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1 ESIPUHE 
 

Vuosi 2021 tulee toivottavasti olemaan Loviisan seudun judoseura Arashi ry:lle työn täyteinen. 
Tärkeänä asiana on jäsenmäärän laskun pysäyttäminen ja ohjaajien määrän lisääminen, mm. 
koulutuksien kautta. Panostus syyskaudelle 2021. 
 
Koronavirus on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan haasteita toimintaan, judo ollessa 
täyskontaktilaji lajinomaista harjoituksia ei pystytä järjestämään. Loviisan seudun judoseura Arashi 
ry noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia varmistaakseen ohjaajien, jäsenien ja 
heidän lähipiirien turvallisuuden.  
Seuran talous pyritään turvaamaan vähentämällä. Koronatilanteen hellitessä keskitytään 
palaamaan takaisin normaaliin treenirutiiniin. 
 
Tiedotustoiminta on parantunut nettisivujen ansiosta. Pyrimme laatimaan kurssikohtaiset 
”postituslistat” ensi kaudelle parantamaan täsmällistä tiedotusta. 
 
Lasten vanhempia pyritään saamaan mukaan mm. erilaiseen talkootoimintaan, kilpailumatkoille ja 
leireille. Ryhmien vetäjille ja seuran talkooväelle järjestetään kevät- ja syyskaudella tapahtuma, 
jossa suunnitellaan toiminnan kehittämistä. 
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2 HALLINTO 
 

2.1 Yleiskokous 

 
o Seuran ylin päättävä elin on vuosikokous, joita pidetään kaksi kertaa vuodessa. 

2.1.1 Kevätkokous 

 
o Paikka avoin, aika maaliskuu 2021. 

2.1.2 Syyskokous 

o Paikka avoin, aika joulukuu 2021.  
Tilaisuudessa palkitaan toiminnassa kunnostautuneet. 

2.2 Johtokunta 

 
Tehtäviin kuuluu: 

o Laatia seuran toimintasuunnitelma ja budjetti 
o Toimintakertomus ja tilinpäätös 
o Seurata ja valvoa seuran taloutta 
o Kehittää ja ohjata toimintaa 
o Johtokunta kokoontuu tarvittaessa n. 5-7 kertaa vuodessa 

 
Vuoden 2021 hallitus ja muut seuratoimijat 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Niklas Hurmerinta 

Hallituksen jäsenet:  

Varapuheenjohtaja Tanja Ronkainen 

Sihteeri Jari Orava  

 Tapio Niemi 

 Timo Hiltunen 

Muut toimijat:  

Toiminnantarkastaja Veijo Tarhala 

Toiminnantarkastaja Maria Hiltunen 

Varatoiminnantarkastaja Miia Lampén 

Varatoiminnantarkastaja Tiia Kotola 

Seuragraduoija Tapio Niemi 

Valmennusvastaava Tapio Niemi 
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2.3 Edustajat eri jäsenyhteisöjen tilaisuuksiin ja kokouksiin 

2.3.1 Suomen Judoliitto 

o Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan valinnan mukaan. 

2.3.2 Etelä-Suomen Judo 

o Hallituksen valinnan mukaisesti. 

2.3.3 Suomen Olympiakomitea  

o Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan valinnan mukaan. 

2.3.4 Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu ry. 

o Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan valinnan mukaan. 

2.4 Muu yhteistoiminta 

 
Kehitetään yhdessä SJUL:n, Etelä-Suomen ja Kaakkois-Suomen alueen judoseurojen kanssa 
yhteistyössä osallistumalla alueen tapahtumiin aktiivisesti. 
Eri toimijoiden kanssa kehitetään ja vahvistetaan alueiden liikuntatoimintaa. 

3 LOVIISAN SEUDUN JUDOSEURA ARASHI RY. TOIMINTALINJA 
  
KTS. LIITE 

4 LASTEN JA NUORTEN JUDOTOIMINTA 
 

4.1 Nuorisotoiminnan periaatteet 

 
o Seuramme junioriryhmissä kaikki pääsevät osallistumaan tasavertaisina ja kaikkia 

kannustetaan taitotasosta huolimatta (JUDOSSA ei ole vilttiketjua). 
o Ohjelmassa on monipuolista liikuntaa eikä toiminta ole liian vakavaa, leikillä on aina 

sijansa. 
o Lasten kasvun ohjaukseen kiinnitetään huomiota ja DOJO – käytökseen erityisesti. 
o Lasten ja vanhempien kanssa sovitaan yhdessä toiminnan pelisäännöistä. 
o Ryhmien vetäjät ovat SJUL:n ja/tai aluejärjestöjen ohjaajakoulutuksen käyneitä pitkän 

linjan judokoita. Junioreita toimii eri ryhmissä apuohjaajina. 
o Lasten ja nuorten liikunnan laadun parantaminen 
o Lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien monipuolistaminen 
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4.2 Tähtiseura toiminta 

 
o seurana jatkamme seura- ja nuorisotoiminnan kehittämistä laatukäsikirjan mukaisesti 
o Seurassamme huomioidaan arvokas työ palkitsemalla ja kiittämällä ohjaajia, valmentajia ja 

muita toimijoita 
o Palkitseminen ja kiitoksen jakaminen toteutuu vuosittain hallituksen päätöksillä 

4.2.1 Monipuoliset mahdollisuudet nuorille 

 

o Junioreiden määrää lisätään judotoiminnan eri sektoreilla, kuten ohjaaja-, valmennus- ja 
tuomaritoiminta sekä seuratoimitsijana. 

4.2.2 Ennalta ehkäisevä työ 

 
o Seurassamme noudatetaan Tähtiseura hengen mukaista toimintaa joka pitää sisällään 

informaatiota tupakan, nuuskan, alkoholin, dopingaineiden ja muiden päihteiden 
vaarallisuudesta. 

o Näitä asioita käsitellään pelisääntökeskusteluissa lasten ikä huomioiden, kilpailu- ja 
leirimatkoilla sekä seuran järjestämissä tapahtumissa aikuiset sitoutuvat noudattamaan 
Tähtiseura periaatteita 

o Seuran toiminnassa korostetaan terveitä elämäntapoja ja turvallista harjoitteluympäristöä 

4.3 Perhejudo 

 

o 1-4 vuotiaille vanhemman seurassa harjoitteleva ryhmä perustettiin Taaperojudo nimellä 

syksyllä 2016 

o Kehitetään ja tiedotetaan ryhmästä kaikkien kanavien kautta, jotta ryhmästä saataisiin n 20 

lapsen ja aikuisen ryhmä 

4.4 Muksujudo 

 
o Kannustamme ohjaajia osallistumaan v. 2021 Muksujudo-ohjaajakoulutukseen. 
o Syksyllä aloitamme uuden muksujudoryhmän, ryhmän koko on n. 20 kpl 4-6 vuotiasta lasta. 
o Syksyllä 2020 aloittaneesta Muksujudo ryhmästä pienimmät voivat jatkaa samassa 

ryhmässä syksyllä 2021, yli 7- vuotiaiden siirtyessä peruskurssille. 

4.5 Sovellettu judo 

 
o Ryhmä aloittaa tarvittaessa 
o Judotoiminnalla tarjotaan erityislapsille normaali urheiluharrastus, jota harrastetaan lasten 

kykyjen ja taitojen mukaan.  
o Liikunnan monipuolisuutta kehitetään mm. lihaskunto- ja koordinaatioharjoituksilla. 
o Rekrytoidaan tarvittaessa ohjaajia kurssille 
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4.6 Tapahtumien järjestäminen 

 

o Arashin ”Kesä-Judo”, liikunnallinen päivähoito nuorimmille koululaisille. Vanhemmat voivat 
tuoda ala-aste ikäiset nuoret koululaiset Judo-kouluun kesäkuun ajan klo 7:00-15:00 
väliseksi ajaksi. Vetäjäksi palkataan judon tunteva nuori kesäharjoittelija. 

o Arashin Pikkujouluyön judoleiri marras-joulukuun vaihteessa sekä kevätleiri yhdessä Antti 
Rengon ryhmän tai jonkun muun seuran kanssa. 

o Järjestetään kotisalikisoja 2-4 kertaa kauden aikana. 

4.7 Nuorten ohjaajakoulutus judossa 

 
Koulutusryhmä/ koulutustaso Tavoite / hlö 

ESLU/PHLU ohjaajakoulutus  3 

Muksujudon perus- ja jatkokoulutus 1 3 

Peruskurssiohjaaja koulutus 1.-taso 2 

Opettamisen ja oppimisen perusteet 15 

Judon perusteet 15 

5 HUIPPUJUDO 
 

5.1 Huippujudon tavoitteet 

 

o Henkilökohtaisten valmennettavien kansallinen ja kansainvälinen menestys 

5.2 Valintakriteerit ja velvoitteet seuran urheilijoille 

 
o Seuran valmennustuelle valitaan sellaisia urheilijoita jotka sitoutuvat seuran 

valmennuksellisiin ja kilpailutavoitteisiin. 
o Tavoitteena on kansallinen ja kansainvälinen kilpailumenestys. 
o Seuran urheilijoiden tulee sitoutua pitkäjänteiseen työhön.  
o Sitouduttava toimimaan seuran johtokunnan, valmennusjohdon ja urheilijoiden yhteisesti 

sopimien tavoitteiden mukaisesti. 
o Tulevat sitoutumaan myös urheilu-uran jälkeen seuran toimintaan ja kantamaan siitä 

vastuun. 

5.3 Kilpailut ja leirit 

 
o Kotimaisiin arvokilpailuihin osallistuminen seuran valmennus ja kilpailusuunnitelman 

mukaisesti. 
o Seura kustantaa kilpailu- ja leirimatkat juniorivalmentajan laatiman suunnitelman mukaan. 
o Pyritään järjestämään randori-harjoituksia Porvoon ja Kotkan seurojen kanssa.  
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6 Aikuisten harrastejudo 
 

6.1 Aikuisten liikunnan tavoitteet ja tarjonta 

 
o Seuramme tavoitteena on kehittää judosta monipuolinen ja mielenkiintoinen liikunnallinen 

harrastus. 
o Aikuisten kuntojudokurssi. 
o ”Äijä-paini”, hikipainia judon periaatteita noudattaen. 
o Senioriryhmille kaatumisoppeja 

6.2 Kata-toiminta 

 
o Seurassamme aktivoidaan kata - toimintaa siten, että siitä tulee osa tavanomaista 

judoharjoittelua. 

6.3 Aikuisten ohjaaja-, toimitsija- järjestö- ja tuomarikoulutus 

 
o Uusia ohjaajia liiton kuntojudokoulutukseen 
o Seuran tavoitteena on saada yksi uusi tuomari koulutukseen tai yksi vanha uusimaan 

lisenssinsä. 
o Seura kouluttaa edelleen kilpailutapahtumiinsa toimitsijat. 

7 Graduoinnit 
 

Vyöarvot Tavoite / kpl 

5 kyu 15 

4 kyu 10 

3 kyu 4 

2 kyu 4 

1 kyu 1 

2 Dan 2 
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8 Järjestötoiminta 
 

8.1 Tiedotus ja markkinointi 

 
o Seuran tiedotuksesta ja markkinoinnista vastaa johtokunta. 
o Lajia tuodaan esille mm. judonäytöksillä ja esittein eri tilaisuuksissa sekä paikkakunnan 

kouluilla ja tarhoissa. 
o Tiedotus tapahtuu seurassa tapahtumakohtaisesti seuran ilmoitustaululla, kotisivuilla ja 

sähköpostin välityksellä 
o Lisäksi tiedotusta hoidetaan vetäjien välityksellä, palavereissa ja paikallisten sanomalehtien 

kautta. 

8.2 Suhdetoiminta 

 
o Suhdetoiminnasta kaupunkiin, muihin urheiluseuroihin, yhteisöihin ym. huolehtii seuran 

puheenjohtaja johtokunnan avustuksella. 
o Huomioidaan seuran jäsenten merkkipäivät, ylioppilasjuhlat ammattiin valmistumiset yms. 
o Järjestetään seuran vetäjille ja talkoolaisille kevät- ja syyskauden päättäjäiset saunan ja 

hyvän ruuan merkeissä 

8.3 Valmentajien ja kurssien vetäjien kannustaminen 

 

o Maksuttomat koulutukset 
o Harrastuksessa tarvittavien varusteiden hankinta 

8.4 Varusteiden hankinta 

 
o Seura välittää judopukuja ja muita budomateriaaleja jäsenistölle 

9 Talous 
 

o Loviisan seudun Judoseura Arashi ry. on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoitus ei ole 
kerätä taloudellista voittoa.  

o Seuran toiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että talous on vakaalla pohjalla harraste- 
sekä kilpailutoiminnan monipuoliselle kehittämiselle.  

o Varoja kohdennetaan erityisesti ohjaaja-, valmentaja- ja erityisryhmien ohjaajien 
koulutukseen varoja kohdennetaan myös opetusmateriaalien ja välineiden hankintaan 

o Loviisan seudun Judoseura Arashi ry. harjoittaa toimintaansa Lagerholm Invest Ltd:ltä 
vuoraamissa tiloissa, vuokrakulut rahoitetaan normaalin toiminnan tuloista. 
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9.1 Matkustussääntö 

 
o Kilpailu- ja leirikustannusten korvaaminen urheilijoille ja valmentajille sekä muille seuran 

toimihenkilöille menoarvion mukaisesti. 
o Seura pitää itsellään oikeuden muuttaa korvauksia taloudellisen tilanteen mukaan 
o Ohjaaja ja valmentajakoulutuksen kustannukset korvataan menoarvion mukaisesti 

9.2 Seuratoiminnan kehittäminen 

 
o Haetaan toimintamme tukemiseen seuran kehittämisavustusta 
o Jäsenistön jatkuva kouluttaminen 
o Nuorten ja aikuisten saaminen mukaan seuran valmennus-, ohjaus-, huoltaja-, tuomari ja 

luottamustehtäviin 

9.3 Varainhankinta 

 
o Muodostuu pääosin peruskurssitoiminnasta, jäsenmaksuista, avustuksista, 

julkaisutoiminnasta, jv-toiminnasta, talkootyöstä sekä kilpailu yms. tapahtumien 
järjestämisestä. 

o Seuran jäsenten harjoittama judotoimintaan liittyvä kurssi- yms. varainhankinta tapahtuu 
aina seuran kautta. 

9.4 Maksut vuodelle 2021 

 

Normaalijäsenmaksu 180,00 € 

Kannatusjäsenmaksu, yksityiset ja yritykset 200,00 € 

Peruskurssi aikuiset / juniorit 180,00 € 

Muksujudo 180,00 € 

Taaperojudo 180,00 € 

Judopassi 40,00 € 

Nuorten Judopassi 40,00 € 

Seuragraduointi 30,00 € 

Liittograduointi 120,00 € 

Maksut eivät sisällä Judoliiton jäsenseuran jäsenmaksua. Jäsenmaksu kaudelle 
1.9.2021 – 31.8.2022 päätetään Judoliiton syyskokouksessa 2020. Jäsenmaksuksi on 
päätetty alle 7 -vuotiaista 45 euroa ja yli 7 -vuotiaista 83 euroa per jäsen. 

 
LIITTEET 
 
Toimintalinja 2021 
Tulo- ja menoarvio 2021 


