutus 2
Kouluttajakoulutus
Sovelletun judon ohjaajakoulutus
Judoa aikuisille
Seurajohtajakoulutus
Tuomarikoulutukset
Graduointikoulutukset
Katakoulutukset

Koulutustapahtumia Osallistujia
18
180
4
160
80
22
1
20
1
15
1
30
1
30
1
10
1
3
1
15
1
15
6
60
4
20
7
150

Koulutusten tarkemmat ajankohdat ja paikat varmistuvat vuoden 2018 alussa. Judoliiton koulutusjärjestelmä
on esitelty Judoliiton kotisivuilla www.judoliitto.fi/judoliitto/koulutus. Koulutustapahtumat löytyvät
Judoliiton tapahtumakalenterista Judoliiton internet-sivuilta.
Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu tulevana vuonna Suomisport -järjestelmän kautta. Koulutusten
videotaltiointeja jatketaan vuonna 2018.
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2.7 Laatuseuratoiminta
Judoliitossa on käytössä Olympiakomitean laatuseuraohjelma, josta vuonna 2017 on ollut käytössä lasten- ja
nuorten liikuntaan keskittyvä Sinettiseura-ohjelma. Laatuohjelman muut osat auttavat seuroja kehittymään
aikuisten harrasteurheilussa sekä huippu-urheilussa. Judoliitolla on 16 sinettiseuraa. Laatuseuratoiminnasta
tiedotetaan kaikkia seuroja pyrkimyksenä hankkia kaksi uutta laatuseuraa vuoden 2018 aikana. Lisäksi
kannustetaan nykyisiä Sinettiseuroja laajentamaan laatuseuratoimintaansa muihinkin ohjelman alueisiin.
Koitetaan entisestään korostaa seuroille laatuseuratoiminnan lisäarvoa statuksen, auditointien, sekä
verkoston kautta. Vuonna 2018 Olympiakomitea järjestää valtakunnallisen sinettiseuraseminaarin
laatuseuroille. Tavoitellaan mahdollisimman suurta edustusta judon laatuseurojen parista.

2.8 Lasten ja nuorten toiminta
Judoliiton jäsenseurojen lasten ja nuorten judo on kaikille avointa, liikunnallisesti monipuolista, sosiaalisesti
kehittävää ja eettisesti kestävää. Lasten ja nuorten liikuttaminen on valtakunnallisesti Suomessa liikunnan
järjestöjen painopisteenä. Siihen tullaan panostamaan myös Judoliitossa.
Muksujudo I, Judoliiton peruskurssiohjaajakoulutus sekä liikunnan aluejärjestöjen VOK1-sisältöiset
ohjaajakoulutukset ovat perusta lasten ja nuorten judolle. Vahvistetaan Terve Urheilija –koulutusten
markkinointia ja pyritään saamaan ne osaksi judoseurojen jatkuvaa koulutuskulttuuria.
Tutkitaan mahdollisuus tehostaa seurojen toteuttaman Liikkuva Koulu-hankkeen toteuttamista. Tampereen
Judo aloitti hankkeen toteuttamisen vuonna 2017. Tällä hetkellä seuroilla on käytössään kamppailulajien
muutama vuosi sitten yhdessä tekemät Kamppailutaituri-ohjeet ja materiaalit kamppailullisten
liikuntatuntien pitämiseen kouluissa http://www.judoliitto.fi/seuroille/liikkuva-koulu-hanke/. Uuden
opetussuunnitelman sekä valtion koulupäivän liikkeen lisäämiseen kohdennettujen resurssien myötä
seuroilla on lähivuosien aikana hyvä mahdollisuus paikallisesti aktivoitua kouluyhteistyössä olemalla
yhteydessä paikkakunnan Liikkuva Koulu -koordinaattoriin, kerhotoiminnan vastaavaan tai suoraan
lähikoulujen rehtoreihin. Kannustetaan seuroja tekemään pitkäjänteisiä, uskottavia ja uuteen
opetussuunnitelmaan sekä sen tavoitteisiin nojaavia yhteistyöhankkeita lähikoulujen kanssa. Erinomaisia
esimerkkejä vastaavista malleista on esimerkiksi yleisurheilun ja palloilulajien puolelta jo useita.
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 Olympiakomitean laajaa ja
kattavaa palvelutarjontaa.
Judoliitossa noudatetaan Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan yleisiä suosituksia. Judoliiton käytössä on myös
Kamppailija ei kiusaa –projektin materiaalit. Sinettiauditointeja jatketaan vuonna 2018 osana uutta seurojen
laatuohjelmaa. Uudistettujen sinettiseurakriteerien mukaan lähtökohtana on jokaisesta toiminnassa mukana
olevasta lapsesta ja nuoresta välittäminen.

2.9 Sovellettu judo
Seuroissa jatketaan laadukasta kotisaliharjoittelua. Osa seuroista järjestää erillisiä sovelletun judon
harjoituksia ja toisissa seuroissa erityistä tukea tarvitsevat judokat on integroitu ikänsä mukaisiin ryhmiin.
Suomen Judoliitto liittyi vuoden 2017 lopussa Special Needs Judo Unioniin, joka tukee ja koordinoi sovelletun
judon toimintaa globaalisti.
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Sovellettu Judo panostaa vuonna 2018 kansainväliseen toimintaan ja sen kehittämiseen niin kilpailuiden,
leirien kuin valmentajien kouluttamisenkin osalta. Tammikuussa 18.-22.1.2018 järjestään iso kansainvälinen
kilpailu Pajulahti Games -tapahtuman kyljessä. Tapahtumaan odotetaan noin 200 osallistujaa ympäri
Eurooppaa. Pajulahti Games kilpailut järjestetään yhteistyössä Special Needs Judo Unionin kanssa.
Kilpailuiden yhteydessä järjestetään myös ohjaajien kansainvälinen seminaari.
Vuosi 2018 on myös tärkeä valmistautumisvuosi tuleviin Special Olympics maailman kesäkisoihin. Special
Olympics kisat järjestetään maaliskuussa 2019 Abu Dhabissa. Vuoden 2018 aikana tulee olemaan useampi
valmistautumisleiri kisoihin valituille urheilijoille.
Muita kansainvälisiä tapahtumia joihin sovelletun judon joukkue lähtee:
1. Hollannissa järjestettävät World Judo Games 14.-15.4.2018
2. Swiss Tournament, Sveitsi 30.6.2018
3. Göteborg Open Ruotsi vielä avoin päivämäärä.
Kilpailuihin lähetettävä joukkue valitaan myöhemmin.
Sovelletun judon suomenmestaruuskilpailut otellaan aikuisten SM-kisatapahtuman yhteydessä, vuonna 2018
SM kilpailut pidetään Helsingin Kisahallilla. Lokakuussa sovelletun judon joukkue osallistuu VAU:n
monilajileirille, jonka yhteydessä pidetään kansalliset kilpailut.

2.10 Kuntojudo
Kuntojudo on aikuisten työikäisten ja ikääntyvien harrastajien toimintamuoto, jossa harjoittelulla kehitetään
judotaitoja ja ylläpidetään harrastajan kuntoa, kehitetään tasapainoa ja liikkuvuutta sekä tarjotaan hyvä
sosiaalinen yhteisö judon periaatteiden mukaan. Judoliitto tarjoaa apua judopainotteisen terveysliikunnan
suunnitteluun jäsenseuroilleen, tavoitteena auttaa seuraa luomaan iäkkäämmille harrastajille sopiva
harjoittelumuoto. Judoliitto järjestää ohjaajille kuntojudon peruskoulutusta noin joka toinen vuosi. Vuonna
2018 tämä koulutus toteutetaan nimellä "judoa aikuisille".
Kehitetään ja otetaan vahvemmin käyttöön vuonna 2010 luotua ”Nurin Oikein – pystyssä pysymisen
perusteet” idealla luotua tasapainon harjoittamiseen ja turvallisempaan kaatumiseen liittyvää
kurssikokonaisuutta. Lisätään koulutusten kautta seurojen mahdollisuuksia tarjota aikuisille ja ikääntyville
henkilöille uusia judollisia harjoituksia kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

2.11 Katatoiminta
Katatoiminnasta vastaa liiton hallituksen alaisuudessa oleva katavaliokunta, joka valmistelee ja päättää
kansainvälisten arvokilpailujen joukkuevalinnat. Katakilpailujen kustannuksista vastaavat osallistujat.
Suomella on ollut useita pareja aivan arvokilpailumitalien kannassa ja kotimaisten katakilpailuiden määrää
on lisätty. Suomen vahvaa katatoimintaa jatketaan vuonna 2018.
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3 Hallintovaliokunnan alainen toiminta
3.1 Kilpailu- ja sääntövaliokunta
Kilpailu- ja sääntövaliokunta valmistelee vuosittain kilpailumääräykset, joita noudatetaan kotimaisissa
kilpailuissa. Määräyksissä on otettu huomioon vastaavat kansainväliset säännöt. Valiokunta nimeää liiton
arvo- ja valiokilpailuille viralliset valvojat. Kilpailuiden valvonnassa esiin tulleet puutteet tuodaan tarvittaessa
hallitukselle.

3.2 Graduointitoiminta
Graduointitoimintaa ohjaa vyökoekomission valmistelemat ja Judoliiton hallituksen vahvistamat
graduointisäännöt. Vyökoekomissio vastaa graduointitoiminnan ylläpidosta ja toteuttamisesta Suomessa.
Dan-graduointeja järjestetään vuonna 2018 neljä. Graduointitilaisuudet järjestetään eri puolilla Suomea
käyttäen paikallisia graduoijia. Yksi graduointitilaisuus järjestetään maajoukkueleirin yhteydessä joulukuussa
ja on kohdistettu ensisijaisesti kilpailijoille.
Graduointitilaisuuksien yhteydessä järjestetään graduointikoulutukset.
Graduointisäännöt uudistettiin 1.8.2017 alkaen, jolloin muun muassa maajoukkuejudokat vapautettiin
graduointimaksuista. Tämän vuoksi odotetaan vuonna 2018 useamman ykkösmaajoukkueen judokan
suorittavan dan-arvoja.

3.3 Antidoping-ohjelma
Judoliitto on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa WADAn (maailman antidopingtoimisto) hyväksymää
Maailman
antidopingsäännöstöä.
Suomen
antidopingsäännöstö
perustuu
Maailman
antidopingsäännöstöön. Judoliitto jatkaa antidoping-työtä vuoden 2017 kevätkokouksen hyväksymän
Antidoping-ohjelman mukaisesti. Vuonna 2016 perustettu Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa
urheilun eettisyyden vahvistamisesta Suomessa: esimerkiksi antidopingtoiminnasta sekä urheilukilpailujen
tulosten manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisystä.
Judoliitto jakaa urheilijoille ja seuroille antidoping-materiaalit ja järjestää edustusvalmennusryhmiin
kuuluville judokoille antidoping-luentoja. Judoliiton työsopimuksiin ja urheilijasopimuksiin on sisällytetty
antidoping-pykälät.
Antidopingtyön
etenemisestä
raportoidaan
Judoliiton
kotisivuilla
ja
toimintakertomuksessa.
Lauri Malinen jatkaa Euroopan Judo Unionin antidoping-työstä vastaavan lääketieteellisen komission
jäsenenä. Judoliiton antidoping ohjelma löytyy sekä Judoliiton että SUEK:n sivuilta.

3.4 Viestintä ja markkinointi
Liiton ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä ja markkinoinnista vastaa viestintä- ja markkinointityöryhmä.
Viestinnän käytännön toteutuksesta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä valiokuntien ja työryhmien
puheenjohtajien sekä henkilöstön kanssa. Viestintään voidaan tarpeen mukaan käyttää myös ulkopuolista
apua, erityisesti kilpailuraportoinnin suhteen. Vuosina 2016 ja 2017 ulkopuolinen toimija on ollut
Olympiakomitean Uutishuone.
Judoliiton tiedotuskanavia ovat sähköinen Judolehti (judolehti.fi), Judoliiton internet-sivut (judoliitto.fi),
liiton Facebook –sivut, Twitter –tili, Instagram – tili, Judolehden Youtube –kanava, sekä uutiskirjeet eri
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kohderyhmille. Vuoden 2018 aikana Judoliiton tiedotuskanavien kehittämistä jatketaan edelleen muun
muassa tehostamalla viestintää uutiskirjein sekä Suomisport-järjestelmän kautta.
Judoliiton markkinointitoimenpiteet tähtäävät liiton sekä koko lajin näkyvyyden parantamiseen ja sitä kautta
seurojen jäsentilanteen vahvistamiseen. Myös fanikulttuurin rakentamista fanituottein sekä
maajoukkueiden kannatustuottein aloitetaan vuonna 2018.
Judolehti on merkittävä osa liiton viestintää ja markkinointia. Sen sähköisen version kehittäminen ja laadukas
sisällön tuottaminen ovat tärkeitä painopisteitä tulevana toimintavuonna. Judolehteen on mahdollista myös
myydä mainostilaa yhteistyökumppaneille. Yllä mainittujen lisäksi painetaan vuosittain koostemainen
vuosijulkaisu jokaiselle jäsenelle. Judolehti löytyy osoitteesta judolehti.fi.

3.5 Judoliiton jäsenyydet eri yhteisöissä
Suomen Judoliitto on seuraavien yhteisöjen jäsen:
Kansainvälinen Judoliitto (IJF)
Euroopan Judo Unioni (EJU)
Suomen Olympiakomitea (OK)
Suomen Valmentajat ry
Urheilutyönantajat
Vuoden 2017 lokakuusta alkaen Suomen Judoliitto on myös uuden globaalin, erityisjudon kehittämiseen
perustetun järjestön jäsen (SNJU - Special Needs Judo Union).

3.6 Tuomarikomission toiminta
Tuomarikomissio johtaa Judoliiton tuomaritoimintaa puheenjohtajansa johdolla. Tuomarikomissio tiedottaa
toiminnastaan Judoliiton internetsivuilla julkaisemalla kokoustensa pöytäkirjat sekä ajankohtaistiedotteita.
Selvitetään mahdollisuutta hyödyntää Suomisportia tuomarirekisterinä.
Kehityshaluisia tuomareita tuetaan myöntämällä taloudellista tukea sekä kotimaisiin että ulkomaisiin
kilpailuihin. Tuen saamisen ehtona on halu kehittyä tuomarina sekä raportti kilpailusta. Tuomariraportit
julkaistaan Judoliiton internetsivuilla.
Tuomarikouluttajat vastaavat koulutusten järjestämisestä. Tavoitteena on tuomarimäärän kasvattaminen ja
peruskursseja järjestetään tasapuolisesti eri paikkakunnilla. Jokainen vuonna 2017 tuomareiden
kouluttajakoulutukseen osallistunut toimii kouluttajana ainakin yhdellä peruskurssilla. Toiminnassa otetaan
huomioon uusien graduointisääntöjen vaatimus tuomarin peruskurssin teoriaosasta 1.kyu vyöarvoon.
Otetaan käyttöön peruskurssin projektisuunnitelma. Tuomareiden jatkokoulutusten ajankohta on
loppuvuosi. Järjestetään tarvittaessa A/B -koulutuksia. Pääkoulutus järjestetään Suomessa ja kutsutaan
muiden pohjoismaiden tuomarit mukaan. Erityisjudon ja näkövammaisten judon tuomarivastaava kouluttaa
tuomareita omien erityisvaatimusten mukaisesti tarvittaessa. Mikäli vuoden aikana tulee sääntömuutoksia,
koulutetaan tuomarit niihin ja päivitetään koulutusmateriaali.
Tuomarit nimetään kilpailuihin Suomen Judoliiton voimassa olevien kilpailumääräysten mukaisesti.
Tuomarikomissio nimeää tuomarit arvo- ja valiokilpailuihin. Kaikkiin muihin kilpailuihin tuomarit kutsuu
kilpailun järjestäjä, jota avustaa tarvittaessa tuomarikomission nimeämä tuomarikoordinaattori.
Suomalaiset tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin ulkomaille hyväksyy tuomarikomissio. Tuomarit osallistuvat
kansainvälisiin kilpailuihin oman suunnitelmansa mukaisesti, kuitenkin sellaisia kilpailuja suosien, joihin
lähtee joukkue kotimaasta.
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Kansainväliset tuomarit osallistuvat arvokilpailuihin luokituskilpailuista saamiensa luokitusten mukaisesti.
Kun EJU tai IJF nimeää suomalaistuomarin kilpailuun, osallistuu hän kilpailuun liiton kustannuksella ellei EJU
tai IJF vastaa kustannuksista. IJF:n ja EJU:n tuomariseminaareihin osallistuu 1-2 kansainvälistä tuomaria
Suomesta judoliiton kustannuksella.

3.7 Kamppailulajien yhteistyö
Kamppailulajiliittojen yhteistyö on löytänyt monilta osin vakiintuneet käytännöt. Erityisen paljon yhteistyötä
tehdään koulutuksen alalla ja sitä pyritään edelleen vahvistamaan. Kamppailulajit muuttavat yhdessä muun
urheiluyhteisön kanssa uusiin toimitiloihin Pitäjänmäelle vuoden 2018 alussa. Uusi toimisto tulee tuomaan
lajit entistä lähemmäksi toisiaan. Ministeriön projektirahoitukselle ei haettu jatkoa.

3.8 Hallinto
Luottamushenkilöjohtaminen
Suomen Judoliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää jäsenseurojen edustajista koostuva yhdistyksen kokous,
joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Judoliiton toimeenpanevana elimenä
työskentelee vuosikokouksen valitsema hallitus. Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-9
jäsentä. Puheenjohtajiston muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa.
Hallituksen alaisena toimivat päätöksentekoa valmistelevat työvaliokunta ja muut valiokunnat sekä erilaiset
työryhmät ja toimikunnat. Valiokuntien tehtävät ja henkilövalinnat vahvistaa hallitus. Hallituksen alaisena
toimii Judoliiton toimisto.
Vapaaehtoiset Judoliitossa
Judoliiton toiminnassa on mukana palkatun henkilöstön lisäksi kaikkiaan noin 80 henkilöä erilaisissa
luottamus-, kouluttaja- ja oto-tehtävissä. Henkilöt edustavat Judoliiton seurakenttää hyvin laajasti.
Vuosittain liiton toiminnassa mukana olevat henkilöt tulevat 30–40 eri seurasta.
Operatiivinen johtaminen
Judoliiton operatiivisesta johtamisesta ja taloudesta vastaa toiminnanjohtaja apunaan liiton henkilökunta.
Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii liiton puheenjohtaja.
Hallituksen alustava kokoussuunnitelma vuonna 2018 on seuraava:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Järjestäytymiskokous tammikuussa.
Tilinpäätöskokous helmi-maalikuussa.
Seurantakokous kesäkuussa.
Suunnittelukokous elokuussa.
Budjetti- ja toimintasuunnitelmakokous lokakuussa.
Työkokous marras-joulukuussa.

Tarpeen vaatiessa hallitus kokoontuu useammin ja valmistelee asioita myös eri keinoin kommunikoiden.
Hallitus voi halutessaan pitää myös puhelin- tai skypekokouksia asialistan ollessa lyhyt. Hallituksen
puheenjohtajistosta koostuva työvaliokunta valmistelee tulevan hallituksen kokouksen asioita.
Työvaliokunta voi myös päättää kokouksessaan asioista, jotka myöhemmin hyväksytetään hallituksen
kokouksessa.
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Toimisto
Suomen Judoliiton toimisto on vuoden 2018 tammikuusta alkaen osoitteessa Valimotie 10, 00380 Helsinki.
Puhelin: 050-3847030, e-mail: toimisto@judoliitto.fi
Internet-osoite: www.judoliitto.fi
Judoliiton palkattu henkilöstö vuonna 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pekka Lehdes, toiminnanjohtaja
Tuula Falenius, toimistosihteeri
Jaana Jokinen, valmennuspäällikkö
Markus Pekkola, Olympiavalmentaja
Antti Renko, nuorten olympiavalmentaja ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian valmennus
Otto Favén, alle 18-vuotiaiden valmentaja ja Tampereen Urheiluakatemian valmennus
TBA, Päijät-Hämeen akatemiavalmentaja
Katri Maijala, koulutus- ja nuorisopäällikkö

3.9 Maksut Judoliitossa
Jäsenmaksu
Jäsenmaksu kaudelle 1.9.2018 – 31.8.2019 päätetään Judoliiton syyskokouksessa 2017. Jäsenmaksuksi
hallitus esittää alle 7 -vuotiaista 41 euroa ja yli 7 -vuotiaista 76 euroa per jäsen. Jäsenmaksuun ei esitetä
korotusta. Jäsenmaksut liiton ja seuran välillä hoidetaan Suomisport järjestelmässä.
Jäsenvakuutus ja lisäturva
Jäsenvakuutuksen sekä lisäturvan tuoteselosteet ovat luettavissa ja ladattavissa Judoliiton kotisivuilla
suomeksi, ruotsiksi, sekä englanniksi.
Judoliiton jäsenseuran jäsenen jäsenedut
Judoliiton Suomisportin kautta rekisteröidyt jäsenseuran jäsenet saavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapaturmavakuutuksen judoharrastusta varten olitpa sitten muksujudoka, peruskurssilainen,
kilpailija, huippu-urheilija, valmentaja, ohjaaja, tuomari, seurasi talkootyöntekijä tai toimitsija.
Oikeuden osallistua Judoliiton alaiseen kilpailutoimintaan ilman erillistä kilpailulisenssiä.
Oikeuden osallistua Judoliiton ja sen alueiden alaisiin koulutustilaisuuksiin.
Oikeuden suorittaa Judoliiton tunnustamia vyöarvoja, joista vyöarvon suorittaja saa itselleen
vyödiplomin.
Mahdollisuuden tulla valituksi Judoliiton edustusvalmennusryhmien harjoitusleireille sekä
ulkomaisiin kilpailutapahtumiin, joihin Judoliitto lähettää joukkueita.
Mahdollisuuden tulla valituksi Judoliiton valmennustukea nauttivien urheilijoiden ryhmään.
Sähköisen jäsenkortin judokan Suomisport profiilissa
Profiilin Suomisport järjestelmään, josta judoka näkee omat jäsenyytensä, sekä rekisteriin merkityt
tietonsa kuten vyöarvosuoritukset sekä käydyt koulutukset.

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

•
•
•
•

•
•
•

Kattavasti tapaturmavakuutetun harrastajakunnan. Kaikki Suomisportiin 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 Suomisportin jäsenrekisteriksi. Suomisport järjestelmään seura voi lisäksi laittaa
myyntiin jäsenyytensä, sekä seuran omat tapahtumat.
Seurassa voidaan myöntää Judoliiton tunnustamia vyöarvoja vain Suomisportissa oleville jäsenille.
Jäsenseurat voivat palkita ja kiittää ansioituneita seuratyöntekijöitään Judoliiton ansiomerkeillä, joita
voidaan myöntää vain Suomisportissa oleville jäsenille.
Judoliiton jäsenseurat ovat mukana Suomen Olympiakomitean 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 sekä nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Judopassit ja graduoinnit
Tuote
Judopassi
Nuorten judopassi
Vyökoemaksu 4 kyu-1 kyu
Liittograduointi

Seurahinta
34€
34€
20€
120€

Suositushinta
40€
40€
30€

Kilpailujen ilmoittautumismaksut
Kilpailu
SM-kilpailut M&N
SM-kilpailut U18&U21
Joukkue SM
Kata SM
Erityisryhmien SM
Alueelliset joukkuekilpailut
Samurai Cup
FJO
Muut arvo- ja valiokilpailut
Alempien vöiden mestaruuskilpailut
Kansalliset kilpailut (suositus)

Maksu
70€
45€
120€/joukkue
40€
40€
85€/joukkue
35€
40€
25€
25€
25€

Järjestäjän osuus
50€
35€
100€
30€
30€
85€
30€
35€
20€
20€
25€

Liiton osuus
20€
10€
20€
10€
10€
5€
5€
5€
5€

Kalenterimaksu
Tapahtumat, joissa osallistujia on 99 tai vähemmän, maksavat kalenterimaksua 100 euroa. Tapahtumat,
joissa osallistujia on 100 tai enemmän, maksavat kalenterimaksua 140 euroa. Leiritapahtumat kalenteriin
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maksavat 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 sekä
ilmoittautumisen judoshiai.judoliitto.fi -sivuston kautta. Kilpailun järjestämiseen liittyviä liiton tarjoamia
palveluita tullaan kehittämään vuoden 2018 aikana.
Koko Judoliiton hinnasto löytyy osoitteesta judoliitto.fi/judoliitto/hinnasto.
Tapahtumamainoksen tai -ilmoituksen julkaisemisesta Judolehdessä on erillinen hinnasto.
Seurojen ja alueiden koulutusten hinnat
Kurssi
Judon perusteet
Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa

Liiton osuus
20€
20€

Suositushinta osallistujille
65€
65€

Seurat/alueet päättävät itsenäisesti kurssien hinnat. Liiton osuuden vastineeksi seurat/alueet saavat kurssien
koulutusmateriaalin. Judon perusteet -koulutukset pitää seurakouluttajat, Oppimisen ja opettamisen
perusteet – kurssia saavat pitää lisensoidut seurakouluttajat. Lisäät tietoja Judoliiton koulutus- ja
nuorisopäälliköltä.
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 2017, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2018 hallituksen
kokouksista 50 euron kokouspalkkio per läsnä oltu kokous.
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4 Talous ja budjetti 2018
Judoliitto on taloudellista voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Vuoden 2018 budjetti on
laadittu 84 euroa ylijäämäiseksi. Budjetin 2018 mukaan Judoliiton varsinainen toiminta toteutetaan 643 000
euron tappiolla, jota katetaan varainhankinnalla 222 000 euroa ja avustuksilla 422 000 euroa.
Suomen Judoliitto on hakenut edellisten vuosien tapaan tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Suomen
Olympiakomitealta. Ministeriön päätös ensi vuoden avustuksesta tulee vuoden 2018 puolella. Ministeriön
ja huippu-urheilun tukiprosessien muutokset tuovat omat epävarmuutensa talousvuoteen 2018.
Vuosi 2018 tulee sisältämään paljon kehitystyötä liiton toimintaan ja palveluihin. Olympiakarsintojen
alkaminen, sekä valmennuspäällikön palkkaaminen lisäävät merkittävästi valmennuksen kuluja. Seuroille
tukea tuodaan kokopäiväistämällä koulutus- ja nuorisopäällikön toimi. Lisäksi muun muassa kotimaista
kilpailevaa judokansaa pyritään tukemaan kehittämällä kilpailuihin liittyviä palveluita ja järjestelmiä vuoden
2018 aikana. Korotuspaineita jäsenmaksujen nostamiselle oli. Kulutietoisuus on kuitenkin onnistunut hyvin
ja vuoden 2017 aikana saatiin luotua tuleville vuosille säästöjä liiton budjettiin. Jäsenmaksut on budjetoitu
vuoden 2017 tasoisina.
Vakuutushinnoissa ei tapahtunut edelliseen toimintavuoteen verrattuna muutosta kaudelle 2017-2018.
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