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1. Esipuhe 

   

Suomen Judoliiton uudistukset alkoivat vuoden 2021 alussa ja tulevat jatkumaan vuonna 2022 ja sen 

jälkeenkin. Uudistusten tarkoitus on toimia liiton strategian mukaisesti; nousta takaisin 

arvokisamitalikantaan sekä nostaa seuroissa rekisteröityjen harrastajien määrä 10 000 jäseneen. 

Tähän liittyy vahvasti niin seurojen tukeminen kaikin mahdollisin keinoin kuin huippujen 

valmennuksen keskittäminen uuteen Olympiavalmennuskeskukseen Urheaan. Tämän lisäksi 

aktiivista toimintaa tullaan nostamaan kaikilla rintamilla; muksujudo, lasten ja nuorten judo, 

harrasteryhmät ja aikuisten kuntoliikunta, leiritoiminta, koulutukset, tuomaritoiminta, kotimaiset ja 

kansainväliset kilpailut jne. 

Huippujudon puolella alkaa jälleen kova kausi toukokuussa 2022, jolloin käynnistyy 

olympiakarsintapisteiden kerääminen kohti Pariisia 2024. 

Työmaata riittää kaikille, jotka ovat huomanneet, kuinka hieno laji judo on, ja miten se on syytä 

nostaa sille paikalle johon se kuuluu.  

Koko tulevan vuoden kulmakivenä toimii vuosikello, jossa on mm.: 

- Hallituksen järjestäytymiskokous ja Urheilugaala (tammikuu) 

- Kevätliittokokous (maalis-huhtikuu) 

- PM-kisat (huhtikuu) 

- Aikuisten EM-kisat (huhti-toukokuu) 

- Olympiapisteiden keruu alkaa (toukokuu) 

- aikuisten ja nuorten ja sovelletun SM-kisat (toukokuu) 

- Aikuisten avoimet SM-kisat (heinäkuu) 

- Kadettien EM-kisat (heinäkuu) 

- EYOF (heinäkuu) 

- Aikuisten MM-kisat (elokuu) 

- Juniorit EM-kisat (syyskuu) 

- U23 EM-kisat (marraskuu) 

- Syysliittokokous (marraskuu) 
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2. Valmennusvaliokunnan toiminta 
 

 

Judoliiton valmennustoiminta keskittyy huippuryhmän osalta valmistautumiseen alkaviin Pariisin 

2024 Olympiakarsintoihin.  

Judoliiton valmennus on keskitetty strategian mukaisesti Urheaan 2021, johon ohjataan lajin 

potentiaaliset urheilijat. Päävalmentaja Rok Draksic vastaa huippuryhmän urheilijoiden 

kansainvälisistä tapahtumista ja Helsingin päivittäisharjoittelun ohjelmoinnista ja toteutuksesta 

yhdessä alle 21-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden nuorten olympiavalmentajien kanssa. 

Valmennuspäällikkö vastaa koko judokan urapolun johtamisesta ja valmennuksen kehittämisestä 

tukien erityisesti maajoukkuevalmennuksen toimintaa. 

Judoliiton valmennustoiminta tähtää kansainväliseen arvokisamenestykseen. Valmennusta 

terävöitetään yhteisillä toimintatavoilla, joiden tavoitteena on tuoda toimintaan lisää 

ammattimaisuutta ja parantaa harjoittelukulttuuria. Ne ovat myös edellytys kansainväliselle 

menestykselle. Lisäksi maajoukkuevalmennuksen arvokeskustelua jatketaan yhteisissä 

valmennustapahtumissa. Näitä jo aloitettuja toimenpiteitä edelleen jatketaan ja vahvistetaan. 

Helsingin Valtakunnallinen Olympiavalmennuskeskus tarjoaa kansainväliset vaatimukset täyttävät 

olosuhteet, tukitoimet ja lajiosaamisen huippujudon päivittäisvalmennukselle. Judoliitto tukee 

yhdessä Urhean asiantuntijoiden kanssa urheilijoiden kaksoisurasuunnitelmaa.  

Arvokilpailu- ja edustusjoukkueet valitaan jatkossakin vuosittain tarkistettavien valintakriteereissä 

mainittujen tuloksien sekä sitoutumisen asteen perusteella. Voimassa olevat joukkue- ja 

valintakriteerit löytyvät Judoliiton nettisivuilta (judo.fi). Päivitetyt kriteerit täsmentyvät ja löytyvät 

Judoliiton nettisivuilta ennen vuoden 2022 alkua.  

Valmennusosaamisen kehittämiseksi Judoliitto jatkaa keväällä 2020 aloitettua suomalaisen 

judovalmennuksen linjauksen työstöä. Judoseurojen kanssa yhteisesti linjattavalla dokumentilla 

päivitetään judovalmennuksen suuntaviivat lapsuudesta huippuvaiheeseen. Tavoitteena on lisätä 

ymmärrystä ja vahvistaa osaamistamme kohti kansainvälistä vaatimustasoa sekä selkiyttää niin 

valmentajien, ohjaajien, seuratoimijoiden kuin vanhempien työtä kilpajudon parissa. Käytännössä 

kyse on Judokan Urapolun sisällön päivittämisestä ja laajentamisesta. Tähän hyödynnetään myös 

Urhean asiantuntemusta. 
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Judoliiton valmennustoiminnan tavoitteena on palata kansainväliseen mitalikantaan yleisen sarjan 

arvokilpailuissa olympiadilla 2021–2024. Tavoitteen saavuttamiseksi valmennustoiminnan laatua 

arvioidaan yhteisesti sovittavilla valmennuksen laatutekijöillä, jotka määritetään vuosittain. 

 

2.1 Aikuiset ja alle 23-vuotiaat 
 

Aikuisten valmennustoiminnan painopiste on siirretty kohti Pariisia 2024. Olympiakarsinnat 

käynnistyvät toukokuussa 2022. Tavoitteena ennen Olympiakarsintojen alkamista on urheilijoiden 

rankingsijoitusten nostaminen ja valmistautuminen alkavaan olympiakarsintaan. 

Strategian mukaisesti Judoliitto on keskittänyt valmennuksen Helsinkiin Urhea-Halliin syksystä 2021 

alkaen tavoitteena kansainvälisen vaatimustason täyttävät harjoitusolosuhteet urheilijoille mukaan 

lukien päivittäisharjoittelun määrä ja laatu sekä seuranta. Lisäksi tehostetaan parhaiden urheilijoiden 

valmentautumista varmistamalla heille paras mahdollinen harjoitusvastus niin kotimaassa kuin 

kustannustehokkailla kansainvälisillä leireillä.  

Päävalmentajaa tukee ja ohjaa tiiviisti ryhmäohjelmaan sitoutuneen huippuryhmän 

valmentautumista. Hän vastaa kokonaisvaltaisesti harjoitusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta 

mukaan lukien fyysinen harjoittelu.  

Kotimaan leiritys suunnitellaan tukemaan kansainvälistä ohjelmaa. Korkeanpaikan leiritys 

toteutetaan osin ulkomailla ja osin kotimaassa alppimajaolosuhteissa. 

Tavoitteena on saada urheilija seitsemän parhaan joukkoon kaikissa arvokisoissa, mitali GP tai GS –

tasolta, yksi urheilija Mastersiin ja urheilijoiden rankingsijoitusten parantaminen alkavia 

Olympiakarsintoja kohti ja niiden käynnistyttyä. 

Ikäluokkien yhteiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022: 

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT  

Vastaaminen kv. tason 
vaatimuksiin 

• Päivittäisvalmennuksen 
laadun nostaminen  

• Harjoitusvastustajien 

määrän nostaminen 

arkiharjoittelussa ja 

lauantaiden 

yhteisharjoituksissa 

 

• Huippuryhmän tiivistäminen 

• Keskittyminen urheilijoihin, jotka 

seuraavat suunnitelmaa 

• Yksilöllisempi suunnittelu 

 

• Yhteistyön kehittyminen 
seuravalmentajien suuntaan 

• Harjoittelun seuranta 

• Otteluharjoitukset tuomarilla 

lauantaisin 

• Urheilijoiden kehittyminen 
(testaus) 

• Harjoittelun seuranta 

Menestyminen 

• Olympiakarsinnat 

(toukokuu 2022 alkaen) 

• EM, U23 EM ja MM 

• U23 EM 

• GP ja Grand Slam 

• Masters 

• Universiadit 

 

• Suunnitelman noudattaminen 

• Työnteko - extrat 

• Keskittyminen yksityiskohtiin 

• Huippuryhmän kehittäminen 

• Mitali GP tai GS tasolta 

• Kaksi urheilijaa Top 5:ssä WRL 

• Yksi urheilija Mastersissa 

• Yksi urheilija Top 30:ssä ja yksi 

Top 50:ssä WRL 

• 7-joukossa kaikissa arvokisoissa 
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Valmennuksen ja 
vuorovaikutuksen 
kehittäminen 

• Yhteistyö muiden valmentajien 

kanssa  

• Urhean tehokas 

hyödyntäminen: voimistelu, 

paini, bjj, liikkuvuus 

 

  

2.2 Alle 21-vuotiaat 
 

Alle 21-vuotiaiden päätavoite on syyskuussa Prahassa järjestettävät ikäluokan EM-kilpailut. 

Päätavoitteeseen valmistautuminen tapahtuu kansainvälisten Eurooppa Cup –kilpailuiden ja niiden 

yhteydessä järjestettävien leirin sekä kotimaan leirityksen turvin.  

Kotimaan tärkeimmät kilpailut ovat kansainväliset Baltic Sea Championships maaliskuussa sekä 

Finnish Judo Open lokakuussa. Muita tärkeitä kotimaisia kilpailuja ovat Samurai Cup -kilpailut sekä 

ikäluokan SM-kilpailut. Lisäksi ikäluokan ryhmäsuunnitelmassa on huomioitu muut muissa 

pohjoismaissa sekä Baltiassa järjestettävät kilpailut. 

Ikäluokan kotimaan maajoukkuevalmennus järjestetään yhdessä aikuisten kanssa; samoin ikäluokan 

parhaimmisto osallistuu soveltuvin osin aikuisten kansainväliseen leiritykseen. 

 

Ikäluokan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022: 

TAVOITTEET TOIMENPITEET  MITTARIT  

Menestyminen 

• Ikäluokan EM-kilpailut 
• European Cup -

turnauksissa 

• Urheilijoiden onnistunut 
kotimaan päivittäisvalmennus 
ja ulkomaan leiritys 

• Ikäluokan World Ranking -listalla 
parhaat urheilijat Top 30 

• European Cup –tason kilpailuissa 
vähintään neljän urheilijan 
sijoittuminen Top 8 

• EM-kilpailuissa vähintään yhden 
urheilijan sijoittuminen Top 8 
 

Päivittäisharjoittelun 
tehostaminen  
 
Kaksoisura; urheilun ja 
opiskelun yhdistäminen 
 

• Olympiavalmennuskeskus 
harjoittelun onnistumisen ja 
menestyksen mahdollistavan 
ympäristön pohjana 

• Opiskelun joustava 
yhdistäminen tavoitteelliseen 
valmentautumiseen 

• Osallistuva asiantuntijuus 
 

• Osallistumisaktiivisuus 
harjoitteluun liittyvänä mittarina 

• Opiskelutavoitteiden eteneminen 

• Tukiohjelmien käytettävyys 
 

Urheilijoiden fyysinen 
kehittyminen vastaamaan 
kansainvälisiä nuorten ja 
tulevan aikuisten ikäluokan 
vaatimuksia 
 

• Harjoittelun seuranta 

• Harjoittelumäärän asteittainen 
nosto 

• Testaus 

• Testitulosten kehitys fyysisten 
ominaisuuksien mittarina 

• Harjoittelun seurannan 
raportointi ja palaute 

 

Valmennusprosessien 
kehitys 

• Päivittäisvalmennuksen 
järjestelyt  

• Yhteydenpito urheilijoihin ja 
urheilijan valmentajiin sekä 
taustahenkilöihin 

• Tavoitekeskustelut  

• Urheilijoiden itsearvio  
• Tavoite- ja kehityskeskustelut 

• Kausipalaute 

• Valmentajapalavereiden määrä ja 

osallistuminen 
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2.3 Alle 18-vuotiaat 
 

Alle 18-vuotiaiden edustusjoukkueen päätavoite on EM-kilpailut kesä-heinäkuun vaihteessa ja 

nuorten Olympiafestivaalit 24. - 30.7.2022. Joukkue kilpailuihin valitaan kevään kansainvälisten 

kilpailujen perusteella, joista painotetaan European Cup- kilpailuja. 

Valmennusryhmän tavoitteena on menestyä Pohjoismaisissa ja Baltian alueen kilpailuissa sekä mm. 

Swedish - ja Varsova Openissa syksyllä. Keskeisenä osana alle 18-vuotiaiden valmennussuunnitelmaa 

ovat kotimaan tapahtumat kuten SM-kilpailut, Samurai Cup -kilpailusarja sekä Baltic Sea 

Championships ja Finnish Judo Open. Edellä mainituissa tapahtumissa menestymällä tehdään 

valinnat edustusjoukkueeseen.   

Alle 18-vuotiaiden valmennusjärjestelmän runkona on kotimaan leiritys Liikuntakeskus Pajulahdessa, 

jonka tavoitteena on koota kaikki parhaat suomalaiset ikäluokan judokat harjoittelemaan yhdessä.  

Edustusvalmennusleirien tavoitteena on paitsi laadukkaan harjoittelun lisääminen myös urheilijaksi 

kasvaminen, testaus sekä VOK1-tason luennot. Alle 18-vuotiaiden valmennusryhmiin kuuluminen 

edellyttää sitoutumista ikäluokan vuosittaiseen valmennussuunnitelmaan.    

Alle 18-vuotiaiden valmennusta tehostetaan Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestettävän leirityksen 

lisäksi mm. kilpailujen yhteydessä järjestettävillä harjoituspäivillä. Ikäluokan parhaimmisto osallistuu 

soveltuvin osin alle 21-vuotiaiden maajoukkueleiritykseen. 

Ikäluokan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022: 

TAVOITTEET TOIMENPITEET  MITTARIT  

Edustusjoukkueen koon 
kasvattaminen 
 
 

• Onnistunut seura- ja 
liittovalmennuksen yhteistyö, 
tiedon jakaminen ja 
valmennuksen laadun 
kehittäminen 

• Menestymispohjan (tulokset) 
laajeneminen pohjoismaisen- 
sekä Baltian alueen kilpailuissa 
sekä muissa näyttökilpailuiksi 
luokitelluissa kansainvälisen tason 
kilpailuissa 

• Edustusvalmennusleiritykseen 
osallistuneiden määrä 
 

Menestyminen 

• Ikäluokan EM-

kisoissa 

• European Cup -

turnauksissa 

• Onnistunut liittovalmennus 
yhteistyössä henkilökohtaisten 
valmentajien kanssa 

• Menestysedellytysten ja 
onnistumisen mahdollistavan 
ympäristön luominen 

• Tulokset European Cup –tason 
kilpailuissa (vähintään 4 urheilijan 
sijoittuminen sijoille 1.–7.) 

• Tulokset EM-kilpailuissa 
(vähintään kahden urheilijan 
sijoittuminen sijoille 1.–5.) 
 

Fyysisten 
ominaisuuksien 
kehittäminen riittävälle 
tasolle varmistamaan 
pohjaa tulevaa 
harjoittelua varten alle 
21-vuotiaiden 
ikäluokassa 
kansainvälisen 

• Harjoitusmäärän nostaminen 

• Urheilijoiden koulutus leireillä 
ymmärtämään lajin vaatimustaso 

• Liittotason onnistunut 

kommunikaatio ja sujuva 

tiedonvälitys seura- ja 

henkilökohtaisten valmentajien 

kanssa. 

• Testitulosten kehitys erityisesti 
tyttöjen kestävyysominaisuudet 

• Harjoittelun seuranta (urheilijat 
raportoivat harjoittelunsa 
viikkotasolla) 

• Valmentajapalavereiden määrä ja 

osallistuminen 

• Kausipalaute 
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vaatimustason 
mukaisesti. 

• Innostavan harjoitusympäristön 
luominen leireillä ja liiton 
valmennustapahtumissa 
 

 

  

2.4 Alle 15-vuotiaat 
 

Alle 15-vuotiaiden valmennuksessa järjestetään kaksi valtakunnallista leiriä, Summer – ja Winter 

Camp, joiden tarkoituksen on koota 12–14-vuotiaat kilpajudosta kiinnostuneet lapset ja nuoret 

yhteen harjoittelemaan urheiluopisto-olosuhteisiin. Näin madalletaan kynnystä alle 18-vuotiaiden 

maajoukkueleiritykseen siirtymiseen. 

Tärkeä osa alle 15-vuotiaiden valmennustoimintaa on myös Olympiakomitean 

urheiluakatemiaohjelman alla toimiva valtakunnallinen yläkoululeiritys. Judossa yläkoululeiritys on 

osa Judoliiton valmennusjärjestelmää sekä maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria 

urheilijaksi kasvamisen tiellä kokonaisvaltaisesti. Judoliiton virallinen yhteistyökumppani  

Liikuntakeskus Pajulahti toimii judon yläkoululeirityksen keskittymänä. Yläkoululeirityksestä 

vastaavat samat ammattivalmentajat, jotka toimivat U15- ja U18-valmennuksessa. Laji- ja 

ominaisuusharjoittelun lisäksi leireillä harjoitellaan urheilun ja koulun yhdistämistä, arjen hallintaa 

sekä leirielämää samanhenkisten kavereiden kanssa. 

Eri leiritysten ohella ikäluokan harjoittelun tehostamiseksi kannustetaan alueita organisoimaan niin 

viikoittaisia alueellisia yhteisharjoituksia kuin alueellisia harjoittelun tehostamispäiviä, joissa 

ikäluokan nuoret pääsevät harjoittelemaan maksutta muiden alueen nuorten kanssa 

otteluharjoitusten merkeissä. Lisäksi edustusvalmennustapahtumien yhteydessä pyritään 

järjestämään yhteisiä harjoituspäiviä kyseiselle ikäluokalle. Tarkemmat lisätiedot Judoliiton 

kalenterista. 

Ikäluokan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022: 

TAVOITTEET TOIMENPITEET  MITTARIT 

Valmennustoiminta • Summer- ja Winter Camp 

• 7. yläkoululeiritys 

• Alueelliset harjoituspäivät 
 

• Osallistujamäärä 

• Palautekyselyt 

Kilpailutoiminta • Samurai Cup -kilpailusarja • Osallistujamäärä 
 

U15-ikäluokkaa valmentavien 
seuravalmentajien 
valmennusosaamisen lisääminen 

• Valmentajien määrän 
lisääminen alueellisiin 
harjoituspäiviin oppimaan ja 
verkostoitumaan 

• Seuravalmentajien verkosto 
 

• Osallistujamääärä 
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2.5 Urheiluakatemiat 
 

 

Judoliitto on keskittänyt valmennustoimintansa pääkaupunkiseudun Urheaan,  jossa 

judovalmentajien työnantajana toimii Judoliitto. Urheiluakatemian tärkeimpänä tehtävänä on koota 

tavoitteellisesti harjoittelevat judokat laadukkaan päivittäisvalmennuksen piiriin. Ohjattujen 

arkiharjoitusten ohella niissä on saatavilla valmennuksen tukitoimet sekä opiskelun ja urheilun 

vaivaton yhdistäminen.  

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian judon päivittäisvalmennuksesta vastaa päävalmentaja Rok 

Draksic yhdessä alle 21-vuotiaiden nuorten olympiavalmentaja Markus Pekkola ja alle 18-vuotiaiden 

nuorten olympiavalmentaja Eetu Laamasen kanssa. Draksicin vastuulla on huippuryhmään nimetyt 

sekä vanhemmat, korkeakouluasteelle tai työelämään siirtyneet, urheilijat. Laamasen tehtävänä on 

vastata Mäkelänrinteen urheilulukion judoryhmän valmennuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta 

sekä yläkouluikäisten yhteisharjoitusten organisoinnista. Pääkaupunkiseudun valmennus 

järjestetään ja koordinoidaan yhteistyössä Etelä-Suomen judon sekä urheiluakatemiassa 

harjoittelevien urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien kanssa.  

Viikko-ohjelmarungossa pyritään yhdistämään arvokilpailujen ulkopuoliset kilpailukaudet 

yhtenäisiksi eri ikäryhmille. Urheilijoille pyritään hakemaan kansainvälisestä kalenterista omalle 

tasolle sopivat kilpailut. Kun kaikki noudattavat jaksotusta, palvelevat yhteiset harjoitukset jokaista 

kilpajudokaa parhaalla tavalla. 

 

2.6 Valmennuksen asiantuntijapalvelut 
 

Terveydenhuollossa jatketaan ennalta ehkäisevää toimintaa järjestämällä huippuryhmän urheilijoille 

terveystarkastukset Judoliiton yhteistyölääkärin, Rauno Elokiurun, toimesta. Elokiuru vastaa 

ensisijaisesti huippuryhmästä. Leirityksessä on mukana valmennuksen tarvearvion mukaan 

fysioterapeutti Satu Lehikoinen. 

Fyysinen testaus toteutetaan koordinoidusti Urheassa sekä Liikuntakeskus Pajulahdessa. Alle 18-

vuotiaille toteutetaan kenttätestit valmennusleirityksen yhteydessä. 

Urhean yksilölliset tukipalvelut koordinoidaan valmentajien johdolla: Fysioterapiasta Urheassa 

vastaa Niklas Hamström, ravintovalmennuksesta Laura Manner, psyykkisestä valmennuksesta Tatja 

Holm ja kaksoisura-asioista Juha Dahlström yhdessä Tuuli Merkikoski-Siliuksen kanssa. Lisäksi 
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valmentajilla on käytössään tukea muilta asiantuntijoilta, kuten konsultaatiotukea 

fysiikkavalmennukseen. Urhean asiantuntijaryhmää koordinoi Mika Saari. 

Huippuryhmällä on käytössä yksilölliset olympiavalmennuskeskuksen tukipalvelut, muulla 

akatemiaryhmällä pääosin ryhmäprosessit.  

Urhean arkivalmennukseen rakennettua psyykkisen valmennuksen vuosikelloa, joka yhtenäistää ja 

tehostaa psyykkisen valmennuksen toteuttamista urheilijoiden ikä- ja taitotasot huomioiden, 

jatketaan. 

 

2.7 Paralympiajudo 
 

Paralympiajudokoiden valmennus toteutetaan muuhun valmennukseen integroituna. Tällä hetkellä 

Suomessa ei ole kansainvälisen tason paralympiajudokoita. 

 

2.8 Veteraanijudotoiminta 
 

 

Koronapandemian vaikutusta ensi vuoden toimintaan on vaikea arvioida, mutta tässä 

suunnitelmassa oletetaan, että judotoiminta vuonna 2022 on lähes normaalia. 

Veteraanijudotoiminnan keskeiset painopisteet ovat: 

1. Veteraanien kilpailutoiminnan kehittäminen kotimaassa ja kansainvälisesti. 

2. Veteraanijudon yhteistyön kehittäminen Judoliiton valmentajien, alueiden ja seurojen 

kanssa. 

3. Pohjoismaisen judoyhteistyön ja verkoston kehittäminen sekä tätä tukevien hanke- ja 

rahoitusmahdollisuuksien edistäminen. 

4. Veteraanijudo osana aikuisliikunnan kehittämistä. 

5. Aktiivinen tiedotustyö edellisiin liittyen 
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2.8.1 Veteraanien kilpailut 

Veteraanijudokat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin kilpailuihin. Veteraanien kauden 

kansainväliset päätapahtumat ja arvokilpailut ovat: 

1. Veteraanien judon EM-kilpailut keväällä 2022, alustavasti Kreikan Ateenassa. Tavoitteena 

on, että Suomi osallistuu EM kisoissa yksilökilpailujen lisäksi myös joukkuekilpailuun 

ikäluokassa 40-49 vuotta. 

2. Veteraanien judon MM-kilpailut syksyllä 2022, alustavasti Puolan Krakovassa. 

3. Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Reykjavikissa, keväällä 2022. 

Muita kansainvälisiä veteraanijudokilpailuja, joihin suomalaiset ovat perinteisesti osallistuneet ovat:  

1. Eurometropole Masters 22.01.-23.01.2022 Ranskan Mouvauxissa/Lillessä (ko. kilpailu on 

Euroopan suurin veteraanijudokilpailu EM- ja MM-kilpailujen jälkeen, 750 osallistujaa) 

2. Unkarin mestaruuskilpailut Szazhalombattassa tai Györissä, keväällä 2022. 

3. Kansainväliset veteraanikilpailut Ranskan Toursissa, 09.04.-10.04.2022. 

Suomessa järjestetyissä judokilpailujen veteraanisarjoissa on toistaiseksi ollut osallistujia niin vähän, 

että painoluokkia on paljon yhdistetty. Useimmiten ainoa ikäraja on ollut vähintään 35 vuotta. 

Tavoitteena on, että veteraaneille järjestetään vuonna 2022 avoimet SM-kilpailut (esim. FJO:n 

yhteydessä), jossa noudatetaan mahdollisimman pitkälti kansainvälisiä paino- ja ikärajoja. (Vuonna 

2021 järjestetään Tampere Shiain yhteydessä avoimet veteraanien mestaruuskilpailut.) Suomalaisia 

veteraanijudokoita (esim. Ahvenanmaalta) osallistuvat myös Ruotsissa järjestettävien judokilpailujen 

veteraanisarjoihin. 

2.8.2 Veteraanien leirit 

Veteraanijudokat osallistuvat judoleireille Suomessa ja muutama veteraanijudoka osallistuu myös 

muualla Euroopassa järjestettäviin veteraanijudoleireihin, esim. Ranskassa.   

Vuoden 2022 tavoitteena on, että veteraanien edustusryhmä voi osallistua Judoliiton järjestämiin 

edustusvalmennusleireihin, jotka on tarkoitettu kaikille ryhmille. Yhteistyötä alue- ja 

seuratoimijoihin tiivistetään, jotta veteraanijudokoiden osaamista saataisiin paremmin 

hyödynnettyä myös seuratoiminnan kehittämisessä. Tulevana vuonna luodaan tästä toiminnasta 

näkyvämpää. 

Vuoden 2022 aikana järjestetään muutama veteraanijudoleiri Suomessa 

1. Viikonloppuleiri keväällä esim. Helsingissä tai Pajulahdessa tammikuussa ja tai valmistavana 

leirinä ennen veteraanien EM-kilpailuja. 

2. Turku Judo Week 2022 For Veterans elokuussa 

3. Viikonloppuleiri syksyllä esim. Helsingissä tai Pajulahdessa. Leirit toimivat myös 

viimeistelyleireinä ennen arvokisoja. 

2.8.3 Yhteistyö muiden Pohjoismaiden kanssa  

Muiden Pohjoismaiden judoveteraanien kanssa ylläpidetään Pohjoismaiden veteraanikilpailujen 

rankinglistaa, josta tuotetaan Suomen judoveteraanien rankinglista (käytössä viime vuosina). 

Tulevana toimintavuonna 2022 kutsutaan muiden Pohjoismaiden veteraaneja mukaan Suomessa 

järjestettäviin kilpailuihin ja leireille. Vastaavasti osallistutaan heidän järjestämiinsä tapahtumiin. 

Alkuvuodesta 2022 selvitetään erilaisia tukimahdollisuuksia yhteistyön vauhdittamiseksi ja 

esimerkiksi kulttuurien väliseen liikkuvuuteen ja asiantuntijavaihtoon liittyen. 
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2.8.4 Veteraanijudo osana aikuisliikunnan kehittämistä 

Veteraanijudotoiminnasta tulee viestiä innostavana aikuisjudon harrastusmuotona, jossa 

aikuisenakin judon pariin tulleet voivat edetä kilpaurallaan aina kansainvälisiin arvokilpailuihin 

saakka. Suomen veteraanijudokat ovat saavuttaneet arvokisamenestystä. Veteraanijudokoilla on 

osaamista, jota tarjotaan laajemmin myös judoyhteisön käyttöön. Aikuisliikkujien ja aikuisten 

judoharrastajien tarinoita, urheilijapolkuja ja osaamista nostetaan esille yhteistyössä Judoliiton 

viestinnän kanssa. Kerrotaan laajemmin judoseuroille, miten toimintaan on mahdollista päästä 

mukaan ja mitä veteraanijudo tarjoaa kehittymishaluisille aikuisjudokoille. Kannustetaan judoseuroja 

ohjaamaan jäseniään mukaan veteraanijudotoimintaan. 

2.8.5 Viestintä 

Veteraanijudotoiminnasta tiedotetaan Judoliiton verkkosivuilla: www.judo.fi sekä säännöllisesti 

judoveteraanien omalla Facebook-sivulla “Judoveteraanit Suomi”. Judoliiton viestintäyhteistyötä 

tiivistetään. Kootaan alueilta ja seuroilta veteraanijudokoista yhteyshenkilöt, jotka osallistuvat 

veteraanijudosta viestimiseen ja kehittämistyöhön.  

2.8.6 Rahoitus 

Veteraanijudotoiminta toteutetaan omakustanteisesti. Toimintavuonna 2022 selvitetään erilaisia 

kehittämis- ja avustusmahdollisuuksia aikuisliikunnan, leiritoiminnan ja kansainvälisen liikkuvuuden 

ja yhteistyön edistämiseen. 

 

2.9 Valmennuksen työsuunnitelma 
 

Valmennuksen tarkempi ikäluokkakohtainen työsuunnitelma vuodelle 2022 sekä kaikkien 

valmennuksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät Judoliiton nettisivuilta ennen alkavaa vuotta 

2022. 

 

 

 

http://www.judo.fi/
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3. KOULUTUSVALIOKUNNAN TOIMINTA 

 

 

Vuonna 2022 seuratoimijoiden osaamisen kehittämistä tehdään kolmen painopistealueen kautta: 

1. Valmentajan polku: Seuravalmentajien ja ohjaajien osaamisen lisääminen, sekä valmentajien 

rohkaisu eteenpäin polullaan. Toimet toteutetaan yhteistyössä valmennusvaliokunnan 

kanssa. 

2. Seurojen kehittäminen: Tähtiseura-polulle lähtevien ja uudelleen auditoituvien seurojen 

tukeminen. Seurakehittäjän palvelut ja aluepäälliköiden apu kehittämistyössä. 

3. Hyviksi todettujen toimintatapojen ja tuotteiden vahvistaminen seuroissa (esim. Muksujudo) 

ja uusien tuotteiden (esim. Fitjudo) kehittäminen judoseuroille.

 

Koulutusvaliokunnan alaisuuteen kuuluvat vyökoekomissio, katakomissio ja sovelletun judon 

toiminta. Näiden tavoitteista ja toiminnasta kerrotaan jäljempänä omissa kohdissaan. 

 

3.1 Koulutustoiminta 

Judoliiton koulutus- ja valmennusvaliokuntien yhteistyön tiivistämistä jatketaan vuonna 2022 

erityisesti valmennuslinjauksen työstämisen ja VOK3-tason Judovalmentajakoulutuksen 

järjestämisen merkeissä. Judoliitto toteuttaa erilaisia valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia sekä erilaisia 

täydennyskoulutuksia itsenäisesti ja yhteistyössä kamppailulajien kanssa. Judoliitto on mukana niissä 

kamppailulajien yhteisissä koulutuksissa, jotka ovat lajiliiton koulutusjärjestelmän kannalta 

tarkoituksenmukaisia. Koulutusjärjestelmä liittyy kiinteästi judon vyöarvojärjestelmään. 
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Koulutuksia järjestetään soveltuvin osin myös verkossa ja yhteistyössä verkkokoulutuksia tarjoavien 

tahojen kanssa. Lähikoulutukset järjestetään ensisijaisesti Liikuntakeskus Pajulahdessa ja 

judoseurojen tilaamina judoseuroissa. 

Judoliiton työryhmät järjestävät vastuualueilleen kuuluvia täydennyskoulutuksia. Judoliiton 

kouluttajina toimivat kouluttajalisenssin omaavat henkilöt sekä eri alojen asiantuntijat. Seurat voivat 

tilata Judoliitolta koulutuksia myös omille judosaleilleen.  

 

 

3.1.1 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) 
 

Kouluttautuminen lisää valmentajien ja ohjaajien osaamista ja seuratoiminnan laatua. Seuroilta 

toivotaan suunnitelmallisuutta seuran valmentajien ja ohjaajien ohjaamiseksi koulutuksiin. Ohjaaja- 

ja valmentajakouluksiin kannattaa hakeutua, kun se on omalla valmentajan polulla ajankohtaista, ei 

vasta sitten, kun se on vyöarvovaatimusten suhteen pakollista. 

Vuonna 2019 perustettua seuravalmentajien verkoston toimintaa tullaan kehittämään edelleen. 

Seurojen valmentajien ja ohjaajien toivotaan tulevan mukaan verkostoon. Verkosto toimii samalla 

valmennuksen ja valmentamisen informaalisen oppimisen ja vertaisoppimisen ympäristönä. Avoimia 

oppimisen paikkoja ovat myös eri ikäisille järjestettävät harjoituspäivät, joihin valmentajat ja 

ohjaajat ovat tervetulleita seuraamaan harjoitustoimintaa sekä sovittaessa mukaan 

valmennustiimiin.  

Judoliitto on määritellyt VOK 1-, 2- ja 3-tasojen koulutukset sekä tasotodistuksiin vaadittavat 

kokonaisuudet. Osa koulutuksista on judoliiton järjestämiä, osa kamppailulajien yhteisiä koulutuksia 

ja osa muiden tahojen järjestämiä. 

Kamppailulajien yhteisten 2:sen ja 3:nen tason koulutusten vuosisykli löytyy Judoliiton nettisivuilta. 

VOK-tasojen suorittamiseen vaaditaan koulutuksien lisäksi myös käytännön ohjaus- tai 

valmennustyötä tatamilla seuraavasti: 1-tasolla 50 tuntia ja 2- sekä 3-tasolla 100 tuntia. Tuntimäärät 

ovat suuntaa antavia ja pyrkivät kuvaamaan koulutuksen laajuutta eli sitä, kuinka paljon opiskelua ja 

harjoittelua osaamistavoitteiden saavuttaminen vaatii. 

Koulutus- ja nuorisopäällikkö käsittelee tasotodistushakemukset ja kirjoittaa todistukset. 

Tasotodistukseen vaadittavan osaamisen voi esittää myös aiemmin hankitun osaamisen perusteella 

(AHOT-lomake). 
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Kansainvälisen lajiliiton (IJF) järjestämiin valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin sekä 

seurajohdonkoulutuksiin voi tutustua IJF Academyssa. 

 
TASO 1 
 

Judon perusteet (JP) ja Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa (OOP) -koulutuksia järjestetään 

lähellä harrastajia. Lähes kaikilla harrastajilla on mahdollisuus käydä koulutus omassa seurassa tai 

lähiseurassa. Koulutusmateriaalien päivittäminen aloitetaan vuoden 2022 aikana ja ne siirretään 

sähköiseen muotoon. 

   

Seurakouluttajille ja aluekouluttajille pidetään kouluttajakoulutus vuosittain. Lisäksi kouluttajat 

tapaavat Judoliiton muiden tapahtumien yhteydessä. Tapaamisten tarkoitus on oppia yhdessä lisää 

sekä keskustella osaamistavoitteista, koulutusten sisällöistä ja toimintatavoista. 

Toive on, että seuroilla on oma kouluttaja, jolla on oikeus järjestää Judon perusteet -koulutusta. 

Laaja vapaaehtoisten lisensoitu, aktiivinen ja osaava kouluttajaverkosto on lajille rikkaus. Vuonna 

2022 uuden seurakouluttajat koulutetaan erillään jokavuotisesta kouluttajakoulutuksesta. Näin 

kouluttajakoulutuksessa pystytään keskittymään koulutuksien kehittämiseen ja 

seurakouluttajakoulutuksessa paneutumaan paremmin Judon perusteet –koulutuksen sisältöihin 

sekä kouluttajana toimimiseen. 

VOK 1 -tason kokonaisuuteen sisältyy Judon perusteet sekä Oppimisen ja opettamisen perusteet –

koulutusten lisäksi 20 tuntia VOK 1 -tason valmentajakoulutusten teemakoulutuksia. 

Teemakoulutuksia järjestää lähinnä Liikunnan aluejärjestöt. Seurat voivat myös tilata ko. koulutuksia 

aluejärjestöltä. Tämä kannattaa tehdä useamman seuran kanssa yhteistyössä. Näin saadaan 

varmistettua riittävä osallistujamäärä ja koulutettua samalla kaikki, joilla on koulutukselle tarve. 

Vuonna 2022 Judoliitto jatkaa judon ohjausta- ja valmennusta palvelevien VOK1-teemakoulutusten 

tilaamista Vierumäen Urheiluopistolta. Osallistuja voi suorittaa näitä koulutuksia itsenäisesti 

verkossa. 

U18-ikäisille järjestetään valmennukseen liittyvää koulutusta maajoukkueleirien yhteydessä, mistä 

muodostuu nuorille kilpailijoille vaihtoehtoinen VOK 1 -tason täydennysosa. 

Ykköstason valmentajakoulutuksen tavoitteena on, että valmentaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi 

yksittäisen harjoituksen laadukkaasti.  

  

TASO 2 
 

https://academy.ijf.org/
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VOK 2 -tasolla on kolme vaihtoehtoista koulutuspolkua, johon judoka voi suuntautua: Valmentajan 

polku, lasten ja nuorten ohjaajan (junioriohjaajan) polku ja aikuisharrastajan ohjaajan polku. 

Koulutuksia järjestetään kamppailulajien yhteisesti sopiman vuosikalenterin mukaan, eri lajien 

ollessa vuorollaan vastuussa koulutuksista. Kakkostason valmentajakoulutuksen tavoitteena on, että 

valmentaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi harjoituskauden laadukkaasti. 

Neljäntenä polkuna koulutusjärjestelmässä valmentajaksi haluaville urheilijoille, on Suomen 

Valmentajien järjestämä Urheilijasta valmentajaksi koulutus, joka kattaa aktiivikilpailijan osalta tasot 

2 ja 3. Koulutus järjestetään vuosittain Varalan Urheiluopistolla. Judoliitto tiedottaa tästä 

koulutuksesta nettisivuillaan ja kalenterissaan. 

Vuonna 2022 ei järjestetä 2-tason koulutuskokonaisuutta, sillä tavoitteena on vuoden aikana 

yhdessä kamppailulajien kanssa kehittää 2-tason koulutuksia siten että osa moduuleista siirrettäisiin 

verkkototeutuksiksi. Tämä mahdollistaisi sen, että 2-tason koulutuksia voitaisiin jatkossa järjestää 

useammin, jopa pari kertaa vuodessa. Itsenäisesti ja ohjatusti toteutetut verkko-opinnot antaisivat 

myös opiskelijalle vapautta. 

U21-ikäisille ja vanhemmille järjestetään valmennukseen liittyvää koulutusta maajoukkueleirien 

yhteydessä, mistä muodostuu kilpailijoille vaihtoehtoinen VOK 2 -tason täydennysosa. 

             

TASO 3 
 

3-tason valmentajakoulutuksessa pureudutaan laajasti valmennuksen eri osa-alueisiin kansainvälisen 

tason kilpailemisen näkökulmasta. 3-tason koulutukseen osallistuvalla valmentajalla tulee olla 

henkilökohtainen valmennettava tai valmennettavia. Judoliiton koulutus- ja valmennustoiminta 

toteuttaa yhdessä 3-tason Judovalmentajakoulutuksen, joka käynnistyy syksyllä 2022. Koulutuksessa 

tulee painottumaan kansainvälinen vaatimustaso. 

Suomen Valmentajien järjestämä Urheilijasta valmentajaksi koulutus kattaa aktiivikilpailijan osalta 

tasot 2 ja 3. Koulutus järjestetään vuosittain Varalan Urheiluopistolla. Judoliitto tiedottaa tästä 

koulutuksesta nettisivuillaan ja kalenterissaan. 
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3.1.2  Judoliiton täydennyskoulutukset 
 

Judoliitto järjestää täydennyskoulutuksia judon eri osa-alueilta. Vuoden 2022 aikana järjestetään 2 

Seuravalmentajien tekniikkakoulutusta, Sovelletun judon ohjaajakoulutus ja kouluttajakoulutus. 

Tuomarikoulutukset, graduoijan peruskurssit ja kata-koulutukset ovat myös täydennyskoulutuksia.  

Sovelletun judon ohjaajakoulutus on Pajulahti Gamesin yhteydessä tammikuussa. Koulutuksessa 

ovat alustavasti mukana myös Karateliitto ja Taekwondoliitto. 

Keväällä järjestetään uusi aikuisharrastajien ohjaajille suunnattu FitJudo –ohjaajakoulutus. FitJudo-

konseptityöstä lisää kohdassa “3.2.3 Tuotteistus”. 

Tavoitteena on järjestää myös Koulujudo-ohjaajakoulutus, jonka avulla seurat voivan hankkia 

osaamista järjestämään eri tasoista koulujudotoimintaa. 

Seuravalmentajan tekniikkakoulutuksista tehdään mahdollisuuksien mukaan opetusvideot 

Judolehden Youtube-kanavalle. Myös muita opetusvideoita voidaan tehdä tarpeen mukaan. 

Joulun maajoukkueleirillä on Valmennuksen seminaari yhteistyössä Valmennusvaliokunnan kanssa. 

Seminaarissa on perinteisesti vierailevana asiantuntijana ulkomainen huippuvalmentaja tai -judoka. 

Osa täydennyskoulutuksista vaaditaan tietylle vyöarvoille tai tietyssä tehtävässä judon parissa 

toimimiseen.  

 

3.1.3  Koulutusten toteutustavat ja markkinointi 

Valmentajille suunnattujen koulutusten järjestämisestä maajoukkueleiritykseen yhdistettynä on 

saatu hyviä kokemuksia. Koulutustoimintaa ja valmennustoimintaa halutaan tuoda edelleen 

lähemmäs toisiaan järjestämällä yhdistettyjä tapahtumia sekä koulutusten harjoitustehtävien 

sitomista käytännön työhön tatamilla ja harjoittelusalilla. 

Lähikoulutuksiin pyritään järjestämään ainakin osittainen etäosallistumismahdollisuus ja koulutusten 

toteuttamista hybridi-muotoisina lisätään. 

Lyhyitä koulutuksia tai koulutuksellisia luentoja ja keskusteluja voidaan järjestää myös lyhyellä 

aikajänteellä tarpeen ja ideoiden pohjalta, esim. U13/15 tehostamispäivien yhteydessä sekä 

verkossa Webinaareina. 

Judoliiton valmennuslinjauksen työstäminen jatkuu 2022. Linjaustyöhön osallistetaan 

seuravalmentajia. Työpajoja ja keskustelumahdollisuuksia järjestetään sekä verkossa että 

harjoituspäivien tai leirien yhteydessä. 

Koulutuksia markkinoidaan uutisoimalla niistä nettisivuilla ja sosiaalisen median päivityksillä, sekä 

uutiskirjeissä. Seurojen toivotaan toteuttavan koulutusten henkilökohtaista markkinointia seuran 

jäsenille. Tilanteen mukaan toteutetaan myös Judoliiton suunnalta henkilökohtaista markkinointia. 

Henkilökohtaisesta kontaktointi on todettu kaikkein tehokkaimmaksi ja sitä toivotaan 

seuratoimijoiden ja koulutusvastaavien tekevän aktiivisesti omassa seurassaan. Koulutuksen 

uutiskirjeen jakelun tavoittavuutta kehitetään. Jokaisessa seurassa olisi hyvä olla nimetty 

koulutusvastaava ja hänen yhteystietonsa pyydetään toimitettavaksi Judoliittoon. 
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3.1.4 Judoliiton koulutukset vuonna 2022 

Judoliitto järjestää aktiivisesti koulutuksia. Vuonna 2019 oli 50 eri koulutustilaisuutta, joissa oli 

yhteensä 845 osallistumista. Vuodet 2020-2021 ovat olleet erilaisia johtuen koronaviruksesta. 

Vuoden 2019 kaltaista koulutusten aktiivisuustasoa tavoitellaan myös 2022. 

Järjestettävät koulutukset: 

- Judon perusteet, joiden järjestelyistä seurat vastaavat 

- Oppimisen ja opettamisen perusteet, joiden järjestelyistä seurat vastaavat 

- VOK 3 -tason valmentajakoulutus, Judoliiton oma koulutus. 

- Seuravalmentajien tekniikkakoulutus, 2 kpl 

- Judoliiton kouluttajien kouluttajakoulutus 

- Judoliiton seurakouluttajakoulutus 

- Sovelletun judon / kamppailun ohjaajakoulutus 

- Seuratoimijapäivät 

- Fitjudo-ohjaajakoulutus 

- Koulujudo-ohjaajakoulutus 

- Tuomarikoulutukset, yhteistyössä seurojen kanssa 

- Graduointikoulutukset 

- Katakoulutukset, yhteistyössä seurojen kanssa 

- Tarpeen mukaan myös muita koulutuksia ja webinaareja 

Vierumäen Urheiluopiston kanssa tehdään yhteistyötä Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 1 -tason 

Teemakoulutusten toteuttamisessa. Yhteistyössä Vierumäen Urheiluopiston kanssa toteutettavat 

koulutukset ovat verkkokoulutuksia. 

Koulutukset ja niiden ajankohdat varmistuvat vuoden mittaan. Judoliiton koulutukset on esitelty 

Judoliiton kotisivuilla, otsikon Koulutusjärjestelmä alla. Valmistelun edetessä tulevat 

koulutustapahtumat Judoliiton verkkosivujen koulutuskalenteriin. Koulutuksiin ilmoittaudutaan 

Suomisportissa. 

 

    

 

3.2 Seuratoiminnan kehittäminen 
 

Covid19-pandemia aiheutti katkoja seurojen toimintaan ja harjoitteluun, mikä puolestaan vähensi 

jäsenien määrää. Seuratoiminnan kehittäminen tulee korostumaan entisestään ja 

kehittymishaluisille seuroille Judoliitto myös tarjoaa tukea asiantuntijapalveluna. 

3.2.1  Tähtiseura-ohjelma 
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Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä 

ylläpitämä laatuohjelma. Tähtiseura-ohjelma kutsuu seuroja mukaan kehittämään toimintaa. 

Seuroille on luotu kattavat laatutekijät, jotka auditoidaan määräajoin. Seurat voivat vapaasti lähteä 

mukaan ohjelmaan. Auditoiduilla seuroilla on oikeus käyttää Tähtiseura-tunnusta. 

Tähtiseura-ohjelmassa on kaikille seuroille avoimet Lapset ja nuoret sekä Aikuiset -osa-alueet. 

Huippu-urheilun-osa-alueen laatutekijät valmistuivat vuonna 2021 judoseura Meido-Kanin kanssa 

toteutetussa kehittämisprosessissa. Laatutekijät ja kehittämisen työkalut ovat jokaisen seuran 

hyödynnettävissä. 

Judoliiton 12 jäsenseuralla on Lapset ja nuoret -osa-alueen Tähtiseura-tunnus. Vuoden 2022 

tavoitteena on, että kaikki uusinta-auditointivuorossa olevat seurat pitävät yllä toiminnan laatua 

saavuttaen tunnuksen uusinnan. Prosessissa tukena toimii Judoliiton koulutus- ja nuorisopäällikkö. 

Aikuisten määrä väestöstä kasvaa ja aikuisharrastajissa on suuri potentiaali judoseuroille. Tähtiseura-

ohjelman aikuisliikunnan laatutekijät tarjoavat suuntaviivat ja työkalut seuroille aikuisliikunnan 

kehittämiseen. Tavoitteena on, että vuoden 2022 lopussa kaksi uutta seuraa saavat Aikuisen -osa-

alueen Tähtiseura-tunnuksen. Tähtiseura-verkkopalvelu on kaikkien judoseurojen käytettävissä. 

Palvelu on helppokäyttöinen ja seuralle maksuton. Palvelu sisältää seuran laatutekijät ja käytännön 

työkalut.  Olympiakomitean järjestämät Tähtiseura-päivät järjestetään lokakuussa. Niissä tulee 

olemaan oma osionsa kamppailulajeille. Tapahtumaa markkinoidaan judoseuroille. 

   

 

3.2.2 Judoseurojen verkosto 
 

Syksyllä 2022 Seurajohtaja- ja seuratoimijapäivät järjestetään yhteistyössä jonkin judoseuran kanssa. 

Tavoitteena on saada kasvatettua tapahtuman osallistujamäärään, niin että yhä useammasta 

seurasta osallistuisi yksi tai kaksi henkilöä. Seuratoimijapäivien sisällöstä viestitään tapahtuman 

jälkeen mm. artikkelilla Judolehdessä, jotta kaikkien seurojen on helppo hyödyntää ideat ja 

käytänteet. 

Judoseuraverkosto tapaa Teams-verkkoalustalla 2–3 kuukauden välein. Verkosto mahdollistaa 

judoseurojen välisen ajatusten vaihdon, hyvien toimintatapojen jaon sekä parantaa Judoliiton ja 

judoseurojen välistä yhteistyötä. Verkostoon otetaan joustavasti mukaan uusia seuroja. Verkoston 

toimintaa kehitetään seurojen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Vuonna 2022 tavoitteena on saada 

verkostoon edustaja jokaisesta toiminnassa olevasta judoseurasta. 2021 edustajia on 44 seurasta. 

Myös aluepäälliköt kutsutaan mukaan verkoston tapaamisiin. 

 

3.2.3 Tuotteistus 
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Seurojen judotoiminta perustuu tuotteisiin, liikuntapalveluihin (judokurssit), joita harrastajat 

ostavat. Tuotteita ovat mm. Muksujudo, alkeiskurssi, jatkokurssi jne. Tuotteistettua kurssia on 

helpompi ja selkeämpi myydä. 

 

2020 järjestetyn Kamppailulajien yhteisen aikuisharrastajien ohjaajakoulutuksen päättötyönä Jari 

Pylvänäisen toimesta syntynyt Fitjudo-kurssi tuotteistetaan kevään 2022 aikana.  Matalankynnyksen 

Fitjudo-kurssilla tavoitellaan lisää aikuisharrastajia seuroihin sekä loukkaantumisten ehkäisemistä. 

Tätä uutta kurssia varten luodaan Fitjudo-ohjaajakoulutus, joka järjestetään keväällä 2022. 

Tavoitteena on, että ensimmäiset Fitjudo-kurssit alkavat seuroissa syksyllä 2022. Ensimmäinen 

demotunti järjestettiin Seuratoimijapäivillä syyskuussa 2021 ja vastaanotto oli erittäin hyvä. Kevään 

2022 aikana tullaan erilaisissa tapahtumissa järjestämään ja judoseurojen tilaamina järjestämään 

Fitjudo-demotunteja, jotta tietoisuus uudesta tuotteesta lisääntyisi. 

Fitjudon konseptointi liittyy isona toimenpiteenä ja panostuksena aikuisliikunnan kehittämiseen, 

josta kerrotaan kohdassa 3.4. 
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3.3 Lasten ja nuorten toiminta 
 

Vaikka syntyvyyden laskun seurauksena lasten määrä väestöstä vähenee, ovat silti lapset ja nuoret 

judoseuroille tärkeitä kohderyhmiä. Seurojen lasten ja nuorten judotoiminnan halutaan olevan 

kaikille avointa, liikunnallisesti monipuolista, sosiaalisesti kehittävää ja eettisesti kestävää. 

Seuroissa toimivia lasten ja nuorten ohjaajia ja valmentajia kontaktoidaan uutiskirjein, koulutusten 

kautta, tapaamisissa ja avointen harjoituspäivien tapahtumissa. Judoliiton ohjaaja- ja 

valmentajakoulutukset ovat perusta lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien osaamisen 

kehittämiselle. Judon koulutuksissa toteutetaan kaikille avoimen toiminnan periaatetta, joka ei sulje 

pois erityistä tukea tarvitsevaa lasta.  

 

 

Judoliitto on mukana Olympiakomitean vetämässä Lasten urheilullisuuden ja taitavan liikkumisen 

tasonnosto –projektissa. Projektissa luodaan Suomen “Athletic Skills Model”, eli urheilijan ja liikkujan 

polun esikoulu- ja alakouluvaiheeseen yhteinen toimintamalli ja käytännöt. Mallin on tarkoitus 

valmistua syksyllä 2022. Malli tullaan jalkauttamaan seuratoimintaan mm. koulutusten avulla. 

Lapsille ja nuorille järjestetään Judoliiton valmennuksen toimesta Summer Camp ja Winter Camp 

sekä yläkoululeiritystä. Lisäksi on U13/U15 -ikäluokalle avoimia tehostamis- ja harjoituspäiviä eri 

seurojen saleilla. Aloitteleville harrastajille (valko- ja keltavöiset) järjestetään harjoituspäiviä 

muutaman kerran vuodessa. Seurojen leiripäivät ja kesäleirit täydentävät tarjontaa. 

Seuravalmentajat ovat tervetulleita Judoliiton järjestämiin tapahtumiin, kuten yllä mainitut 

harjoituspäivät ym. Harjoitus- ja tehostamispäivät toimivat helposti saavutettavina valmentajien 

kehittymisen paikkoina. 

Judokan urapolulla lasten toiminta on innostavaa, sisältää runsaasti monipuolista liikuntaa ja 

kehittää edellytyksiä edistyä judossa. Judoliitto työstää valmennuksen johdolla valmennuslinjausta, 

jossa lasten ja nuorten toimintaa kuvataan. Suomen “Athleric Skills Model” tulee linkittymään 

sisältymään valmennuksenlinjaukseen. Valmennuslinjausta työstetään Seuravalmentajien verkoston 

tapaamisissa, sekä verkossa ja että kohtaamisina. Verkostoon toivotaan osallistuviksi myös ohjaajan 

polun alussa olevia judokoita. 

Judoliiton vyökokeet toimivat lapsille ja nuorille kannusteena harjoitella kehittyäkseen. Seurojen 

graduoijien järjestämät vyökoetilaisuudet ovat tärkeä osa harrastusta. Seurojen salikisat ja 

seuraavassa vaiheessa lapsille suunnatut kilpailut esim. naapuriseuroissa luovat luonnolliset 

askelmat harrastustoiminnan mielenkiinnolle. 
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Koulujudon toteutusmalleja on koottu Judoliiton sivuille ja Judolehden artikkeleihin. Opettajille 

markkinoidaan yhteistyössä Olympiakomitean kanssa kamppailulajien yhteisiä kouluille suunnattuja 

helppoja harjoitemalleja. Seurat voivat resurssiensa puitteissa toteuttaa Lasten Liike -kerhoja, joiden 

toteutukseen saa ohjeita Judoliitosta ja Olympiakomiteasta. Kuntien Liikkuva koulu -koordinaattorit 

ovat myös apuna seurojen suunnitellessa toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa. 

   

Judoliitto on The Sports Society »Mala šola juda« (Slovenia) of Ljubljanan koordinoimassa ERASMUS 

+ -rahoituksella toteutettavassa koulujudohankkeessa, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja hyviä 

käytäntöjä koulujudontoiminnasta, lisätään tietoisuutta judosta ja sen arvoista, testataan ja 

toteutetaan erilaisia harjoitusmalleja sekä pyritään sitouttamaan uusia kouluja ja valmentajia 

koulujudon järjestämiseen. Judoliitto perusti 14 henkilöstä koostuvan koulujudotyöryhmän, joka 

pyrkii viemään projektin oppeja käytäntöön ja kehittämään koulujudotoimintaa Suomessa. 

ERASMUS + projekti kestää toukokuuhun 2022. Covid19-pandemia on haitannut merkittävästi 

projektin etenemistä, mutta projektiin osallistuvilla tahoilla on kaikilla yhteinen tahtotila viedä 

projekti maaliin tavalla tai toisella. 

Lasten ja nuorten judotoiminnassa Judoliitto kannustaa jäsenseurojaan hyödyntämään 

Olympiakomitean ja aluejärjestöjen laajaa ja kattavaa palvelutarjontaa. Seurojen käytössä on 

Kamppailija ei kiusaa -materiaalit.  

 

3.4 Aikuisharrastajien toiminta 

Judoliitto on tunnistanut aikuisharrastajiin panostamisen tärkeänä, jotta Suomalaisen judon 

strateginen tavoite, 10 000 jäsentä voi toteutua. Syntyvyyden laskiessa kamppailuseuratoimintaan 

tulevien lasten määrä vähenee ja aikuisten osuus väestöstä kasvaa. Covid19-pandemia aiheutti 

judolle kontaktilajina pitkiä harjoitustaukoja.  

Liikunnan merkitys hyvinvoinnille ymmärretään tänä päivänä hyvin ja aikuiset harrastavat liikuntaa 

yhä enemmän. Seurat voivat tavoittaa uusia aikuisharrastajia muokkaamalla lajiharjoituksia eri 

kohderyhmille sopivimmiksi ja tarjoamalla aikuisille erilaisia judokursseja. Aikuiset tuovat myös 

lapsensa urheiluseuratoimintaan ja toimintaan sitoutuneiden vanhempien lapset pystyvät 

helpommin lajin parissa. Aikuisharrastajat voivat toimia vapaaehtoisina seuroissa. 

Vuonna 2022 tullaan Judoliiton viestinnässä tuomaan aiempaa paremmin esille aikuisharrastajia ja 

erilaisissa tehtävissä judon parissa toimivia aikuisia. Judoliitto tarjoaa seuroilleen ilmaisen 

kuvapankin, jossa on myös valmiita kuvia aikuisista ja aikuisharrastajista. 

Iso panostus aikuisharrastajien toiminnan kehittämiseen on matalankynnyksen Fitjudo-kurssin 

tuotteistaminen judoseurojen käyttöön. Vuonna 2022 tullaan judoseuraverkoston tapaamisissa 
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käsittelemään erilaisia aiheita aikuisliikuntaan liittyen sekä mahdollisesti järjestämään 

aikuisliikunnan työpajoja. 

Tähtiseura-ohjelman aikuisliikunnan laatutekijät ja työkalut ovat jokaisen seuran käytössä, joka 

haluaa alkaa kehittämään aikuisliikuntaa seurassa. Jokainen lasten ja nuorten Tähtiseura, joka lähtee 

tavoittelemaan aikuisten osa-alueen Tähtimerkkiä saa halutessaan Judoliiton koulutus- ja 

nuorisopäällikön avukseen kehittämisprosessiin. 

 

3.5 Sovellettu judo 
 

Vuoden 2022 toimintaan vaikuttaa suuresti mikä on Suomen ja Euroopan koronatilanne tulevana 

vuonna. Koska suuri joukko sovelletun judon judokoita kuuluu koronan suhteen riskiryhmään, 

joudutaan koronatilannetta seuraamaan hyvin tarkasti. Tavoitteena on kuitenkin jatkaa panostusta 

vuonna 2022 kansainväliseen toimintaan ja sen kehittämiseen niin kilpailujen, leirien kuin 

valmentajien kouluttamisenkin osalta. Tämän lisäksi pyritään järjestämään keväällä ja syksyllä kaksi 

leiriä/kilpailua. Vuosi 2022 tähtää kilpailujen ja leirien osalta vuonna 2023 järjestettäviin Special 

Olympics maailmankisoihin Saksassa. Ko. maailmankisoihin lähtijät valitaan vuoden 2022 kisa- ja 

leirimenestysten perusteella. Toimintasuunnitelma on tehty vuoden 2021 pohjalta, koska monien 

kisojen, leirien ja koulutuksien ajankohdat, paikat ja järjestäjät ovat vielä auki. 

Sovelletun judon päätapahtumat vuonna 2022: 

1. Pajulahti Games 21.1.-23.1.2022 

2. Sovelletun kamppailun ohjaajakoulutus Pajulahdessa 21.-23.1.2022 

3. Teholeiri maaliskuussa, paikka avoin 

4. SM-kisaleiri, aika ja paikka avoin 

5. Ben van der Eng Memorial, 1.4.-3.4.2022, Hollanti 

6. SM-kilpailut, 7.-8.5.2022 (miesten ja naisten SM-kisojen yhteydessä), Tampere 

7. Swiss Special Olympics Judo Festival, 12.10.-15.10.2022, Sveitsi 

8. European Open Special Needs judo games, aika ja paikka avoin 

9. Syysleiri ja -kisat, ajankohta ja paikka avoin 

Osallistujat kansainvälisiin kilpailuihin valitaan alustavasti tammikuun leirin yhteydessä, jolloin 

valitaan valmennusryhmä sekä haastajat. 

Kotimaisia kilpailuja ovat Pajulahti Gamesien lisäksi SM-kilpailut, jotka järjestetään aikuisten SM-

kilpailuiden yhteydessä. Syksyn kotimaiset kisat ovat syksyn leirin yhteydessä. Tapahtumapaikkaa ei 

ole vielä päätetty. Jokaista valmentajaa kehotetaan käymään oman taitonsa kehittämiseksi erilaisissa 

koulutuksissa ja korottamaan vyöarvoaan. 

Leireillä vastuuvetäjinä toimivat sovelletun judon päävalmentajat, mutta harjoitusten ohjaamiseen 

osallistuu jokainen valmentaja. Näin varmistetaan monipuolinen ohjaus ja valmennus judokan 

urapolun suuntaisesti. 

Tulevaisuudessa tullaan panostamaan myös katatoimintaan (harjoitukset ja kilpailut) aikaisempaa 

enemmän, koska kilpailijat ovat osoittaneet kiinnostusta osallistua ulkomaisiin kilpailuihin.  
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Toimintaan saattaa tulla yllättäviä kansainvälisiä tapahtumia, sillä vuosien saatossa näitä yllätyksiä 

on tullut hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. MyösCOVID-19-koronavirustaudin mahdollinen jatkuminen 

saattaa vaikuttaa tapahtumien järjestelyihin/osallistumisiin. 

 

3.6 Katatoiminta  

  

 

Katakomission toimintasuunnitelma on tehty olettamuksella, että koronatilanne ei rajoita 
toimintaa vuonna 2022. 
 

Katakomission tehtävänä on edistää suomalaista kataosaamista ja harrastusta kokonaisuutena. 

Katakomissio koordinoi katakoulutuksia sekä kehittää ja ylläpitää katakilpailutoimintaa Suomessa. 

Katakomissio kehittää ja ylläpitää katatuomariosaamista sekä graduoitsijoiden kata-osaamista. 

Katakomission tehtävänä on valita ja lähettää kilpailijoita arvokilpailuihin, tukea kataan liittyvää 

dokumentaation tekemistä ja jakelua sekä tiedottaa kataan liittyvistä asioista ja ylläpitää 

kataperinnettä. 

Katakomissio järjestää ja koordinoi katakoulutuksia. Seurat voivat pyytää katakomissiolta 

koulutuksen järjestämistä. Vuoden aikana järjestetään useampia nage-no-kata ja katame-no-kata-

koulutuksia. Kime-no-kata, ju-no-kata ja Kodokan goshin-jutsu-koulutuksia järjestetään tarpeen 

mukaan.  

Kouluttajina toimivat liiton nimeämät katakouluttajat. Talven aikana järjestetään koshiki-no-kata-

koulutus. Kouluttajana Wolfgang Dax-Romswinkel. Noin kuukauden  välein katakomissio järjestää 

kataklinikan, johon on vapaa pääsy. Klinikalla voi saada palautetta omasta katastaan.  

Nage-no-katan ja katame-no-katan tuomarikoulutus jatkuu. Muiden kilpakatojen 

tuomarikoulutukset pyritään aloittamaan vuoden aikana mm. kataklinikoiden yhteydessä. 

Kansainvälisten tuomareiden pätevöityminen ja jatkokoulutus tapahtuu yleensä arvokilpailujen 

yhteydessä. Tällä hetkellä kansainvälisen tuomarilisenssin haltijoita on kaksi. Koska arvokilpailuihin 

osallistuminen edellyttää useimmiten myös tuomarin lähettämistä kilpailuihin, pyritään lisäämään 

kansainvälisten tuomarilisenssien määrää.  

 Katan kilpailutoiminnan tavoitteena on saada katan arvokisoista kultamitali sekä innostaa 

vyökokeeseen valmistautuvia osallistumaan kilpailuihin. Harrastajamääriä kasvattamalla saadaan 

myös tasoa nostettua. Kata on osa judoa ja kansainvälisesti yhä nuorempia yritetään saada mukaan. 

Katan arvokilpailuissa on ollut trendinä nuorten parien määrän voimakas kasvu. EJU ja IJF tasolla 
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arvokilpailuihin on luotu U-23 sarja. Kaikki muut kilpailevat aikuisten sarjassa. Veteraanisarjoja ei ole. 

Tavoitteena on saada Suomessa myös nuoret mukaan kilpailutoimintaan.   

Vuoden 2022 aikana järjestetään ainakin neljä kansallista kilpailua. SM-kilpailut 2022 järjestetään 

kevään aikana. Ne toimivat samalla karsintakilpailuna EM-kilpailuihin. Perinteinen Nordic Judo Kata 

Open Tournament järjestetään elokuussa 2022 (mikäli Ruotsi ei varaa vuoroa pitää kilpailut). 

Kilpailun yhteydessä pidetään kataseminaari, jonka kouluttajina toimivat ju-no-katan 

maailmamestarit Wolfgang Dax-Romswinkel ja Ulla Loosen. Katakomissio kannustaa kilpailijoita 

osallistumaan kansainvälisiin EJU Kata Tournament -kilpailuihin. Vuoden 2022 Euroopan 

mestaruuskilpailujen paikka on vielä auki. Kisoihin pyritään lähettämään vähintään viisi paria. 

Aiemmin osallistumiset ovat olleet kiintiöityjä. Kunkin maan paikkamäärä on määräytynyt aiemman 

aktiviteetin ja menestyksen perusteella. Vuoden 2022 maailmanmestaruuskilpailujen paikka on vielä 

auki. Valinnat lähtijöistä tehdään SM-kilpailujen ja EM-kilpailujen menestyksen pohjalta.  

Katayhteistyötä sovelletun judon kanssa kehitetään. Katakomissio ylläpitää Judoliiton sivuilla 

katasivustoa ja jatkaa kataan liittyvän aineiston julkaisua. 

 
3.7 Graduointitoiminta 

Koronarajoitusten purkautuessa vuodesta 2022 tulee todennäköisesti ja toivottavasti dan-

graduointien osalta ennätysvuosi. Vyökoekomissio järjestää vuoden 2022 aikana kolme yleistä dan-

graduointitilaisuutta ja lisäksi yhden maajoukkuevalmennettaville tarkoitetun graduoinnin. Lisäksi 

pyritään keväällä 2022 pitämään jatkokurssi graduointikoulutuksen aikaisemmin käyneille 

yhteistyössä Dan-kollegion kanssa. 

Graduoinnit vuorottelevat alueellisesti Pohjois-, Etelä ja keskeisen Suomen välillä niin, että kullakin 

alueella on yksi graduointi vuodessa: yksi keväällä, yksi kesän loppupuolella ja yksi ennen joulua. 

Maajoukkuevalmennettaville tarkoitettu graduointitilaisuus järjestetään joululeirin yhteydessä. 

Vuoden 2022 graduointien tarkat päivät sovitaan kun pääosa vuoden 2022 kalenterista valmistuu 

kilpailujen osalta. 

Yleisten graduointitilaisuuksien yhteydessä järjestetään graduointikoulutus seuragraduoijan 

pätevyyden saamiseksi/ylläpitämiseksi. Vuoden 2022 aikana graduointikoulutukset profiloidaan 

siten, että osa dan-graduointitilaisuuksien yhteydessä pidettävät koulutukset ovat peruskursseja ja 

kertauskurssit graduointikoulutuksen jo aiemmin käyneille pidetään erikseen. 

Komissio käsittelee vyökoehakemuksia vähintään kolme kertaa vuodessa ja tiedottaa tehdyistä 

päätöksistä hakijoille. Hyväksytyt hakijat julkaistaan Judoliiton www-sivuilla. 

Komissio pitää kokouksen vähintään neljä kertaa vuodessa. Vyökoehakemukset käsitellään 

pääsääntöisesti verkkokokouksina ja vähintään kerran vuodessa vyökomissio kokoontuu fyysisesti 

yhteen kehittämistyön merkeissä. Ns. juoksevat asiat käsitellään yleensä sähköpostitse. 

Vuonna 2022 vyökoekomissio jatkaa osaamisvaatimusten kehittämistä 1.-4. dan-kokelaille. 
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4. Hallintovaliokunnan toiminta 
 

4.1 Kilpailu- ja sääntövaliokunta 

Kilpailu- ja sääntövaliokunta valmistelee vuosittain kilpailumääräykset, joita noudatetaan kotimaisissa 

kilpailuissa. Määräyksissä on otettu huomioon vastaavat kansainväliset säännöt. Valiokunta nimeää 

liiton arvo- ja valiokilpailuille viralliset valvojat. Kilpailuiden valvonnassa esiin tulleet puutteet tuodaan 

tarvittaessa hallitukselle. Valiokunta tuo SM-kilpailuihin vuodelle 2022 uudet SM-mitalit, mitkä 

kuvastavat liiton kokonaisuudistusta. 

 

4.2 Antidoping-ohjelma 

Judoliitto on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa WADAn (maailman antidopingtoimisto) 

hyväksymää Maailman antidopingsäännöstöä. Suomen antidopingsäännöstö perustuu Maailman 

antidopingsäännöstöön. Judoliitto jatkaa antidoping-työtä vuoden 2017 kevätkokouksen hyväksymän 

Antidoping-ohjelman mukaisesti. Vuonna 2016 perustettu Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry 

vastaa urheilun eettisyyden vahvistamisesta Suomessa: esimerkiksi antidopingtoiminnasta sekä 

urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisystä. Judoliitto jakaa urheilijoille 

ja seuroille antidoping-materiaalit ja järjestää edustusvalmennusryhmiin kuuluville judokoille 

antidoping-luentoja. Judoliiton työsopimuksiin ja urheilijasopimuksiin on sisällytetty antidoping-

pykälät. Antidopingtyön etenemisestä raportoidaan Judoliiton kotisivuilla ja toimintakertomuksessa. 

Lauri Malinen jatkaa Euroopan Judo Unionin antidoping-työstä vastaavan lääketieteellisen komission 

jäsenenä. Judoliiton antidoping ohjelma löytyy sekä Judoliiton että SUEK:n verkkosivuilta. 

 

4.3 Viestintä ja markkinointi 

Judoliiton viestintää ja markkinointia ohjaa strategia 2024, joka tähtää jäsenmäärän kasvuun ja 
aikuisten arvokisamitalin saavuttamiseen. Koronapandemian vaikutukset ovat tuoneet tähän lisää 
haastetta.  Judoliiton tehtävänä on tukea judoseurojen viestintätyötä resurssiensa puitteissa niin, että 
poistetaan viestinnän ja markkinoinnin esteitä ja nostetaan esille toivoa tuovia ja innostavia ihmisiä, 
tapahtumia, tekijöitä ja judotarinoita. Vuoropuhelua vahvistetaan erilaisten viestintä- ja 
markkinointiprojektien sekä kokeilukulttuurin avulla. Viestintä ja markkinointi tähtäävät judon 
tunnetuksi tekemiseen vetovoimaisena liikunta- ja urheilulajina sekä näin lajin toimintaedellytysten 
turvaamiseen kiristyvässä kilpailutilanteessa. 

Judoa tehdään tunnetuksi ja tätä tukee myös Judoliiton visuaalinen ilme ja viestinnän 
kokonaisuudistus sekä JUDO.fi -tavaramerkki, joka on koko samalla koko judoyhteisön tunnus. 
Seurojen, alueiden ja asiantuntijaryhmien kanssa luodaan yhteisiä käytänteitä tehokkaaseen ja 
vuorovaikutteiseen viestintään sekä avataan erilaisia viestinnän prosesseja, jotta koko järjestötyö ja 
vapaaehtoisten toimijoiden työ nousee esille. 

Tulevana toimintavuonna 2022 Judoliiton järjestöviestintä on monikanavaista ja se tarjoaa 
jäsenseuroille monipuolisia mahdollisuuksia osallistua judoyhteisöä palvelevaan viestintään ja 
tiedotustyöhön. Judo kansainvälisenä olympialajina näkyy Judoliiton viestinnässä ja markkinoinnissa.  
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4.3.1 Taustaa Viestintä- ja markkinointivaliokunnan 2022 toiminnan suunnitteluun 

 

Judoliitto päätti kevätkokouksessaan toteuttaa mittavan 
viestinnän kokonaisuudistuksen sekä markkinointikampanjan 
koronan kurittamien ja jäsenkadosta  kärsivien judoseurojen 
tueksi. Judoliitto rekisteröi tavaramerkin JUDO.fi ja suunnitteli 
tähän liittyen uuden, visuaalisen ilmeen erilaisina logoineen 
yhteistyössä viestintätoimiston kanssa. Näissä kaikissa toistuu 
dynaaminen, eteenpäin vievä liike ja sinivalkoinen väritys, joka 
noudattelee suomalaisen urheilun linjaa (vrt. 
Olympiakomitea). Verkkosivuston suunnittelussa huomioitiin 
Google-hakuoptimointi ja mobiilikäyttäjät.  

 

Elokuussa (2.8.) otettiin judo.fi -sivut käyttöön samalla, kun toteutettiin neljä viikkoa kestävä 
jäsenhankintaa tukeva Aloita judo – löydä seurasi -markkinointikampanja. Kampanjan myötä saatiin 
arvokasta tietoa siitä, mitkä markkinointikeinot, välineet ja kanavat palvelevat parhaiten Judoliiton 
jäsenhankintaa ja tuovat uusia kävijöitä judon pariin. Kampanjaa edelsi mittava muutosprosessi, joka 
oli osa kokonaisvaltaista hallinnon uudistusta. Viestintä- ja markkinointivaliokunta teki aktiivisesti 
töitä ilmeuudistuksen, verkkosivuston sisältöjen sekä käytettävyyden kehittämiseksi kevään ja kesän 
aikana. Tiiviin aikataulun syynä oli tavoite saada syyskauden alkuun materiaaleja judoseurojen 
jäsenhankinnan tueksi. Uudistustyön aikana tuotettiin runsaasti uusia digitaalisia sisältöjä (kuvia, 
videoita, tiedotteita, julisteita, lomakkeita sekä seurojen kurssiesiteaineistoja digitaaliseen muotoon) 
judoseurojen käyttöä varten. Seurojen jäsenhankinnan aineistot olivat valmiina kesäkuun lopussa ja 
verkkosivusto sekä kampanjamateriaali elokuun alkuun mennessä. Henkilöstö, valiokunnat ja 
komissiot sekä aluepäälliköt ja judoaktiivit osallistuivat yhteiseen suunnitteluun ja tukivat muutostyön 
toteuttamista antamalla asiantuntijapanostaan ja tuottamalla myös sisältöä järjestöviestinnän tueksi. 

 

Uudistusten myötä vanha www.judoliitto.fi -verkkosivusto poistuu käytöstä vuoden 2021 loppuun 
mennessä. Syksyllä 2021 tiedottaminen tapahtuu pääosin judo.fi -sivuston kautta. Viimeistään 
1.1.2022 siirrytään käyttämään Judoliiton uutta kalenteria ja uusia, sähköisiä lomakepohjia. Viestintä- 
ja markkinointityötä sekä edellä mainittuja muutoksia on toteutettu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, 

http://www.judoliitto.fi/
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valiokuntien ja komissioiden kanssa. Judoseuroilta saatu palaute uudistustoimenpiteistä on ollut 
kannustavaa ja saadut kokemukset kampanjasta ohjaavat osaltaan vuoden 2022 vuoden viestinnän ja 
markkinoinnin suunnittelutyötä. Kesän ja syksyn 2021 aikana on jo kehitetty toimintaa ja aloitettu 
muun muassa Judoliiton kuvaajaverkoston luominen.  

 

4.3.2 Judoliiton viestinnän ja markkinoinnin johtaminen ja organisointi 

Viestintä- ja markkinointivaliokunta vastaa järjestöviestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta ja 
toimeenpanosta yhdessä hallituksen, valiokuntien ja komissioiden sekä henkilöstön kanssa. Judoliiton 
hallituksen puheenjohtajisto johtaa sisäistä viestintää.  

Viestintä- ja markkinointityön suunnitteluun ja toteuttamiseen voidaan käyttää myös 
projektiluontoisesti erilaisia ammattilaisia, ostopalveluita tai osa-aikaisia työntekijöitä, mikäli se 
nähdään kustannustehokkaana ratkaisuna kokonaisuuden kannalta. 

Kukin valiokunta ja komissio edistää aktiivista vuoropuhelua ja toiminnastaan tiedottamista 
toteuttaen sisältöjään julkaistavaksi. Valiokunnilla ja komissioilla on päivitys- ja tallennusvelvollisuus 
Judoliiton verkkosivuille tulevista sisällöistä ja julkaistavista materiaaleista. Lisäksi Judoliiton 
asiantuntijat, komissiot ja valiokunnat vastaavat tapahtumakalenterissa julkaistavista sisällöistä 
yhdessä sovitulla tavalla. Tässä tehdään yhteistyötä IT-Komission kanssa. 

Judoseurat ja vapaaehtoiset sisällöntuottajat nähdään aktiivisina toimijoina, joiden kanssa luodaan 
uudenlaisia toimintatapoja kuvien, videoiden ja tiedotteiden tuottamiseen koko judoyhteisön tueksi. 
Valtakunnallista kuvaajaverkostoa kasvatetaan edelleen. Urheilijoita ja harrastajaryhmiä rohkaistaan 
tarjoamaan itse tuotettuja sisältöjä lajin harrastamisesta ja kilpailuista sekä judokasvatustyöstä. 
Aluepäälliköt vastaavat oman alueensa tiedottamisesta Judoliiton viestintävastaaville. 

Judoliiton palkkaamat asiantuntijat (valmennus ja koulutus) tiedottavat aktiivisesti omaan 
vastuualueensa kuuluvista sisällöistä. Toimistohenkilöstö tukee tätä työtä ylläpitämällä Judoliiton 
kalenteria sekä julkaisten judoyhteisön viestintää. Alueet ja jäsenseurat vastaavat omasta 
viestinnästään ja tuottavat sisältöä, jota voidaan julkaista Judoliiton viestintäkanavissa. 

 

4.3.3 Viestintä 

Vuonna 2022 käynnistetään Judoliiton viestinnän strategiatyö. Samassa yhteydessä linjataan mitä 
kanavia hyödynnetään, miten, kuka ja mitä tarkoitusta varten. Lisäksi luodaan menetelmiä ja keinoja 
viestintäprosessien johtamiseen ja ohjaamiseen. Tätä työtä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä IT-
Komission kanssa.  

Käytännön toimenpiteinä luodaan valtakunnallista sisällöntuottajaverkosta, tuetaan 
asiantuntijaryhmien viestintä- ja tiedotustyötä. Judoliiton viestintäkanavia ovat www.judo.fi -
verkkosivusto, Judolehti, Facebook -sivut, Instagram-tilit, Youtube-kanavat, Judolehden Youtube-
kanava, Twitter-tili. Lisäksi Judoliitto viestii jäsenilleen ja kohderyhmilleen uutiskirjein ja valmentajat 
hyödyntäen Whatsapp-viestintää urheilijoille. Judoliitto ylläpitää judoseuraverkostoa, johon 
aktivoidaan seuroja osallistumaan. Jäsenistölle viestitään myös Suomisportin kautta. 

 

4.3.4 Markkinointi 

Markkinoinnin pääpaino on jäsenseurojen tapahtuma- ja markkinointityön tukemisessa sekä 
Judoliiton varainhankinnan kehittämisessä. Tätä varten aloitetaan kehittämishankkeen valmistelu. 
Syksyn 2021 jäsenhankintakampanjan kokemuksia ja palautteita tullaan hyödyntämään tulevien 
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markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Judoseuroja tuetaan 
tapahtumamarkkinoinnissa hyödyntäen Judoliiton viestintäkanavia.  

Markkinoinnissa keskitytään tukemaan myös huippu-urheilijoiden varainhankintaa seuraavalle 
olympiadille tuottamalla kuvamateriaalia. Edustusurheilijoista otetaan edustavammat valokuvat 
keväällä 2022 judo.fi -sivustoa varten. Vahvistetaan yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja kehitetään 
judon näkyvyyttä mm. Urhea-yhteistyössä ja Olympiakomitean kanssa tarjoamalla aiempaa 
aktiivisemmin judon sisältöjä mediakanaviin. Tätä varten edistetään jäsenseurojen ja aluetoimijoiden 
kanssa vuoropuhelua ja yhteistyötä. Tuodaan esille judoa eri kohderyhmille, jotta judon erilaiset 
harrastajaryhmät tulevat huomioiduksi lajin markkinointityössä.  
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4.4 Tuomarikomission toiminta  
 

 

Tuomarikomissio johtaa Judoliiton tuomaritoimintaa puheenjohtajansa johdolla. 

Tuomarikomissio tiedottaa toiminnastaan Judoliiton internetsivuilla julkaisemalla kokoustensa 
pöytäkirjat sekä ajankohtaistiedotteita. Tuomarikomissio ylläpitää tuomarirekisteriä, johon kerätään 
tietoa tuomareiden toiminnasta, kilpailut ja koulutukset. Kehityshaluisia tuomareita tuetaan 
myöntämällä matkustusstipendejä sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kilpailuihin. Tuomarikomissio 
julkaisee listan soveltuvista ulkomaan kilpailuista, joihin voi hakea matkatukea. Kehityshaluiset 
tuomarit voivat esittää listan ulkopuolelta sopivia kilpailuja. Nämä esitetyt kilpailut käsitellään 
erikseen tuomarikomissiossa. Tuomariraportit julkaistaan Judoliiton internetsivuilla. 

Tuomarikomissio valitsee vuosittain tuomarikouluttajat, jotka vastaavat koulutusten järjestämisestä. 
Tavoitteena on tuomarimäärän kasvattaminen ja sen varmistaminen, että peruskursseja järjestetään 
tasapuolisesti eri paikkakunnilla. Toiminnassa otetaan huomioon uusien graduointisääntöjen 
vaatimus tuomarin peruskurssin teoriaosasta 1. kyu vyöarvoon. 

Jatketaan tuomarikoulutusten projektisuunnitelman käyttämistä ja pyritään ennakoivaan, ei-
reaktiiviseen toimintaan. Judotuomarin peruskursseja järjestetään vähintään viisi kappaletta. 

Tuomareiden jatkokoulutukset pyritään pitämään keväällä ja syksyllä siten, että mahdolliset 
näyttökokeet voidaan pitää niihin soveltuvissa kilpailuissa. Järjestetään tarvittaessa tarvitaanko A/B -
koulutuksia. Erityisjudon tuomarivastaava kouluttaa tuomareita tarvittaessa. Näkövammaisten judon 
tuomaritoimintaa ja koulutusta pyritään käynnistämään uudelleen. Mikäli vuoden aikana tulee 
sääntömuutoksia, koulutetaan tuomarit niihin ja päivitetään koulutusmateriaali. 

Tuomarikomissio järjestää vähintään yhden lähikoulutuspäivän komission jäsenille. 

Tuomarikomissio jatkaa EJU:n tuomariseminaarin järjestämisen selvitystyötä. EJU on ohjannut 
selvitystyötä ja heidän toive on, että seminaari pidettäisiin Etelä-Suomen (Helsingin lähellä) alueella, 
mikäli se on Suomessa. 

Tuomarit nimetään kilpailuihin Suomen Judoliiton voimassa olevien kilpailumääräysten mukaisesti. 
Tuomarikomissio nimeää tuomarit arvo- ja valiokilpailuihin. Kaikkiin muihin kilpailuihin tuomarit 
kutsuu kilpailun järjestäjä, jota avustaa tarvittaessa tuomarikomission nimeämät 
tuomarikoordinaattorit. 

Tuomarikomissio hyväksyy suomalaiset tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin ulkomaille. Tuomarit 
osallistuvat kansainvälisiin kilpailuihin oman suunnitelmansa mukaisesti, suosien kuitenkin sellaisia 
kilpailuja, joihin lähtee joukkue kotimaasta. 
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Kansainväliset tuomarit osallistuvat arvokilpailuihin luokituskilpailuista saamiensa luokitusten 
mukaisesti. EJU:n tai IJF:n nimetessä suomalaistuomarin kilpailuun, osallistuu hän kilpailuun 
Judoliiton kustannuksella ellei EJU tai IJF vastaa kustannuksista. IJF:n ja EJU:n tuomariseminaareihin 
osallistuu 1-2 kansainvälistä tuomaria Suomesta Judoliiton kustannuksella. 

IJF:n kisoihin pyrkivien tuomareiden pitää suorittaa IJF akatemian taso 1:n tekniikkaosuus. 
Kansainväliset tuomarit osallistuvat tälle kurssille omien uratavoitteiden mukaisesti. 
Tuomarikomissio selvittää, voidaanko kurssi järjestää Suomessa vuoden 2022 tai 2023 aikana. 
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4.5 IT-komission toiminta 

 

 

4.5.1 IT-komission tehtävä on toimia Judoliiton ja koko Suomen judojärjestelmän toiminnan tukena  

 It-komission päättää Judoliiton tietoteknisistä ja tietohallintoon liittyvistä asioista Judoliiton 

hallituksen valtuuttamana. IT-komissio visioi, suunnittelee ja toteuttaa modernisoidun ja keskitetyn 

toimintamallin, jolla poistetaan päällekkäisyydet ja toiminnan kehittämisen esteitä. Toiminnan 

tavoitteena on luoda kustannustehokkaat järjestelmät, jotka vastaavat nykyisen tietohallinnon 

vaatimuksia tietoturva-asiat, digitaaliset ratkaisut huomioiden. Tällä tavoitellaan tulevaisuuteen 

suuntaavien pilvipohjaisten ratkaisujen kehittämistä Judoliiton, alueiden ja seurojen käyttöön.  

IT-komissio ja sen johtoryhmä on perustettu syksyllä 2021. Johtoryhmä koostuu oman alueensa 

huippuammattilaisista, jotka tuntevat judokentän tarpeet. IT-komission perustaminen on osa 

laajempaa Judoliiton hallintouudistusta, joka tähtää jäsentensä eli judoseurojen entistä 

tehokkaampaan palvelemiseen ja Judoliiton järjestötyön tehostamiseen. IT-komissio tekee tiivistä 

yhteistyötä Judoliiton nimeämien asiantuntijoiden, henkilöstön ja palveluntarjoajien kanssa. 

 

4.5.2 Taustaa IT-komission perustamiselle 

Judoliiton tietohallintoasiat ja tietoturva-asiat eivät ole olleet ajan tasalla. Judoliitolla on ollut useita 

eri palveluntarjoajia, joiden määrää, laatua ja kumppanuussopimuksia on tarkasteltu syksyn 2021 

aikana. Viestintä- ja markkinointivaliokunta on toteuttanut verkkosivu-uudistuksen ja 

markkinointikampanjan, jonka myötä judon vapaaehtoiskentän vastuuhenkilöitä ja sisältötyön 

tuottamisprosesseja on hahmotettu. Tätä työtä jatketaan nyt IT-komission toimesta, jotta kaikki 

arvokas judoyhteisön tuottama aineisto saadaan talteen ja paremmin hyödynnettäväksi Judoliiton 

viestinnässä ja markkinoinnissa.  

Järjestötyötä tehdään suurimmaksi osaksi kymmenien vapaaehtoisten voimin hallituksessa, 

valiokunnissa, komissioissa ja työryhmissä. Judoliiton hallitus johtaa toimintaa yhteistyössä 

henkilöstön kanssa ja valiokuntien puheenjohtajiston kanssa, mutta merkittävä osa järjestötyöstä 

tapahtuu asiantuntijaryhmissä. Kaikki Judoliiton tuottama tieto ja materiaalit eivät kohtaa 

käyttäjiään, judoseuroja eikä tätä ole riittävässä määrin aiemmin johdettu. Judoliiton 

hallintouudistustyö tähtää judoseurojen toiminnan ja elinvoiman vahvistamiseen. IT-komission 

tehtävät tukevat tätä työtä. Käytännössä työ tulee näkymään ensimmäisenä judo.fi -sivuille 

rakentuvan kalenterin myötä, johon voidaan integroida koko järjestön tapahtumat ja uutiset. 
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4.5.3 Ongelmat nykymallissa 

1. Judoliitto ei omista immateriaalisia oikeuksia datasta kuin sovelluksistakaan, kuka tahansa 

toimittaja/toimija voi lopettaa tuen tai  pahimmassa tapauksessa viedä koko datan ja 

sovelluksen  

2. Tietoturva ei ole tarpeellisella tasolla, kukaan ei ole testannut tai koventanut järjestelmiä, 

GDPR ja muut EU säännökset ei ole kaikissa paikoissa käytössä tarvittavassa laajuudessaan 

3. Sopimukset toimittajien kanssa on olemattomat, kustannusseuranta on lähes mahdotonta, 

toimittajat ja toimitukset ovat kalliita 

4. Sisällöntuotantoa ei ole mahdollista toteuttaa roolipohjaisesti niin että eri henkilöiden 

oikeuksia voitaisiin määritellä hänen tehtäviensä ja tason mukaan  

 

”IT –komissio päättää Judoliiton tietoteknisistä asioista ja rakentaa vision 

 modernisoidusta ja keskitetystä toimintamallista keskitetyllä ratkaisulla ja suosituksilla.” 

 

Alla kuvattu hajanainen järjestelmäkartta komission aloittaessa, kuva ei sisällä vielä kaikkia 

järjestelmiä, koska kaikkia ei ole pystytty tunnistamaan aloitusvaiheessa: 

 

4.5.4 Tavoitetila 

1. Poistettu suurin osa järjestelmien siiloutumisista, poistuttu ns. Vendor Lockeista, luotu 

helposti integroitava järjestelmien välinen liitettävyys (”Loose Integration model”) 

2. Hiottu tavoitearkkitehtuuri jossa on otettu huomioon korkea tietoturva (esim. GDPR), 

arkkitehtuuri on muodostettu useasta eri kerroksesta (data layer, application layer, 

integration layer), varmistukset, datan säilyvyys ja palveluiden kahdennukset on toteutettu 

kaikissa kerroksissa 

3. Itse kehitetyt järjestelmät ja sovellukset jotka henkilöstö ja asiantuntijat tuntevat ja 

levittävät osaamista liiton sisällä, jatkuvan kehittämisen malli 

4. Kustannustehokkaat järjestelmät joiden kustannushallinta on Judoliiton hallussa 
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5. Suurten kehitys- ja integraatioyritysten laskutusloukut poistettu ja rakennettu 

kustannustehokas kokonaisuus 

6. Nykyaikaiset, pilvipohjaiset ratkaisut liiton, alueiden ja seurojen käyttöön 

 

  

4.5.5 Vuoden 2022 toimintasuunnitelma 

Vuoden 2022 aikana IT-komission toimintaa ohjaa sen käynnistäminen ja toimintaedellytysten 

selvittäminen ja strateginen suunnittelutyö. Vuoden 2022 aikana selvitetään nykytila, muutostarpeet 

ja laaditaan tarkempi toimintasuunnitelma ja budjetti. 

Tehtävät yleisellä tasolla 

- Tietohallinto ja sen järjestelmät 

- Tietoturva 

- Sopimukset 

- Judoliiton sisäinen ja ulkoinen viestintä 

- Ohjelmistot ja sovellukset 

- Kumppanuuksien muodostaminen ja hallinta 

- Kehittämisrahoituksen hakeminen IT-komission alusta ja projektityöhön 

- Henkilöiden löytäminen ja vastuiden jakaminen 

- Tiedotus ja keskustelukanavien luominen 

- Yhteisten pilvipalveluiden käyttöönotto 

- Yhteisten menetelmien käyttöönotto 

- Kustannusten selvitys ja budjetin luonti 

- Hallintamenetelmän määrittäminen ja päättäminen 

- Tarvekartoitus toteutetaan jäsenistöstä, hallitukselta, valiokunnilta ja toimihenkilöiltä 

  

4.5.6 IT-komission johtoryhmän kokoonpano 

Johtoryhmä 

• Jari Kuokka (pj) 

• Hannu Jokinen 

• Tero Partanen 

• Tero Rönkkö  

• Matti Lattu 

Toimikunta 

• Teemu Puumalainen 

• Mika Saarela 

• toimikuntaa laajennetaan vuoden edetessä 

  

4.5.7 Toimintamalli 

  

1. Johtoryhmätyöskentely 
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1. Kuukausittainen ohjausryhmän palaveri jossa käydään läpi tehtävät ja priorisoidaan 

ne 

2. Varmistetaan omistussuhteet jokaiseen sivustoon, sovellukseen ja palveluun 

3. Tutkitaan kovennuksia sekä tietoturvaan, kahdennuksiin että myöskin tarkastellaan 

kustannuksia kokonaisuutena 

2. Toimikuntatyöskentely 

1. Jokainen tuottaja ja ryhmä toimii autonomisesti tahoillaan 

2. Mitään järjestelmää tai sovellusta ei ”jätetä yksin”, pyritään ainakin kaksi ihmistä 

tekemään kehitystä ja ylläpitoa jotta niiden jatkokehitys on mahdollista eikä data tai 

sovellus häviä 

3. Sovellusten ja järjestelmien haltijat verkostoituvat keskenään ja auttavat toisiaan 

(esim. graafisesti lahjakkaat suunnittelevat käyttöliittymiä sovelluksiin, 

rajapintaspesialistit auttavat integraatioissa) 

4. Kerätään osaamista kentältä erilaisiin tarpeisiin kuten 

1. Wordpress 

2. PHP, CakePHP 

3. Javascript 

4. REST –rajapintojen kehitys 

5. Linux –infrojen hallinta pilvipalveluissa 

6. Python 

7. Django 

8. Processwire 

9. Serverless –malli  

 

4.5.8 IT-komissio mukana Judoliiton kaikessa toiminnassa digitalisaatiota kehittäen 

IT-komissio tukee kaikkia Judoliiton toiminnassa olevia organisaatioita ja henkilöitä, projektien 

edetessä tarpeet kartoitetaan, priorisoidaan ja projektoidaan menestyksen takaamiseksi.  

Oheisessa kuvassa eri toimijat ja järjestelmät sekä palvelukokonaisuudet: 

 

  

4.5.9 IT-komission viestintä  
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IT -komission toiminnasta tiedotetaan ulkoisesti Judoliiton verkkosivuilla: www.judo.fi, sisäinen 

tiedottaminen toimitetaan Judoliiton hallituksen edustajan välityksellä (kaudella 2021 – 2022 Tero 

Rönkkö), johtoryhmä ja toimikunnat viestivät WhatsApp-ryhmien välityksellä ja säännöllisten 

tiimipalaverien kautta. 

Toimikunnan jäseniä pyritään kokoamaan alueilta ja seuroilta, pääsääntöisesti niin että henkilöt 

omaavat sopivan teknisen taustan, halun oppia uutta ja innostuksen viemään Judoliiton 

digitalisaatiota eteenpäin.  

  

4.6.10 Rahoitus  

IT -komissio tarvitsee toimiakseen budjetin jonka avulla tarvittavat hankinnat (pilvipalvelut, toimisto-

ohjelmistot, laitteisto) ja projektityö toteutetaan. IT -komissio pyrkii rahoittamaan omaa 

toimintaansa etsimällä rahoitusmalleja ja muodostamalla kehittämisprojekteja julkisista 

kehittämisohjelmista ja rahoittajilta. Komission budjetti muodostetaan kauden 2021 – 2022 aikana, 

myös tuleville kausille arvio muodostetaan. 

 

  

http://www.judo.fi/
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5. Judoliiton johtaminen 

 

 

Suomen Judoliiton korkeinta päätäntävaltaa käyttää jäsenseurojen edustajista koostuva yhdistyksen 

kokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa; kevät- ja syyskokoukseen.  

Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen, joka vastaa kullakin toimikaudellaan Judoliiton johtamisesta. 

Judoliiton johtamisjärjestelmä on kuvattu liiton Johtosäännössä. 

 

5.1 Luottamushenkilöjohtaminen 

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-9 jäsentä. Puheenjohtajiston muodostavat 

hallituksen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa, jotka toimivat hallinto-, koulutus- ja 

valmennusvaliokuntien puheenjohtajina. Näiden valiokuntien alla on noin 10 valiokuntaa, komissiota 

tai työryhmää, joiden jäsenet ja puheenjohtajat päätetään tammikuussa hallituksen 

järjestäytymiskokouksessa. Ko. toimielimet vastaavat oman asiantuntijaryhmän toiminnasta ja 

valmistelutyöstä hallitukselle erikseen määritellyin toimintavaltuuksin. 

Valiokuntien tehtävät ja henkilövalinnat päättää hallitus. Hallituksen alaisena toimii Judoliiton 

toimisto.  

 

5.1.1 Operatiivinen johtaminen 

Judoliiton operatiivisesta johtamisesta ja taloudesta vastaa puheenjohtaja ja hallitus apunaan liiton 

henkilökunta. Henkilöstön esimiehenä toimii liiton puheenjohtaja. 

 

5.1.2 Vapaaehtoiset Judoliitossa 

Judoliiton toiminnassa on mukana palkatun henkilöstön lisäksi kaikkiaan noin 100 henkilöä erilaisissa 

luottamus-, kouluttaja- ja oto-tehtävissä. Henkilöt edustavat Judoliiton seurakenttää hyvin laajasti. 

Vuosittain liiton toiminnassa mukana olevat henkilöt tulevat 50-60 eri seurasta.  
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5.1.3 Toimisto 
 

Suomen Judoliiton toimisto on osoitteessa Valimotie 10, 00380 Helsinki.  

Puhelin: 050-3847030, e-mail: toimisto@judoliitto.fi. Internet-osoite: www.judoliitto.fi.  

Judoliiton palkattu henkilöstö vuonna 2022:  

Katja Arpalo, toimistosihteeri 
 Jaana Jokinen, valmennuspäällikkö (äitiyslomalla 28.3.2022 saakka)                                                     
Otto Favén, vt. Valmennuspäällikkö (28.3.2022 asti) 
 Rok Draksic, päävalmentaja 
 Markus Pekkola, nuorten olympiavalmentaja  
 Eetu Laamanen, alle 18-vuotiaiden valmentaja ja pks urheiluakatemian valmennus                          
Katri Forssell, koulutus- ja nuorisopäällikkö  
 

5.1.4 Hallituksen alustava kokoussuunnitelma vuonna 2022   
 

 

Ke 12.1. klo 17-21 Hallituksen järjestäytymiskokous  

To 10.2. klo 17-20 Hallituksen kokous  

Ti 15.3. klo 17-21 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021 hyväksyminen ja esitys 

kevätliittokokoukselle  

Ke 20.4. klo 17-20 Kevätliittokokous  

Pe 10.6. klo 17 – la 11.6. klo 15 Hallituksen seurantakokous  

To 18.8. klo 17-21 Hallituksen kokous  

To 22.9. klo 17-21 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 hyväksyminen ja esitys syysliittokokoukselle  

Ti 18.10. klo 17-20 Hallituksen kokous  

To 17.11. klo 17-21 Syysliittokokous  

To 8.12. klo 16-21 Hallituksen vaihtokokous 

 

Tarpeen vaatiessa hallitus kokoontuu useammin ja valmistelee asioita myös eri keinoin 

kommunikoiden. Hallitus voi halutessaan pitää myös puhelin- tai verkkokokouksia. Hallituksen 

puheenjohtajistosta koostuva työvaliokunta valmistelee tulevan hallituksen kokouksen asioita. 

Työvaliokunta voi päättää juoksevia asioita, jotka hyväksytetään tarvittaessa hallituksen kokouksessa 

jälkikäteen. 

 

mailto:toimisto@judoliitto.fi
http://www.judoliitto.fi/
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5.2 Judoliiton yhdenvertaisuustyö ja kumppanuudet 

5.2.1 Yhdenvertaisuus Judoliitossa 

Liiton sääntöjen mukaan Judoliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun 

pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Judoliiton toiminnan suurin rahoittaja Opetus- 

ja kulttuuriministeriö edellyttää avustusta saavilta liitoilta yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista ja 

arvioi liittojen yhdenvertaisuustyötä osana avustusten jakoprosessia. 

Judossa yhdenvertaisuutta on toteutettu monin keinoin. Paino- ja ikäluokilla yhdenvertaistetaan 

kilpailijoiden mahdollisuutta osallistua ja menestyä kilpailuissa. Tapahtumat järjestetään 

pääsääntöisesti molemmille sukupuolille ja esimerkiksi SM-kilpailuissa sovellettu judo on mukana 

yhtenä SM-tapahtumana. Liiton valmennusryhmät on muodostettu ikäluokittain ilman 

sukupuolijakoa. Samoin valmennustoiminnan budjeteissa valmennusryhmiä ei jaotella sukupuolen 

mukaan. Judoliitto on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman yhdessä muiden kamppailuliitojen 

kanssa. Kamppailuliittojen yhdenvertaisuuskyselyt lajien harrastajille tehdään joka toinen vuosi. 

Seuraava suunnitelman päivitys ja kysely toteutetaan vuonna 2022. 

 

5.2.2  Kamppailulajien yhteistyö 

Kamppailulajiliittojen yhteistyö on löytänyt monilta osin vakiintuneet käytännöt ja yhteistyötä, sekä 

yhteisiä toimia pyritään lisäämään. Erityisen paljon yhteistyötä tehdään jo nyt koulutuksen alueella ja 

sitä pyritään edelleen vahvistamaan. Kamppailuliitot ovat laatineet määräajoin yhdessä tarkistettavan 

yhdenvertaisuusohjelman ja vastaavalla tavalla yhteistyönä seurataan myös yhdessä laadittua 

ympäristöohjelmaa, joka palautetaan ministeriölle syksyllä 2021 osana liikuntajärjestöjen 

valtionavustusta.   

Kamppailulajeilla on yhteinen avotoimisto Sporttitalossa Helsingin Pitäjänmäessä. Judoliitto on 

toiminnassaan yhteistyöhakuinen.  

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta on hakenut toimintamuotoaan, jolla pyritään saamaan 

toimintaan laatua, jatkuvuutta, riippumattomuutta liittojen hallituksista ja toimihenkilöistä sekä 

tehokkuutta.  

5.2.3 Suomisport ja Judoliitto 
 

Judoliitto on ollut alusta lähtien kehittämässä urheiluyhteisön yhteistä digitaalista palvelualustaa 

Suomisportia Suomen Olympiakomitean ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Suomisport on 

keskeinen osa Olympiakomitean digistrategiaa. 

 
5.2.4 Kansainvälinen toiminta 
 

Judoliiton kansainvälinen toiminta tukee liiton strategiaa. Kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on 

mm.: 

- etsiä kansainvälisiä tukimuotoja, koulutuksia,  vaikutusmahdollisuuksia jne. suomalaisille 

urheilijoille ja seuroille 

- vaikuttaa  suomalaisten pääsyyn judon kansainvälisiin tehtäviin 
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- pyrkiä saamaan säännöllisesti judon arvokisatapahtumia, tuomariseminaareja jne. Suomeen 

- pysyä ajan tasalla judon kansainvälisessä kehityksessä, säännöstöistä, urheilija- ja 

tuomarivalinnoista jne.  

Liiton puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja osallistuu Euroopan Judoliiton, Kansainvälisen 

Judoliiton sekä Pohjoismaiden judoliittojen kokouksiin ja arvokisatapahtumiin. 

Kansainvälisissä tehtävissä toimivat Lauri Malinen (EJU:n lääketieteellinen komissio), Rauno Elokiuru 

(IJF:n lääketieteellinen komissio), Esa Niemi (IJF:n Judo for Peace -komissio ja EJU:n 

kurinpitovaliokunta), Tapio Mäki (EJU:n sport komissio), Tero Partanen (EJU:n Computer Team), Veli-

Matti Karinkanta (olympiatuomari). 

 

5.2.5 Suomen Judoliiton yhteiskuntasuhteet 
 

Judoliitto jatkaa yhteiskunnallista verkostoitumistaan vuonna 2022. Erityisesti Judoliiton johto ja 

yhteiskuntasuhteet-valiokunta on tässä työssä keskeisessä asemassa, mutta myös jokainen 

judoperheen jäsen jättää oman käyntikorttinsa suomalaisesta judosta ja sen kehitystarpeista.  

Yhteiskuntasuhteet-valiokunta kartoittaa ja järjestää verkostoitumistilaisuuksia ja -tapaamisia 

suomalaisen urheilun ja yhteiskunnallisen keskustelun kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. 

Verkostoitumisessa painottuu poliittiset päättäjät ja urheilun rahoittajatahot. Keskeisiä 

vaikuttamisen kohderyhmiä ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Olympiakomitea, erityisesti 

urheiluministeri ja poliittinen virkamiesjohto.  

Vuoden 2022 alkupuolella Judoliitto lähestyy päättäjiä vaikuttajakirjeellä. Lisäksi yhteiskuntasuhteet-

valiokunta mahdollistaa tapaamiset kaikkien merkittävien poliittisten vaikuttajien kanssa, jotta 

verkostot ovat valmiina myös tulevina vuosina ja että judon asema suomalaisessa urheilukentässä 

tunnistetaan ja tunnustetaan. 

 

5.2.6 Suomen Judoliiton jäsenyydet 

 
Suomen Judoliitto on jäsenenä useissa eri yhteisöissä. 
Vuonna 2022 liitto on jäsenenä: 

Kansainvälinen Judoliitto (IJF) 

Euroopan Judo Unioni (EJU) 

Suomen Olympiakomitea (OK) 

Suomen Paralympiakomitea 

Suomen Valmentajat 

Urheilutyönantajat 

SNJU – Special Needs Judo Union 

 

5.3 Maksut Judoliitossa, jäsenseurojen edut ja velvollisuudet 
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5.3.1 Jäsenmaksu 
 

Jäsenmaksusta käytetään nimeä lisenssi tai liittolisenssi. Nyt oleva lisenssimaksukausi on 1.9.2021-

31.8.2022 – hallitus esittää, että se muutetaan seurojen toiveesta alkavaksi kuukautta aikaisemmin 

1.8.2022-31.7.2023. 

  

Hallitus esittää, että nyt voimassa olevat lisenssimaksut pidetään ennallaan pl. yli 7-vuotiaat 

puolivuotiamaksu nostetaan samaan linjaan alle 7-vuotiaiden kanssa eli siihen esitetään 5 eur 

korotusta. Puolivuotislisenssi alle 7-vuotiailta on 30 euroa ja yli 7-vuotiailta 55 euroa -> jälkimmäinen 

esitetään siis muutettavaksi 60 euroa. 

  

Puolivuotislisenssi 

Alle 7-vuotiaat 30 euroa 

Yli 7-vuotiaat  60 euroa 

- Puolivuotislisenssikaudet ovat 1.1.-30.6.2022 ja 1.7.-31.12.2022 

  

Muut lisenssimaksut esitetään pidettäväksi ennallaan: 

Alle 7-vuotiaat 45 euroa vakuutusturva 5000 euroa 

Alle 18-vuotiaat 85 euroa vakuutusturva 5000 euroa 

Yli 18-vuotiaat  110 euroa vakuutusturva 7500 euroa 

  

Tatamille palaavat vanhat judokat jotka treenaavat "silloin tällöin" ja muutaman kuukauden kestoiset 

"judoprojektit"         35 euroa         ei vakuutusta, eikä muuta liiton palvelua pl. vyönkorotus 

  

Seuran muut toimihenkilöt, jotka eivät harrasta judo tai monilajiseurojen  

muiden lajien jäsenet 0 euroa            ei mahdollisuutta liiton palveluihin ml. liiton Suomisport 

 

Lisenssimaksut liiton ja seuran välillä hoidetaan Suomisport palvelussa. Suomisportissa jäsenyyden 

osoittavasta maksusta nimenä käytetään lisenssi. 

 

5.3.2 Jäsenvakuutus ja lisäturva 
 

Jäsenvakuutuksen sekä lisäturvan tuoteselosteet ovat luettavissa ja ladattavissa Judoliiton kotisivuilla 

suomeksi, ruotsiksi, sekä englanniksi.  

5.3.3 Judoliiton jäsenseuran jäsenen jäsenedut 
 

Judoliiton Suomisportin kautta rekisteröidyt jäsenseuran jäsenet saavat:  

• Tapaturmavakuutuksen judoharrastusta varten olitpa sitten muksujudoka, 

peruskurssilainen, kilpailija, huippu-urheilija, valmentaja, ohjaaja, tuomari, seurasi 

talkootyöntekijä, toimitsija tai muuten mukana seurasi toiminnassa.  

• Oikeuden osallistua Judoliiton alaiseen kilpailutoimintaan ilman erillistä kilpailulisenssiä.  

• Oikeuden osallistua Judoliiton ja sen alueiden alaisiin koulutustilaisuuksiin.  
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• Oikeuden suorittaa Judoliiton tunnustamia vyöarvoja, joista vyöarvon suorittaja saa itselleen 

vyödiplomin.  

• Mahdollisuuden tulla valituksi Judoliiton maajoukkueryhmien harjoitusleireille sekä 

ulkomaisiin kilpailutapahtumiin, joihin Judoliitto lähettää joukkueita.  

• Mahdollisuuden tulla valituksi Judoliiton valmennustukea nauttivien urheilijoiden ryhmään.  

• Sähköisen jäsenkortin judokan omassa Suomisport profiilissa. 

• Profiilin Suomisport järjestelmään, josta judoka näkee omat jäsenyytensä, sekä rekisteriin 

merkityt tietonsa kuten vyöarvosuoritukset sekä käydyt koulutukset ja meriitit. 

• Judoliiton uutiskirjeen, jos jäsenen sähköpostiosoite on tallennettu Suomisportiin. 

 

5.3.4 Judoliiton jäsenseuran oikeudet, etuudet ja velvollisuudet 
 

Edellä mainittujen judon harrastajille suunnattujen etuuksien lisäksi Judoliiton jäsenseurat saavat:  

• Kattavasti tapaturmavakuutetun harrastajakunnan. Kaikki liiton Suomisportiin rekisteröidyt 

seurojen jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja judoa harrastaessaan. 

• Lisäksi seurojen vapaaehtoistyötä tekevät valmentajat, ohjaajat, talkootyöntekijät ja 

toimitsijat kuuluvat Tuplaturva tapaturmavakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen piiriin 

kolmannelle osapuolelle tapahtuvien vahinkojen varalta. 

• Internet-pohjaisen Suomisportin jäsenrekisteriksi. Suomisport seurapalveluun seura voi 

laittaa myyntiin jäsenyytensä, sekä seuran omat tapahtumat ja yhteydenpidon jäseniin.  

• Seurassa voidaan myöntää Judoliiton tunnustamia vyöarvoja tai muita meriittejä vain 

Suomisportissa oleville jäsenille.  

• Jäsenseurat voivat palkita ja kiittää ansioituneita seuratyöntekijöitään Judoliiton 

ansiomerkeillä, joita voidaan myöntää vain Suomisportissa oleville jäsenille.  

• Judoliiton jäsenseurat ovat mukana Suomen Olympiakomitean musiikin julkista esittämistä 

koskevassa sopimuksessa. Näin ollen jäsenseuran ei tarvitse erikseen maksaa TEOSTO tai 

GRAMEX korvauksia seuran järjestämissä tilaisuuksissa soitetusta musiikista.  

• Jäsenseurojen tiedot julkaistaan Suomen suosituimman judoportaalin www.judo.fi sivuilla. 

• Jäsenseurat voivat käyttää liiton nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa julkaistuja uutisia ja 

aineistoja omassa viestinnässään. 

• Jäsenseurat voivat markkinoida omia kilpailu- ja leiritapahtumiaan Judoliiton viestimissä 

kuten mm. Judolehdessä sekä nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

Judoliiton sääntöjen mukaan jäsenseura on velvollinen rekisteröimään kaikki jäsenensä liiton 

osoittamaan rekisteriin, joka on tällä hetkellä Suomisport. 

5.3.5 Judopassit ja graduoinnit 
Tuote Seurahinta Suositushinta 

Judopassi 35€ 40€ 

Nuorten judopassi 35€ 40€ 

Vyökoemaksu 4kyu-1kyu 25€ 45€ 

Liittograduointi 120€  
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5.3.6 Kilpailujen ilmoittautumismaksut 
Kilpailu Maksu Järjestäjän osuus Liiton osuus 

SM-kilpailut M&N 70€ 50€ 20€ 

SM-kilpailut U18&U21 50€ 40€ 10€ 

Joukkue SM 150€/joukkue 120€ 30€ 
Kata SM 50€ 40€ 10€ 

Sovelletun judon SM 50€ 40€ 10€ 

Samurai Cup 40€ 35€ 5€ 

Finnish Judo Open 50€ 40€ 10€ 

Muut arvo- ja valiokilpailut 40€ 35€ 5€ 

Alempien vöiden mestaruuskilpailut 30€ 20€ 10€ 
Alueelliset joukkuekilpailut 85€/joukkue 85€  

Kansalliset kilpailut 25€ 25€  

 

5.3.7 Kalenterimaksu 
 

Tapahtumat, joissa osallistujia on 99 tai vähemmän, maksavat kalenterimaksua 110 euroa. 

Tapahtumat, joissa osallistujia on 100 tai enemmän, maksavat kalenterimaksua 150 euroa. 

Leiritapahtumat kalenteriin maksavat 130 euroa. Kalenterimaksua ei peritä liiton myöntämistä 

tapahtumista, joista järjestäjä maksaa osallistujakohtaisen osuuden liitolle. Kalenterimaksu oikeuttaa 

tapahtuman julkaisemiseen liiton kotisivuilla Judoliiton tapahtumakalenterissa, liiton some-kanavissa 

sekä tapahtumakutsun julkaisemiseen liiton kotisivuilla sekä ilmoittautumisen liiton 

ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 

5.3.8 Seurojen ja alueiden koulutusten hinnat 

Kurssi Liiton osuus Suositushinta osallistujille 

Judon perusteet 25€  65€ 
Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa 25€ 65€ 

 

Seurat/alueet päättävät itsenäisesti kurssien hinnat. Liiton osuuden vastineeksi seurat/alueet saavat 

kurssien koulutusmateriaalin. Judon perusteet -koulutukset pitävät seurakouluttajat, Oppimisen ja 

opettamisen perusteet – kurssia saavat pitää lisensoidut seurakouluttajat. Lisätietoa Judoliiton 

koulutus- ja nuorisopäälliköltä. 

5.3.9 Ansiomerkkien hinnat  

Kultainen ansiomerkki kultaisin reunuksin 275 €  

Hopeinen ansiomerkki hopeisin reunuksin 225 €  

Kultainen ansiomerkki 195 €  

Hopeinen ansiomerkki 185 €  

Pronssinen ansiomerkki 125€  

5.3.10 Huomionosoitukset 
Judoliitto palkitsee vuoden aikana mm. menestyneitä judokoita sekä ansioituneita valmentajia, 

kouluttajia, seurajohtajia, tuomareita ja seuroja sekä yhteistyökumppaneita.  
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5.4.11 Hallituksen kokouspalkkiot  
Hallitus esittää syyskokoukselle 2021, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 hallituksen 

kokouksista 50 euron kokouspalkkio per läsnä oltu kokous.   



   
 

47 
 

6. Talousarvio vuodelle 2022 
 

6.1 Budjetti tuloslaskelmamuodossa 
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6.2 Budjetti valiokunnittain 2022 
 

 

 

6.3 Budjettivertailu suppea budjetti 2021/toteuma 2020 
 

 

 

 


	1. Esipuhe
	2. Valmennusvaliokunnan toiminta
	2.1 Aikuiset ja alle 23-vuotiaat
	2.2 Alle 21-vuotiaat
	2.3 Alle 18-vuotiaat
	2.4 Alle 15-vuotiaat
	2.5 Urheiluakatemiat
	2.6 Valmennuksen asiantuntijapalvelut
	2.7 Paralympiajudo
	2.8 Veteraanijudotoiminta
	2.9 Valmennuksen työsuunnitelma

	3. KOULUTUSVALIOKUNNAN TOIMINTA
	3.1.1 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK)
	TASO 1
	TASO 2
	TASO 3
	3.1.2  Judoliiton täydennyskoulutukset

	3.2 Seuratoiminnan kehittäminen
	3.2.2 Judoseurojen verkosto
	3.2.3 Tuotteistus

	3.3 Lasten ja nuorten toiminta
	3.5 Sovellettu judo
	Katakomission toimintasuunnitelma on tehty olettamuksella, että koronatilanne ei rajoita toimintaa vuonna 2022.

	4. Hallintovaliokunnan toiminta
	4.4 Tuomarikomission toiminta
	5.1.3 Toimisto
	5.1.4 Hallituksen alustava kokoussuunnitelma vuonna 2022
	5.2.3 Suomisport ja Judoliitto
	5.2.4 Kansainvälinen toiminta
	5.2.5 Suomen Judoliiton yhteiskuntasuhteet
	5.2.6 Suomen Judoliiton jäsenyydet
	Suomen Judoliitto on jäsenenä useissa eri yhteisöissä.
	5.3 Maksut Judoliitossa, jäsenseurojen edut ja velvollisuudet
	5.3.1 Jäsenmaksu
	5.3.2 Jäsenvakuutus ja lisäturva
	5.3.3 Judoliiton jäsenseuran jäsenen jäsenedut
	5.3.4 Judoliiton jäsenseuran oikeudet, etuudet ja velvollisuudet
	5.3.5 Judopassit ja graduoinnit
	5.3.6 Kilpailujen ilmoittautumismaksut
	5.3.7 Kalenterimaksu
	5.3.8 Seurojen ja alueiden koulutusten hinnat
	5.3.10 Huomionosoitukset
	5.4.11 Hallituksen kokouspalkkiot


	6. Talousarvio vuodelle 2022
	6.1 Budjetti tuloslaskelmamuodossa
	6.2 Budjetti valiokunnittain 2022
	6.3 Budjettivertailu suppea budjetti 2021/toteuma 2020


