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Ohessa pyytämänne vastine esittämäänne ehdotukseen, jonka mukaan sovelletun judon SMkilpailut järjestettäisiin lokakuussa 2023, eikä keväällä 2023 kuten vuodesta 2008 lähtien on
tapahtunut.

Vastustamme ehdottomasti ko. muutosesitystä. Vaadimme, että sovelletun judon SMkilpailut järjestetään entiseen tapaan maalis-toukokuussa miesten ja naisten SM-kilpailujen
yhteydessä.
Vaadimme kirjallisen vastauksen millä valmennuksellisin ja urheilullisin perustein
Judoliitto/Kilpailu- ja sääntövaliokunta haluaa romuttaa sovelletun judon erinomaisesti
toimivan valmennus- ja kilpailutoiminnan.
Perustelumme asialle:
1. Leiri- ja kilpailutoiminta:
Sovelletun judon leiri- ja kilpailukalenteri on rakentunut valmennuksellisin ja urheilullisin
perustein. Nämä on suunniteltu siten, että ne tähtäävät kotimaisten arvokilpailujen lisäksi
menestykseen ulkomaan arvokilpailuissa. Kunkin leirin ja kilpailun ajankohdat
mahdollistavat judokoiden valmistautumisen ko. arvokilpailuihin.
Kilpailukalenterimme rakentuu siten, että touko-elokuu on peruskuntokausi. Syys–joulukuu
on kilpailuun valmistava kausi. Tammi–toukokuu on kilpailukausi. Kilpailukauden
ensimmäinen tärkeä leiri ja kansainvälinen kilpailu pidetään tammikuussa Pajulahdessa;
Pajulahti Games. Tämän jälkeen ohjelmassa on mm. SM-kilpailuihin valmistautumisleiri ja kilpailu. SM-kilpailut ovat olleet yksi merkittävin näytönpaikka huhtikuussa Hollannissa
pidettävään Special Needs World Judo Games, Ben van der Eng Memorial-kilpailuihin.
Kevään mittaan sovelletulla judolla on myös muita leirejä ja kilpailuja niin kotimaassa kuin
ulkomailla.
Valmennuksellisesti ei ole järkevää, että kauden pääkilpailu on heti peruskuntokauden
jälkeen. Käsittääksemme näin ei ole muillakaan judokoilla. Kauden tärkeimpiin kilpailuihin
valmistaudutaan kilpailuun valmistavalla kaudella ja varsinaiset pääkilpailut ovat
kilpailukaudella. Varsinainen kilpailukausi ei ole koskaan heti peruskuntokauden loputtua.
Vuoden 2023 tärkein kilpailu on kesäkuussa Berliinissä järjestettävä Special Olympicskesämaailmankisat. Kevään 2023 SM-kilpailut tulee olemaan viimeinen merkittävä
valmistautumiskilpailu Berliinin maailmankisoja ajatellen. Jos Judoliitto siirtää yksipuolisesti
SM-kilpailut syksyyn, heikentää se merkitsevästi Berliiniin lähtijöiden valmistautumista ko.
kilpailuun. Mielestämme tämä osoittaa selkeästi, ettei Judoliitossa arvosteta sovelletun
judon kilpailijoita.

2. Arvokisamenestys:
Jo vuodesta 2002 lähtien on sovelletun judon judokat osallistuneet menestyksellisesti
kansainvälisiin arvokilpailuihin. Siitä kertoo mm. seuraavat saavutukset:
-Special Olympics-maailmankisat vuosina 2003–2019: 7 kultaa, 11 hopeaa ja 15 pronssia.
-MM-kilpailut vuonna 2017: 2 kultaa, 2 hopeaa ja 1 pronssi.
-EM-kilpailut v. 2018: 1 kulta.
Ko. saavutukset osoittavat, että sovelletun judon harjoitussuunnitelmat ja kilpailukalenterit
on laadittu oikein aikataulullisesti, eikä niitä ole syytä radikaalisesti muuttaa.
3. Valmentajat:
Useat Suomen sovelletun judon valmentajat ja ovat saavuttaneet kansainvälisesti
arvostetun aseman. Heidän pitkäjänteinen, systemaattinen ja kilpailumenestykseen
tähtäävä toiminta, on vakuuttanut ulkomaisia valmentajia ottamaan mallia Suomen
toiminnasta.
4. Judokat
Suomalaiset sovelletun judon judokat ovat niin ikään kansainvälisesti arvostettuja ja heidän
halutaan osallistuvan kansainvälisiin kilpailuihin.
5. Yhdenvertaisuus:
Sovelletun judon SM-kilpailuja on järjestetty vuodesta 2008 alkaen samaan aikaan samassa
paikassa kuin naisten ja miesten SM-kilpailut. Judoliitto on sitoutunut noudattamaan
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita. Jos nyt vuoden 2023 sovelletun judon SMkilpailut päätetään yksipuolisesti järjestää syksyllä kevään sijaan, katsomme, että Judoliitto
rikkoo yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita. Kilpailujen siirtämiseen syksyyn ei
Judoliitolla ole mitään valmennuksellisia perusteita.
Sovelletulla judolla on 33 vuoden historia takanaan eri seurojen ja vammaisliittojen kanssa.
Jos Judoliitto siirtää sovelletun judon SM-kilpailut keväästä syksyyn, tulee se romuttamaan
kaiken minkä sovelletun judon valmentajat ovat yhdessä ko. tahojen ja sovelletun
judokoiden kanssa rakentaneet ja saavuttaneet.
Ymmärrämme hyvin, että Judoliitto haluaa tehdä muutoksia SM-kisojen suhteen, koska
vammattomien yksilökilpailijoiden osallistujamäärä on vähentynyt. Ko. muutoksia ei saa
tehdä sovelletun judon kustannuksella, koska muutoksiin ei ole mitään valmennuksellista
perusteita.

Kuten alussa mainitsimme, vaadimme kirjallisen vastauksen millä valmennuksellisin
perustein Judoliitto/Kilpailu- ja sääntövaliokunta haluaa romuttaa sovelletun judon
erinomaisesti toimivan valmennus- ja kilpailutoiminnan. Niin ikään haluamme tietää, kuka
tai ketkä kilpailu- ja sääntövaliokunnassa haluaa kyseenalaistaa sovelletun judon
valmentajien tekemän leiri- ja kilpailuohjelman, joka perustuu tarkoin suunniteltuihin
leireihin ja kilpailuihin. Sovelletun judon valmentajista suurin osa on koulutettuja
valmentajia. Jos nyt Judoliitto/Kilpailu- ja sääntövaliokunta lähtee yksipuolisesti
muuttamaan SM-kilpailujen ajankohtaa, osoittaa se, ettei ko. tahot arvosta sovelletun judon
valmentajien valmennustaitoja.
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