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Kyseessä on siis maailman laajimmalle levinnyt ja kilpailluin kamppailulaji, jonka juuret ovat 
Japanissa.  
- JUDO tarkoittaa joustavaa, pehmeää tietä. Siihen liittyy vastustajan kunnioittaminen (vrt. 
kummarrukset).  
- JUDO:ssa EI saa vahingoittaa vastustajaa. Potkut ja lyönnit, pureminen yms. ovat kiellettyjä. Jos 
näin tapahtuu, saa rangaistuksen ja kisoissa ulosajon koko kilpailusta.  
- kamppailussa tavoitteena on täydellinen suoritus eli IPPON. Siinä vastusta lennätetään selälleen, 
pidetään tatamilla sidonnassa riittävän pitkään, tehdään oikeaoppinen "kuristus tai käsilukko" 
matossa, jolloin vastustaja joutuu antautumaan häviten kamppailun.  
- Judoa on erilaista. On kilpajudo eli urheilu harraste- tai ammattimainen, liikesarja/kata, jossa 
myös kilpaillaan lähinnä aikuisena, kuntojudoa, parajudoa, sovellettua judoa erityisryhmille, 
tuomaritoiminta, yhdistystoiminta yms.  
 
Yksilöurheilusta on kyse, mutta kehittyäkseen lajissa ja ihmisenä tarvitsee toista judokaa. 
Kansainvälisellä uralla yhä enemmän myös maailmanlaajuista judoyhteisöä ja kv-leirejä erilasten 
sparrien kanssa. (Meidän nuoremme on esim. kilpaillut ja leireillyt jo noin 30 eri maassa ja ehkä 
noin 100 eri kaupungissa.) 
 
Eri painoluokissa kilpailevat muodostavat maajoukkueryhmän.  
Judoliitolla on maajoukkeet u18, u21, u23 + aikuiset, joista erikseen valittu tällä hetkellä 9 Top 
Teamin urhelijaa, joiden tähtäimenä on aikuisten arvokisamenestys. Viime syksystä alkaen meillä 
on ollut Top Teamillä huippuvalmentana slovenialainen Rok Draksic, joka on itse arvokisamitalisti. 
Valmennuspäällikkönä on entinen olympiajudoka Jaana Jokinen. Helsinkiin avautuu elokuussa 
Urhea-halli, johon huippujudo keskitetään. (Meidänkin poikamme muuttaa Tampereelta Helsinkiin 
jo kesän aikana.)  
 
Paljon hyviä asioita on nyt meneillään, mutta korona on rokottanut hiipuvia jäsenmääriä seuroissa. 
Vapaaehtoistyönä pyörivät seurat ovat uusien haasteiden edessä kilpaillessaan mediaseksikkäiden 
lajien kanssa, jossa voi edetä nopeasti huipulle. Judo on puurtamista ja vaatii paljon toistoja ja 
sitoutumista. Parhaimmillaan se tarjoaa elinikäisen harrastuksen osana liikunnallista elämäntapaa 
ja mahdollisuuksia kansainvälistyä ja kokea huikeita elämyksiä ja aitoa välittämistä ja 
yhteisöllisyyttä. Judo on yhteinen kieli, joka yhdistää erilaiset ihmiset samalla tatamilla. Ei tarvita 
sanoja - katse, ote, liike ja sen suunta vaikuttavat seuraavaan tapahtumaan. Ne saavat uken 
(harjoitusvastus) reagoimaan torin (hyökkäävä osapuoli) askeleeseen, kehon liikkeeseen, pään 
suuntaan, hihaotteen muutokseentai lantion liikkeeseen, josta voima lähtee. Ja aivan yhtäkkiä uke 
huomaa nousevansa ilmaan, lentävänsä pehmeästi selälleen torin tukiessa tämän kättä. Ollaan 
taas perustaitojen äärellä - miten kaatua satuttamatta itseään tai muita?  Miten suojata 
kalleimpansa eli pää? Miten elämässä kaadutaan ja noustaan taas ylös uudelleen? Tappionkin 
jälkeen voittaja kumartaa hävinneelle. Rei!  
 
Vielä faktoja 
 
Taustaa judosta 
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Videoissa näkyy, miten kivaa ja monipuolista judo on ja miten erilaiset ihmiset 
voivat sitä yhdessä harjoitella! 
 
Judo auttaa kehittymään fyysisesti ja psyykkisesti lajissa voi oppia mm.: 
akrobatiaa, fyysistä kestävyyttä, voimaa, räjähtävyyttä, teknis-taktista pelisilmää 
ja rohkeutta sekä vastoinkäymisten sietokykyä ja voittamista. 

Esa Korkia-ahon kynästä: 

"Elämäsi mittainen harrastus" 

Alussa muksut peuhaamassa, 

kisakoneet myllyttää ja 

lopussa vaikka joku ikämies 

tatamilla peukku pystyssä tms.  

Klippien teksteissä voisi olla 

hienoja sanoja: arvot tai 

kunnioitus, 

kamppailu, taito, ilo, kilpailu, 

olympialaji, musta vyö… 
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Taustaa 
 
Seuroissa odotetaan kovasti lajia esittelevää ja esitteleviä videoita, joita voi helposti jakaa yhdistysten 
omissa kanavissa ja myös medialle. 
 
Tavoitellaan alle minuutin (mielellään noin 30-45 sekuntia) kestävää videota, joka kertoo judokan 
kasvutarinaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Videon puhuttelee kahta keskeistä kohdryhmää: 
 
a) lapset aikuisineen = uudet harrastajat  
b) nuoret = uudet, liikunnalliset lapset harrastajiksi 
 
Netti TV:ssä, Youtubessa, IG:ssä, FB:ssä hyödynnetään 10-15 sek lyhyitä videoita, jotka on leikattu 
pidemmästä, houkuttelevasta videosta, jonka voi katsoa kokonaan JUDO.fi –sivustolla ja seurojen sivuilla. 
 
Mitä videoilla tavoitellaan? 
 
Puhutellaan ihmisiä, jotta he tuovat lapset ja nuoret mukaan upean lajin pariin ja nämä saavat turvallisen 
yhteisön kasvun tueksi. Judoka on pois kaduilta ja mukana ”hyvässä seurassa.” 
 
Pyritään saamaan myös uusien jäsenten lisäksi judolle ”faneja”, seuraajia ja tukijoita sekä näkyvyyttä 
JUDO.fi – sivustolle. Samalla myös aikuisjudokoiden määrä tulee nousemaan.  
 
Videoissa tulee korostua ainakin seuraavien asioiden: 
 

- välittäminen - erilaisina yhdessä 
- toisen kunnioittaminen 
- ilo ja oppiminen 
- eteenpäin vievä liike 

 
Huippujudoa esittelevät esikuvaurheilijat. Parhaimmillaan kampanjan myötä saadaan judolle saadaan uusia 
rahoittajia, kumppaneita ja urheilua seuraavia "faneja". 
 
Tarina punoutuu judokan polun kasvutarinaksi, jossa tunnelma kohoaa ja video päättyy judoheittoon ja 
JUDO.fi – sivuston logoon + mahd. muuhun tekstiin. Videossa käytetään kuvien ja musiikin lisäksi tekstinä 
avainsanoja, kuten arvoja. Seurat voivat halutessaan hyödyntää ITSE aineistoja ja myöhemmin videoihin voi 
lisätä myös selostusta liiton tai seurojen toimesta. NYT luodaan visuaalinen perusta tulevalle ja 
digimarkkinointiin sopiva aineisto, mikä EI VAADI filmitason laitteistoa ja on näin edullisempi toteuttaa. 
 
Värimaailma on sinivalkoinen:  
1) Lapset = > valkoiset judogit/lapset + sin. jumppapallot ja T-paidat 
2) Urheilijat => valkoiset ja siniset judogit + T-paidat 
 
Judovideoita lisää: 
- eju. net => esimerkkejä eri EM-kisoista 2017-2020 (Euroopan judoliitto)  
https://youtu.be/9SidnyUsu3g?list=PLiNJATZjiB3StQrD9CcX71cQl-MhwBQ1e 
 
- Ijf.org (Kansainvälinen judoliitto)  
- https://youtu.be/Nbku4t20RgU  
Yllä Yutube-kanavalla judon arvot ja kanavalla muitakin videoita. IJF on myös eräänlainen solidaarisuus- ja 
rauhanliike, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja erilaisuuden hyväksymistä eri muodoissaan.  

https://youtu.be/9SidnyUsu3g?list=PLiNJATZjiB3StQrD9CcX71cQl-MhwBQ1e
https://youtu.be/Nbku4t20RgU

