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TAVOITTEET

Suomalainen judo 
kansainväliseen 
mitalikantaan

10 000 jäsentä



YLEISET PERIAATTEET

Yhteinen hyvä
Maksimaalinen 

teho
Yhteistyöllä 

vaikuttavuutta



KULMAKIVET

Hyvät seurat
Yhdessä 

tekeminen
Keskittyvä 

liittovalmennus



HYVÄT SEURAT

 Toimintaympäristö muutoksessa

 kilpailu, ikäluokkien pieneneminen, talkootyö, 
yhteiskunta muuttuu

 Keinoja

 erikoistuminen, monilajiseurat, 
ammattimaistuminen, seurayhteistyö, uudet 
tavat toimia, tuotteistaminen, tähtiseurat



YHDESSÄ 
TEKEMINEN

 Judoliitto ja koko judoyhteisö mukana kehittämässä 
uusia tapoja toimia

 yhteistyöhakuisuus kaikilla tasoilla myös muiden 
lajien kanssa

 seuraverkostot

 urheiluakatemiat osaamiskeskuksia

 yhteistä tekemistä kannustetaan



KESKITTYVÄ 
LIITTOVALMENNUS

 liittovalmennus enintään kahteen 
urheiluakatemiaan

 Märskyn Urhea-olympiavalmennuskeskus 2021

 U13-U18 kehittyminen seuroissa ja alueellisesti



TOIMENPITEITÄ –
HYVÄT SEURA JA 
YHDESSÄ 
TEKEMINEN

Judoliiton toimenpiteet:

 Tehdään Judoliiton palvelukartta, jonka avulla Judoliiton seuroille 
tarjoamat palvelut saadaan näkyviksi ja seurojen 
hyödynnettäväksi.

 Seuraverkostosta vakiinnutetaan ja siitä kasvatetaan ja 
kehitetään judoseurojen ja judoliiton foorumi, jossa jaetaan hyviä 
käytäntöjä, opitaan toisilta ja luodaan yhteistyömahdollisuuksia.

 Seuratoimijapäivät järjestetään joka vuosi ja niille osallistuu 
paljon seurojen edustajia hakemaan innostusta, hyviä 
toimintatapoja ja verkostoitumaan.

 Seuravierailut Judoliiton peruspalveluiksi. ”Tilaa asiantuntija 
seuraan”-palvelu tarjoaa tukea seurojen kohtaamiin haasteisiin ja 
ongelmiin.

 Tähtiseuraohjelmaan panostaminen: kontaktoidaan jokainen 
seura, joka lähtee Tähtiseurapolulle, ja autetaan Tähtiseuroja 
lähtemään aikuisten osion polulle.

 Judoliitto on näkyvästi mukana kotimaisissa päätapahtumissa.



TOIMENPITEITÄ – HYVÄT SEURA JA 
YHDESSÄ TEKEMINEN

Ehdotuksia ja esimerkkejä Judoseurojen toimenpiteiksi (nostoja 
seuratoimijapäiviltä)

 Jokaisesta seurasta edustaja mukana Judoseuraverkostossa.

 Tähtiseura ohjelman laatukriteereihin ja työkaluihin tutustuminen sekä seuran 
kehittäminen niiden avulla.

 Seuratoimijapäiville ja muihin tapahtumiin osallistuminen.

 Pitkäjänteinen seuratoiminnan suunnitteleminen

 Aktiivinen yhteydenpito Judoliittoon

Mitkä ovat sinun seurasi toimenpiteet?



TOIMENPITEITÄ –
KESKITTYVÄ 
LIITTOVALMENNUS

Judoliiton toimenpiteet:

 Huippuvalmennustoimintaa jäntevöitetään jo 
aloitetun valmennustoiminnan yhteisten arvojen ja 
toimintatapojen sopimisen pohjalta.

 Käynnistetään huippu-urheilun Tähtiseura -
ohjelman pilotointi ensimmäisen seuran kanssa. 
Strategiakaudella tavoitteena saada 2-4 seuraa
mukaan huippu-urheilun Tähtiseura -ohjelmaan
kehittämään omaa huippu-urheilutoimintaansa.

 Käynnistetään Helsingin Mäkelänrinteeseen
valmistuvan olympiavalmennuskeskuksen
optimaaliseen hyödyntämiseen tähtäävät työpajat
Etelä-Suomen seurojen kanssa.



TOIMENPITEITÄ – KESKITTYVÄ 
LIITTOVALMENNUS

Ehdotuksia ja esimerkkejä Judoseurojen toimenpiteiksi (nostoja seuratoimijapäiviltä)

 Jokaisella harjoitteluryhmällä vastuu ohjaaja/-valmentaja ja apuohjaajat/-valmentajat. Vastuuvalmentajalla on 
harjoitusryhmän harjoittelun suunnitteleminen ja toteuttaminen vastuullaan. Hän toimii apuohjaajien mentorina.

 Judokan eri urapolkujen luominen seuraan jatkuvuuden ja tiedon jakamisen mahdollistamiseksi (kilpailija, tuomari, 
ohjaaja jne.) Jokaisella, eri urapolulle lähtevälle nimetään kokeneempi mentori, joka jakaa osaamistaan, tukee ja 
kannustaa.

 Ohjaajien ja valmentajien riittävän osaamisen varmistaminen ja kehittäminen mm. kouluttamalla seuran omissa 
koulutuksissa sekä Judoliiton ja liikunnan aluejärjestöjen koulutuksissa.

 Yhteistyö lähiseurojen kanssa (yhteisharjoitukset, leiripäivät), jotta riittävä harjoittelumäärä pystytään varmistamaan.

 Yhteiskuljetusten järjestäminen leireille, kilpailuihin ja tehostamispäiville.

 Urheilijan taloudellinen tukeminen: varainhankintatapahtumat, valmennusbudjetin luominen urheilijalle ja 
valmennustukikäytäntöjen luominen seuraan.

 Kilpailemisesta kiinnostuneille yläasteikäisille nuorille urheilijan uraa tukevista lukiosta ja ammattikouluista kertominen.

 Mitkä ovat sinun seurasi toimenpiteet?



JATKOSSA

 Strategiasta tehdään työkirja seuroihin jaettavaksi.

 Työkirjalla aktivoidaan seuroja pohtimaan toimenpiteitä omassa toiminnassaan.

 Strategian pohjalta Judoliiton toiminnan mittareita edelleen kehitetään 
mittaamaan kehittymisen ja edistymisen kannalta oleellisia asioita.

 Mittareista raportoidaan jäsenseuroille liiton kanavissa.


