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Arvoisa juniorijudoka, judokan huoltaja ja judoseura 

Judoliitto jatkaa panostamistaan judon esille tuomiseen ja haluaa kertoa erilaisia judotarinoita tatamilta ja sen vierestä. 

Judoyhteisö (Judoliitto, seurat ja judoaktiivit) tulee hyödyntämään harjoituksissa kuvattuja aineistoja valtakunnalli-

sessa viestinnässä ja kampanjoinnissa lajin tunnetuksi tekemiseksi. Haluamme auttaa ihmisiä tutustumaan videoiden 

ja valokuvien avulla upeaan olympialajiin, sen liikekieleen ja eri-

laisiin harrastajiin. Samalla voimme yhdessä jakaa toivoa pan-

demian kurittamalle liikunnalle ja urheilulle sekä vahvistaa yh-

teisöllisyyttä, jota saamme kokea niin seuroissa kuin yhdessä 

harjoitellessa.  

Katse eteenpäin ja kohti tulevaa 

Suomen judoyhteisössä on valtava joukko erilaisia ammattilai-

sia ja vapaaehtoisia tekemässä töitä lajin eteen. Meitä kaikkia yhdistävä asia on rakkaus judoon tai sen parissa toimi-

viin ihmisiin. Pajulahden leiriä vetävät oman työnsä ohessa valmentajina toimivat, koulutetut ja kokeneet valmentajat, 

jotka pitävät lapsista ja nuorista hyvän huolen. Judoliiton järjestämillä leireillä tulee näkymään valokuvaajia ja yhtei-

sestä tekemisestä otetaan myös videoita osallistujille, huoltajille, judoyhteisölle ja medialle hyödynnettäväksi. 

Judoliitto tekee yhteistyötä judoseurojen ja monien 

vapaaehtoisten valokuvaajien, videoijien ja kirjoitta-

jien kanssa. Kuvattuja aineistoja tullaan jakamaan 

myös Judoliiton uusilla verkkosivuilla osoitteessa 

judo.fi. ja materiaalia hyödyntävät judoseurat kautta 

maan. Kuvien ja videoiden yhteydessä ei mainita ku-

vattavien tietoja, mikäli asiasta ei ole erikseen 

sovittu, kuten haastattelujen yhteydessä. Kuvauksia 

ja videointeja tullaan toteuttamaan myös muilla Ju-

doliiton organisoimilla leireillä ja tapahtumissa. Huo-

mioimme voimassa olevat koronarajoitukset.  

Olemme iloisia siitä, että saamme jakaa yhdessä ju-

dokokemuksia teidän ja lastenne kanssa. On upeaa tavata tatamilla ja sen reunalla! Mikäli joku judovanhempi tai nuori 

on kiinnostunut osallistumaan kuvien, videoiden ja tekstien tuottamiseen ja saamaan kokemusta mediatyöstä, niin 

olemme tosi innoissamme myös Judoliitossa! Arvostamme ”judovanhempien” panosta ja haluamme kiittää Teitä siitä, 

että viette, tuotetta ja kuljetatte lapsia ja nuorianne judoharrastuksen pariin kotisalitreeneihin, leireille ja kilpailuihin. 

Miten valmistat nuortasi kuvauksiin? 

1. Pyydä tarkistamaan, että judogi on puhdas, varpaat pesty, suu pyyhitty ja hiukset sidottu ☺. 

2. Pakkaa mukaan iloinen ja ennakkoluuloton asenne. 

3. Keskustele nuoresi kanssa ennakkoon siitä, että häntä kuvataan ja videoidaan ja Judoliitto sekä judoseurat 

saavat hyödyntää materiaalia esim. nettisivuillaan ja FB:ssä yms. (Kenenkään kuvattavan nimeä tai asuin-

paikkakuntaa tms. ei mainita, ellei toisin erikseen sovita.) 

4. Kerro nuorellesi, ettei vielä tiedetä tarkasti, missä kaikkialla aineistoa tullaan näkemään, mutta niitä tulee 

jatkossa esille ainakin osoitteeseen: www.judo.fi ja myöhemmin kuvattavia videoita Youtube-kanavilla. 

5. Jos sinulla on jotain kysyttävää kuvauksiin liittyen, niin ota yhteys vastuuvalmentajaan tai yhteistyöasioissa 

sähköpostitse Taina Sahaan.  

Onnistutaan yhdessä ja kerrotaan, kuvin ja videoin muillekin, miten kiva ja kehittävä laji judo on! 

Yhteistyöterveisin Judoliiton puolesta: 

Mari Keränen   Taina Saha 

U13 ja U15 Vastuuvalmentaja  viestintä- ja markkinointivaliokunta 

(pj)mari@pilatescenter.fi   taina.saha@gmail.com 
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TULOSTA JA TÄYTÄ KUVAUSLUPA JA TUO SE TULLESSASI MUKANA LEIRILLE 
 

 
Annan suostumukseni kuvata videoita ja valokuvia lapsestani judoyhteisön käyttöön 

 

 
Lapsen/nuoren nimi 

 
Huoltajan nimi Huoltajan allekirjoitus U18 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

Muuta kysyttävää tai lisätietoa judokasta, mikä on hyvä tietää judoleirin ohjaajien ja valmentajien? 

 

 

 


