Valmennusorganisaatio 14.3.2022 ->
Valmennusvaliokunta

Taustat ja muutokset U18/U21:
• Judoliitto lakkauttaa u21 NOV- tehtävän taloudellisin perustein 28.2.
• Tehtävän lakkauttaminen aiheuttaa tarpeen valmennuksen uudelleen organisoitumiseen. U21 NOV
tehtävään ei ole mahdollista palkata päätoimista valmentajaa vaan ikäluokan osalta tehtäviä jaetaan
judoliiton palkattujen valmentajien, valmennuspäällikön ja oto- valmentajien kesken 14.3 alkaen.
• Tehtävien menestyksekäs hoitaminen vaatii oto – valmentajaresurssien lisäämistä.
• Tulevaisuudessa pyritään U21 NOV-tehtävä täyttämään heti, kun siihen on taloudelliset
mahdollisuudet.
• Aikataulu ja muutokset täsmentyvät valmennuspäällikön tehtävien siirron jälkeen.
• Kadeteilla ja junioreilla yhtenäinen kotimaan leiritys myös kv. tapahtumien osalta aikataulut pyritään
yhtenäistämään.
• Aikuisten ja U23 ryhmän osalta kotimaan leiritys U18/U21 leirien yhteyteen, pääpaino kansainvälisessä
leirityksessä.
• U18/U21 leireille mahdollisuus osallistua U23/aikuisten ikäryhmien urheilijoita.
• Prosessi: 1.Info/sopiminen Valmennus 2. Valmennusvaliokunta 3. Judoliiton hallitus 4. Judoyhteisö

Taustat ja muutokset käytännössä U18/U21:
• Ikäluokan tapahtumat, valmennus:
• U18 kv. tapahtumat: EL+oto, jos oto estynyt niin EL+seuravalmentaja tai oto+seuravalm.

• U21: EL /JJ /-oto, tarvittaesssa täydennys oto- tai seuravalmentaja.
• Ilmoittautumiset ja yhteyden otot ym.:
• U18 : Eetu Laamanen hoitaa ikäryhmän kotimaan ja kansainvälisten tapahtumien tiedotukset,
ilmoittautumiset ja koordinoinnin tapahtumiin.
• Märsky: Eetu Laamanen, harjoittelu ja koordinointi.
• U21 : Jaanan Jokinen hoitaa ikäryhmän kotimaan ja kansainvälisten tapahtumien tiedotukset,
ilmoittautumiset ja koordinoinnin tapahtumiin.
• OTO-valmentajat:
• Nimetyt oto-valmentajat U18/21 ryhmissä toimivat pyynnöstä Eetu Laamasen ja Jaana Jokisen
apuna kotimaan- ja kansainvälisissä tapahtumissa. Tapahtumiin osallistuminen sovitaan
tapahtumakohtaisesti heidän kauttaan. Lisäksi tapauskohtaisesti ja harkinnan mukaan on
mahdollista käyttää seuravalmentajaa (lähtökohtaisesti omakustanne)

Management of elite judo 3/2022->
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Suomalainen judo kansainväliseen mitalikantaan
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“Kamppaileva judomaa” – “Fighting judo country”
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Coaching manager Jaana Jokinen
TOP TEAM
*Head coach Rok Draksic, assistant Valtteri Jokinen

U15

U18 / U21

Mari Keränen

NOV Eetu Laamanen / CM Jaana Jokinen (coordin.)
assist: U21/18:Arttu Määttä,Sami Salonen
Katri Kakko, Sanna Pyykönen

Local clubs
+
7-9th grade TCs

*Head coach Rok Draksic
assistants Jorma Korhonen & Esa Korkia-aho
Club coaches

Urhea Olympic training center trainer: Rok Drasic, Eetu Laamanen , Jaana Jokinen+ assistant coaches
Märsky (Eetu Laamanen) Urhea / military sport school (Markus.Lambacka) Urhea: S-F area: (Arttu Määttä+as.)

Pajulahti 2 x v

Nordic/Baltic

U23 & seniors

Pajulahden Liikuntaopisto (high altitude rooms)

U18 Eur Cups
(4*year);
Nordic/Baltic

U21 EurCups
(5-6*year);
Long TC in Japan

Senior EurCups
Eur Opens
OTC:t

IJF Tour (sr)
OTC:t

Meido-kan, Helsinki 2022; 2 clubs in 2024?

→ Regulations of Finnish Judo Federation – Judoliiton johtosääntö

*working for federation

