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SUOMEN JUDOLIITON VYÖKOEJÄRJESTELMÄSÄÄNNÖT 

 

Hyväksytty Suomen judoliiton hallituksen kokouksessa 23.8.2020. Säännöt astuvat voimaan 1.9.2020 

                                                                             

1 § Suomen Judoliiton 24.11.2012 hyväksytyissä säännöissä todetaan judoliiton vastaavan 

vyökoejärjestelmästä. Tällä säännöllä määritetään, millä tavalla Suomen judoliiton alaisessa toiminnassa 

vyökoejärjestelmä toimii. 

  

2 § Graduointisäännöissä määritetään judon vyökoevaatimukset. Graduointisääntöjen laatimisesta ja 

hyväksymisestä vastaa judoliiton hallitus.  

 

3 § Vyökoeasioita varten judoliiton hallituksen koulutusvaliokunnan alaisena toimii vyökoekomissio, jonka 

kokoonpanoon kuuluu kuusi vähintään judoliiton 1.dan vyöarvon suorittanutta jäsentä. Vyökoekomission 

jäsenet valitsee judoliiton hallitus siten, että vuosittain valitaan kaksi jäsentä kolme vuotta kestävälle 

toimikaudelle. Vyökoekomission jäsenet eivät voi olla liiton hallituksen jäseniä tai liiton toimihenkilöitä. 

Hallitus nimittää vyökoekomission puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain kuultuaan 

vyökoekomissiota. Komission jäsenen erotessa kesken toimikautensa, judoliiton hallitus valitsee hänen 

tilalleen uuden jäsenen eronneen jäsenen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.  

 

4 § Dan-kokeiden vyökoemaksun määrittää liiton hallitus vuosittain. Vyökoemaksu tulee olla maksettuna 

ennen vyökoeanomuksen käsittelyä. Lisäksi hakijan tulee olla judoliittoon kuuluvan judoseuran jäsen ja 

hänen edelliset vyösuorituksensa tulee olla kirjattu Judoliiton jäsenseurojen yhteiseen rekisteritietokantaan 

 

5 § Dan-vyökoehakemukset toimitetaan sähköisesti liiton toimistoon. Liiton toimisto tarkastaa hakijan 

vyökoemaksun suorittamisen sekä edellisten vyösuoritusten kirjautumisen Judoliiton jäsenseurojen 

yhteiseen rekisteritietokantaan ennen hakemuksen toimittamista vyökoekomissioon. 

 

6 § Vyökoekomissio käsittelee dan-hakemukset hakemuksen saapumishetkellä voimassa olevien 

vyökoesääntöjen mukaisesti ja hyväksyy tai hylkää kokouksessaan hakemuksen päästä dan-kokeeseen. 

Dan-hakemuksen minimiajan täyttymistä arvioitaessa merkityksellistä on seuraavan dan-kokeen 

päivämäärä. Vyökoekomission jäsen ei saa osallistua oman vyökoehakemuksensa käsittelyyn. 

Vyökoekomissio on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
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kolme jäsentä. Vyökoekomissio tekee päätöksensä vyöarvoasioissa aina äänestämällä. Äänten mennessä 

tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.  

 

Tarvittaessa työryhmä voi pyytää lisätietoja hakijalta tai muilta henkilöltä. Näyttövelvollisuus hakemuksen 

paikkansapitävyyden osalta on hakijalla itsellään. Hylätyn vyökoehakemuksen osalta hylkäyksen syy tulee 

perustella hakijalle.  

 

7 § Hakija voi valittaa vyökoekomission dan-koeanomuksiin liittyvistä päätöksistä judoliiton hallitukselle. 

Hallitus voi keskuudestaan valita työryhmän, joka käsittelee valitusasiat ja ratkaisee ne. Vyökoekomission 

on ratkaisun jälkeen toimittava asiassa hallituksen ratkaisun mukaisesti. 

 

8 § Vyökoekomissio vastaa tarvittavien dan-koetilausuuksien järjestämisestä. Liittograduoitsijoina toimivat 

vyökoekomission jäsenet. Dan suoritusten vastaanottajiksi vyökoekomissio voi tarvittaessa lisäksi pyytää 

sopivaksi katsomiaan henkilöitä. Hylätyistä vyökokeista ei voi valittaa.  

 

9 § Judoliiton hallitus voi vyökoekomission esityksestä korottaa vyökokeeseen hyväksytyn henkilön ilman 

vyökokeeseen osallistumista.  

 

10 § Judoliiton jäsenseurat tai vyökoekomission jäsenet voivat esittää vyökoekomissiolle jäsenensä 

vyökoekorotusta ilman vyökoetta (batsugun) erityisen painavista syistä graduointisääntöjen määrittämin 

kriteerein. Mikäli vyökoekomissio tällaisen esityksen hyväksyy, tekee se asiasta esityksen judoliiton 

hallitukselle, joka käsittelee asian hyväksyen tai hyläten sen. Näissä tapauksissa hakijalta ei peritä 

vyökoemaksua. Batsugunin käsittelystä vyökoekomissiossa ei voi valittaa liiton hallitukselle.   

 

11 § Judoliiton toimisto ylläpitää rekisteriä suoritetuista vyöarvoista. 

 

12 § Kyu-arvojen vyökokeet tapahtuvat seuroissa seuragraduoinneissa voimassa olevien 

graduointisääntöjen mukaisesti. Kyu-graduointeihin voi osallistua ainoastaan omassa seurassa. 

 

13 § Seuragraduointioikeuksien kriteerit määritellään tarkemmin graduointisäännöissä. Sama henkilö voi 

toimia useamman seuran seuragraduoijana. Seuragraduointioikeudet ovat voimassa hyväksytyn 

graduointikoulutuksen tai täydennyskoulutuksen suorittamisen jälkeen kolme kalenterivuotta. Kukin 

judoliiton jäsenseura päättää itse, ketkä voimassa olevat seuragraduointioikeudet omaavat henkilöt 
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toimivat seuran seuragraduoijina. Ilmoitus seuragraduoitsijoista tehdään liittoon vuosittain, mutta siitä ei 

peritä liiton toimesta erillistä maksua.  

 

14 §  Graduointikoulutustilaisuuksien järjestämisestä ja sisällöstä vastaa vyökoekomissio yhdessä liiton 

toimiston kanssa. Graduointikolutustilaisuudet ovat osa liiton koulutusjärjestelmää. Luetteloa 

seuragraduointioikeudet omaavista henkilöistä ylläpitää judoliiton toimisto vyökoekomission antamilla 

perusteilla.  

 

15 §  Tiedotuksesta vyökoejärjestelmästä vastaa vyökoekomissio yhteistoiminnassa liiton toimiston kanssa.  

 


