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1. YLEISTÄ
Vuosi 2018 oli seuran 42. toimintavuosi.
• Saimme Olympiakomitean nuorten ja lasten liikunnan Tähtiseurasinetin
• Seura järjesti kauden 2017 päättäjäiset Suomen Urheilugaalan yhteydessä helmikuussa. Samalla
se oli etukäteen järjestetty SM-karonkka urheilijoille ja toimitsijoille.
• Seuran organisoimat Nuorten SM-kilpailut onnistuivat erinomaisesti
− Nuorten menestyminen – Suomen paras seura. Seurasta osallistui 18 urheilijaa, ja mitaleita
saimme 11
− Tapahtuma huomioitiin hyvin mm Judolehdessä, ja katsomo oli täynnä
− Taloudellinen panostus oli merkittävä. Lahjoitimme mm joukkueelle kisa-asut. Mm tästä johtuen
tapahtua oli hieman tappiollinen
• Kaikkiin SM-kilpailuihin osallistui seurasta ennätykselliset 39 urheilijaa, ja he saavuttivat 25 SM
-mitalia
• Seuralta oli edustajia EM- ja MM -kisoissa:
− Artur Kanevets U18 EM-kisa ja Jaakko Alli aikuisten MM-kisa
− Katan EM kisoissa oli edustajina Katame-no-katassa parit Pasi Oinas-Mika Salsoila ja Juha
Turunen-Pekka Väyrynen
− Kansainvälistä tuomariosaamista katan EM- ja MM-kisoissa esitti Hannu Mustonen
• Jaakko Alli valittiin Vantaan kummiurheilijaksi
• EM-johtoryhmä aloitti toimintansa, ja kisajärjestelyt etenivät suunnitellusti. Mm hotellisopimukset
solmittiin Sokos-hotellien, Bonus Innin ja Tikkurila Hotellin kanssa
• Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa on jatkunut tiiviinä, ja se lisääntyi EM-hankkeen myötä
• Ohjaajien käymien koulutusten määrä kasvoi kahdeksasta neljääntoista
• Saimme erillishankkeelle OKM:n 10 0000 € avustuksen

Seurassa oli 2018 kaksi palkattua kokoaikaista työntekijää
Toiminnanjohtajana toimi Juha Turunen ja valmennuspäällikkönä Matias Holopainen.
Judollista toimintaa tukemaan ja kehittämään oli palkattuna tuntipalkkaisina työntekijöinä
Reijo Heino (URHEA) ja Tuomas Aitamurto viikonloppuharjoituksissa sekä Seppo Kontio
Hakunilan tatamin vaihtotöissä. Kesäleirille palkkasimme seuran kilpailevista nuorista Jussi
Holopaisen ja Vili Pajarin kahdeksi viikoksi. Valmentajista valmentajasopimuksen
mukaisesti Jevgeni Kanevets sai kilpailumatkoista kilometrikorvaukset ja päivärahan.
Teemavuosi 2018: Valmentajat ja ohjaajat keskiöön
Vuoden aikana ohjaajien määrä laski 60 -> 39 ohjaajaan. Muutoksen syynä on pienempi
ryhmien määrä, mutta myös sovitut tarkennukset ohjaajan määrittelyssä.
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Kannustimme kaikkia ohjaajia ja valmentajia koulutuksiin, joista osa järjestetään seurassa
tavanomaisen toiminnan yhteydessä.
Ohjaajien koulutuksiin osallistui ennätyksellisesti 13 ohjaajaa, yhteensä 18 eri koulutukseen.
Ryhmien määrän vähentymisen vuoksi ohjaajien määrä vähentyi 39 ohjaajaan vuoden 2018
aikana. Seura tarkensi myös ohjaajan määritelmää ja tehtävänkuvaa. Ohjaajat ovat
osallistuneet harjoitusten ohjaamiseen, koulutuksiin, ohjaajien palavereihin ja omien taitojen
kehittämiseen. Kuusi ohjaajaa korotti omaa vyöarvoaan toimintavuoden aikana.
Ohjaajien yhteispalaverit järjestettiin 2.1.2018 (24 osallistujaa) ja 4.4.2018 (8 osallistujaa).
Vuoden aloituspalaverissa teemana olivat marraskuussa 2017 tehdyn tyytyväisyyskyselyn
tulokset, uuden valmennuspäällikön toimenkuva sekä ohjaajien verkostoituminen.
Toinen tapaaminen sujuikin leppoisissa, liikunnallisissa merkeissä.
Keskeisimmät tavoitteet ja niiden toteutuminen 2018

Seuran tavoitteena oli kasvattaa seuran jäsenmäärää, mutta jäsenmäärä vähentyi 250 jäseneen
vuoden 2018 aikana. Toiminta on ollut vakaata ja edennyt tavoitteiden suuntaan.
Merkittävänä tavoitteena saavutettiin 31 SM-mitalia 35 seuran urheilijan osallistuessa
SM-kisoihin. Seuran harrastajista suoritti uusia vyöarvoja 96 judokaa.
Toiminnan laadun parantamiseksi on toteutettu pelisääntö -kysely harrastajille ja huoltajille
marraskuussa 2018. Kyselyn arvosanaksi saatiin 4,1 /5.
Seura päätti vuoden 2018 lopettaa iltapäiväkerhotoiminnan vähäisen osallistujamäärän
vuoksi. Tikkurilan urheilutalolla jatkui URHEA-valmennus.
Tavoitteena oli uudistaa sisäistä ja ulkoista viestintää. Tavoite saavutettiin EM 2019-kisojen
viestinnän osalta, jonka graafinen ilme valmistui suunnitellusti ja kotisivut sekä Facebook
sivut avattiin.
Seuran tavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tämä toteutettiin järjestämällä
erilaisia jäsentilaisuuksia. Keskeisin tapahtuma toteutettiin Suomen Urheilugaalan yhteydessä
18.1.2018 Hartwall-Areenalla, Niemi-Centerissä, jossa palkittiin vuoden 2017 urheilijat ja
seura-aktiivit sekä huomioitiin nuorten SM-kilpailun tulevat toimitsijat ja urheilijat.
Seuran yhteiset kevätkauden päättäjäiset pidettiin Hakunilassa 9.6.2019 ja joulurata
Tikkurilan urheilutalolla 15.12.2018.
Seuran Oma Sali – hanketta ei jatkettu aktiivisesti vaan nykyisten salien käyttöä optimoitiin.
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Seura on ollut vuonna 2018 Suomen Judoliiton, Vantaan Liikuntayhdistyksen, Etelä-Suomen
judo ry:n ja VAU:n (Suomen Vammaisurheilu ja – liikunta ry) jäsenseura.
Sinettiseurojen tyytyväisyyskysely - Seuratoimijat ja valmentajat

Sinettiseurojen tyytyväisyyskysely - Nuoret

Sinettiseurojen tyytyväisyyskysely - Lapset
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Talous
Seura päätti palkata valmennuspäällikön 2017 ja järjestää nuorten EM-kisat 2019.
Molemmat ovat investointeja, joihin käytettiin seuran omaa pääomaa
Kehityshankkeet eivät ole vielä johtaneet jäsenmäärän kasvuun, ja toisaalta EM-kuluja
toteutui 2018, joten seuran talous oli poikkeuksellisen tiukalla.
Vuoden aikana realisoitiin rahastoja 25 590 euroa, joista kertyi rahaston myyntivoittoa n. 14
000 euroa.
Oma pääoma oli tilikauden lopussa n. 54 930 euroa ja tulos tappiollinen n. 14 700 euroa.
Koska EM-kilpailun vuoksi seuran liikevaihto yli kaksinkertaistuu 2019, hallitus päätti
lokakuussa antaa tilikäyttöoikeuden hallituksen jäsen Pia Louhelle. Aiemmin tilinkäyttöoikeus
on ollut vain toiminnanjohtajalla. Lisäksi maksuvalmiuden varmistamiseksi seura tilasi
luottokortin, jonka luottoraja on 20 000 euroa. Kortit ovat toiminnanjohtajalla ja Pia Louhella.

Harjoitustoiminta
Harjoitukset jatkuivat Tikkurilan Urheilutalossa ja Hakunilan väestönsuojassa. Hakunilan
toimintaa pyrittiin lisäämään ja kehittämään, mutta tulokset eivät vastanneet suunnitelmia.
Osasyynä tähän oli pienentynyt ohjaajaresurssi. Hakunilan toiminta profiloitui vahvasti
kilpajudoon.
Vantaan kaupungin, päiväkotien ja koulujen kanssa jatkettiin yhteistyötä myös päiväkotien ja
koulujen liikuntatuntien pitämisellä.
Olimme myös mukana Vantaan Urhea-hankkeessa.

Harjoitusryhmät
Tikkurilan urheilutalo, Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa
Lasten judo, U9 & U11
Kuntojudo
Nuorten ja aikuisten kilpajudo
Sovellettu judo, aikuiset
Sovellettu judo, lapset ja nuoret
Aikuisten peruskurssi
Nuorten judo, U13 & U15
Nuorten peruskurssi
Judon Akatemia
Lasten peruskurssit I & II
Muksujudo
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Aikuisten tekniikkaharjoitus
Kata-/vapaaharjoitus
Hakunilan väestönsuoja, Harmotie 1, 01200 Vantaa
Nuorten aamuharjoitus
Nuorten kilpajudo
Kataharjoitus
Lasten kilpajudo
Perhejudo
Nuorten ja aikuisten kilpajudo
Toteutimme myös matalan kynnyksen liikuntaa päiväkodeissa ja kouluissa.
Ryhmien koot 31.12.2018

Sivu: 7

TIKKURILAN JUDOKAT r.y.
Vantaa
Toimintakertomus vuodelta 2018

Sivu: 8

2. HALLINTO
Seuran sääntöjen mukaan yhdistys piti kaksi varsinaista kokousta: kevätkokouksen 23.4.2018
ja syyskokouksen 26.11.2018.
Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 10 kertaa.
Hallituksen jäsenet olivat:
Erkki Kokkonen, puheenjohtaja, osallistui 9 kokoukseen
Jouni Korkka, varapuheenjohtaja, osallistui 10 kokoukseen
Tuomas Aitamurto, jäsen, osallistui 9 kokoukseen
Juho Kuusela-Opas, jäsen, osallistui 5 kokoukseen
Pia Louhi, jäsen, osallistui 7 kokouksen
Jonna Marttila, jäsen, osallistui 0 kokoukseen
Teija Meling, jäsen, osallistui 8 kokoukseen
Judoliiton 60-vuotisjuhlaan osallistuivat Tuomas Aitamurto, Erkki Kokkonen, Jouni Korkka,
Pia Louhi, Teija Meling, Antti Hänninen, Marita Kokkonen Miikka Neuvonen, Esa Niemi,
Matias Holopainen ja Juha Turunen.
Judoliiton sääntömääräiseen kevätkokoukseen osallistui Teija Meling.
Judoliiton sääntömääräiseen syyskokoukseen osallistuivat Esa Niemi ja Erkki Kokkonen.
Seuratoimijapäiville Pieksämäellä 25.-26.8.2018 osallistui Erkki Kokkonen.
Teija Meling kuului Vantaan Liikuntayhdistyksen hallitukseen.
Esa Niemi kuului Euroopan Judoliiton kurinpitovaliokuntaan sekä Judo For Peace järjestöön.
Marita Kokkonen kuului Paralympiakomitean hallitukseen.
Peter Mickkelsson toimi dan-kollegion hallituksessa sekä vyökoekomission puheenjohtajana.
Hannu Mustonen on ollut katavaliokunnan jäsen.
Erkki Kokkonen on ollut Pajulahti-Säätiön hallituksessa.
Henkilökunnan esimies on ollut seuran puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja. Toiminnanjohtaja vastasi valmennuspäällikön työnjohdosta 20.8.2018
saakka. Valmennuspäällikön esimiehenä toimi Teija Meling 20.8.2018 alkaen.
Seuran kirjanpidosta vastasi Nettomaster Oy.
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3. NUORISOTOIMINTA
Nuorisotoiminta toteutettiin seuran nuorten toimijoiden toimesta omaehtoisesti ja itsenäisesti.
Täten toiminta tuki parhaiten lasten ja nuorten judourien alkutaivalta.
Seuran valmennuspäällikkö auttoi ja tuki nuorten toiminnassa.

Vuosi 2018 oli nuorisotoiminnan kannalta jälleen täynnä tapahtumia:
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

Lasten leirit talvi- ja kesälomien aikaan ovat osittain nuorten vetäjien vastuulla:
o Tammileiri toteutettiin 2.-5.1.2018, 10 osallistujaa, ohjaajana Matias
Holopainen.
o Kesäleirit toteutettiin 4.-8.6. ja 11.-15.6.2018, yhteensä 28 osallistujaa.
Ohjaajina toimivat Matias Holopainen, Jussi Holopainen ja Vili Pajari.
Kevään päättäjäiset pidettiin 9.6.2018, n. 60 osallistujaa
Kilpailujen järjestely- ym. toimintoihin valjastimme myös seuran nuoret jäsenet
o Tixi-cupit toteutettiin neljästi; 20.1.2018, 7.4.2018, 6.10.2018 ja 1.12.2018.
Tixi-Cupeihin osallistui keskimäärin 25 kilpailijaa / kilpailu.
o Seuran omasalileirit pidettiin 17.2.2018, 28.-29.4.2018 ja 24.-25.11.2018.
Leireille osallistui n. 10 jäsentä / leiri.
Joulurata pidettiin 15.12.2018 Tikkurilan urheilutalolla, tapahtumaan osallistui n. 80
osallistujaa.
Nuoria tiedotettiin eri mahdollisuuksista aktiivisena toimijana:
o vaikuttaminen seura-aktiivina eri tehtävissä, tuomaritoiminnassa, kilpailijana,
ohjaajana sekä hallituksen jäseninä.
o nuoret osallistuivat nuorten SM-kilpailuiden, Tixi-Cupien ja leirien toimitsijoiksi
o Hallitustyöhön osallistuivat nuoret Juho Kuusela-Opas ja Tuomas Aitamurto
Seuran nuoria ohjaajia kannustetaan osallistumaan koulutuksiin. Ohjaajille myös
annetaan rakentavaa palautetta ja kannustetaan käyttämään Olympiakomitean
materiaaleja ohjatessaan.
o Seuran omaan Judon Perusteet-koulutukseen 8.1.-26.3.2018 osallistui 19
seuran nuorta judokaa
Nuoria kannustettiin toimimaan apuohjaajana eri ryhmissä sekä tutustumaan eri
ryhmien harjoituksiin ja harjoitusten ohjaamiseen.
o Nuorista Matfei Polischuk, Niklas Laine ja Arttu Tiitu osallistuivat lasten
ryhmiin apuohjaajina.

TIKKURILAN JUDOKAT r.y.
Vantaa
Toimintakertomus vuodelta 2018

Sivu: 10

Pelisäännöt
Pelisääntöjä päivitettiin lasten ja nuorten ryhmissä tammi- ja syyskuun aikana. Pelisäännöt
kirjattiin ja printattiin nähtäväksi ja luettavaksi.
Vanhempainillat järjestettiin 4 kertaa Tixi-Cupien yhteydessä.
Olympiakomitean tyytyväisyyskysely toteutettiin lasten peruskurssiryhmille marraskuussa.
Lapset arvioivat tyytyväisyytensä 4.1 tasoiseksi (pisteytys 1 – 5).

Nuorisojaoksen kilpailuihin liittyvät vastuut 2018:
▪
▪
▪

Tixi-Cupeihin osallistui n. 100 aloittavaa judokaa
Startti - Cup osakilpailut
o Kaikkiin 4 osakilpailuun osallistui 25 – 30 lasta ja nuorta.
U15 kilparyhmän harjoituksia kehitettiin edelleen
o Kilpailumatkat toteutettiin kootusti
o Omasalileirejä pidettiin kolmesti.
o Nuorten valmentajana kilpailuissa toimivat Matias Holopainen ja Jouni
Korkka
o Nuorten tukiryhmässä toimivat kilpailijoiden vanhemmat
o Nuoret osallistuivat nuorten SM-kilpailujen toimitsijoiksi

Hallituksessa on nuorisotoiminnasta vastasivat jäsenet, Juho Kuusela-Opas ja Tuomas
Aitamurto.
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4. AIKUISTOIMINTA
Järjestimme aikuisille sekä kuntojudo- että kilpajudoharjoituksia niin Tikkurilan urheilutalolla,
kuin Hakunilan väestönsuojassa. Lisäksi pidimme viikoittaisia tekniikkaharjoituksia ja useita
kataharjoituksia.
Lisäksi judon akatemiaharjoitukset jatkuivat Tikkurilassa viikoittain. Omasalileirejä tarjottiin
myös aikuisille.
Judon peruskurssit alkoivat tammi- ja syyskuussa, jonne otettiin aloittajia mukaan non-stop
periaatteella myös kesken harjoittelukauden.
Tarjosimme myös harjoittelua kampanjahintaan jo lopettaneille aikuisjudokoille..
Perhejudo jatkui myös Hakunilassa. Ryhmän erityispiirteisiin kuuluu lasten ja vanhempien
yhdessä liikkuminen ohjatuissa harjoituksissa.
Seura haki KKI – hanketukea, sitä ei saatu.
Judosali ulkopuolella tapahtuva toiminta on tärkeää ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
● Järjestimme seuran aktiiveille tammikuussa Suomen Urheilugaalan yhteydessä
suuren nuorten SM-kisagaalan. Gaalaan osallistui 63 seuran jäsentä.
● Kesäkuussa järjestettiin kesärieha.
● Tammikuussa, ennen kevätkauden alkua, sekä huhtikuussa järjestettiin ohjaajien
tapaamiset.
● Joulukuussa pidimme lasten Jouluradan yhteydessä Peter Mickelssonin ja Erkki
Kokkosen 120 vuotis- synttäritreenit ja saunaillan. Tapahtuman tuotto oli hieman yli
1000€, joka käytettiin lasten ja nuorten kilpailutoiminnan tukemiseen.
Vanhempien tapaamiset järjestettiin neljästi Tixi-Cupien yhteydessä.

Helmikuussa osallistuimme Vantaan Urheilugaalaan, jossa palkittiin vuoden 2017
arvokisamitalisteja.
Osallistuimme huhtikuussa Jokileijona-tapahtumaan, jonka järjesti Lions Club Vantaa /
Simonkylä. Tapahtuman tuotto oli 250 €.
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5. KILPAILUTOIMINTA
Valmennusjaos vastasi ja koordinoi seuran kilpailutoiminnasta
Valmennusjaoksen puheenjohtajana toimi Jouni Korkka. Lisäksi jaoksessa olivat Peter
Mickelsson, Teija Meling, Heli Vartiainen, Pasi Oinas, Juha Venetjoki, Leo Laaksonen
ja Matias Holopainen. Valmennusjaos piti kokouksen 29.10.2018.
Seura jatkoi mm. vahvasti yhteistoimintaa Etelä – Suomen Judo ry:n kanssa. Harjoittelussa
huomioitiin myös Etelä-Suomen judon yhteistreeniaikataulut.
Nuorimmille kilpailua kokeileville tarjosimme 4 Tixi-Cup-kilpailua. Tarjosimme myös seuran
jäsenille maksuttoman Startti – Cup 4 kertaa.

Tavoitteet ja harjoittelu kilpatasolla

U18 nuoret
▪

Tavoitteena oli 4 SM-mitalia 2 PM mitalia ja EM-kisaedustus.
o U18 nuoret saavuttivat 7 SM-mitalia ja 3 PM-mitalia
o SM-Kultaa saavuttivat Artur Kanevets, P
 atrick, Pavlov ja Tiia Uusitalo,
SM-Pronssia saivat Otso Blomberg, Jussi Holopainen, Yada Thongsut ja
Sampo Turunen
o PM-Kultaa saavuttivat Artur Kanevets ja Patrick Pavlov, ja PM-Pronssia
Tiia Uusitalo

U18 valmennusryhmään kuuluivat Otso Blomberg, Jussi Holopainen, Artur Kanevets, Vili
Pajari, Patrick Pavlov, Matias Sinisalo, Yada Thongsut, Arttu Tiitu, Sampo Turunen
sekä Tiia Uusitalo. Heidän valmentajinaan toimivat Matias Holopainen ja Jouni Korkka.
U21 nuoret
▪

Tavoitteena oli 2 SM-mitalia ja 1 PM-mitali.
o U21 nuoret saavuttivat 3 SM-mitalia ja 1 PM-mitalin
o SM-Kultaa saavutti Toni Uusitalo ja SM-Pronssia saavutti A
 leksi Mielty ja
Patrick Pavlov
o PM-Hopeaa saavutti Toni Uusitalo

U21 valmennusryhmässä kilpailivat Rainer Kanevets, Aleksi Mielty ja Toni Uusitalo,
hänen valmentajanaan toimivat Jevgeni Kanevets, Jari ja Samuli Havas.
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Kansallisen tason kilpailijat
▪

Tavoitteena oli kolme SM-mitalia.
o SM-hopeaa saavutti Laura Jauhiainen, SM-pronssin saivat Jaakko Alli ja
Patrick Pavlov

Heidän valmentajinaan toimivat Teija Meling ja Matias Holopainen.
Sovellettu judo
●

SM-kisoista tavoitteena oli kuusi SM-mitalia
○ Kultaa voitti Ville Matikainen
○ SM-pronssin saivat Olli Lappinen, Terhi Partanen, Kristian Salin, Christa
Torkell ja Henri Vierula

Sovelletun judon valmentajina toimivat Marita Kokkonen, Pia Louhi ja Tuula Miinalainen.
Kata
●

Tavoitteena oli kuusi SM-mitalia, yksi EM-mitali sekä yksi MM-finaalipaikka
○ SM-Katajoukkue saavutti 11 SM-mitalia
○ SM-Kultaa saavuttivat Henna Mannonen, Peter Mickelsson, Pasi Oinas,
kaksi kataa ja Mika Salsoila, kaksi kataa
○ SM-Hopeaa saavuttivat Peter Mickelsson, Juha Turunen ja P
 ekka
Väyrynen
○ SM-Pronssia saavuttivat Jouni Korkka ja Peter Mickelsson.

Arvokilpailuihin osallistui kansainvälisenä tuomarina Hannu Mustonen. Hän toimi myös
kataryhmän valmentajana.

Lasten kilpajudon kehitys ja tavoitteet (U13, U11 ja U9 lapset ja nuoret)

Alle U9 lapsilla tavoite on oppia harjoittelemaan. U11 ja U13 lapsilla ja nuorilla tavoitteena
on oppia harjoittelemaan ja kilpailemaan sekä kilpailurutiinin hankkiminen, kansallisissa
kilpailuissa. Kilpatoiminta otetaan harjoitteluun mukaan aikaisemmin, Tixi- ja Junnu-Cup
sekä alueen shiai-kilpailut.
Uusiin ryhmiin siirrytään aina pienryhminä, ettei tarvitse siirtyä yksin, toteutus myös
vaiheittain, esim. 1 krt / vko.
● Lasten kilpajudon tavoitteet saavutettiin odotetusti.
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6. KOULUTUSTOIMINTA
Koulutustoiminta on tukenut harrasteryhmien laadukasta opetus ja ohjaustoimintaa vuoden
2018 aikana kouluttamalla ohjaajia tavoitteiden suuntaisesti.
Koulutustoiminnan tavoitteena on tukea mm. seuran ohjaajia kouluttautumaan ja
ylläpitämään sekä kehittämään omaa osaamista.
Lasten ja nuorten ohjaamiseen liittyviin koulutuksiin osallistuivat Kati Pitkänen, Heli
Vartiainen, Jouni Korkka, Henry Kupiainen, Antti Hänninen ja Jani Mustonen.

Seuran tärkeänä tehtävänä on tarjota harrastusmahdollisuus myös erityistä tukea
tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille.
Heidän ohjaamiseen kouluttautuvat Erkki Kokkonen, Henri Kajan ja Pinja Kajan.
Marita Kokkonen osallistui erityisliikunnan soveltavan liikunnan päivät-koulutukseen.
Judoliiton järjestämien koulutuksien lisäksi tuetaan osallistumista mm. Etelä-Suomen Judo
ry:n järjestämiin koulutuksiin.
Vuoden 2018 aikana koulutuksiin osallistuivat Jouni Korkka ja Juha Turunen.
Tuomarikoulutukseen osallistui Hannu Mustonen.
Nuorten monipuolinen kehittyminen on tavoitteena koulutustoiminnassa. Nuoret voivat
kouluttautua kansallisiin ja kansainvälisten kisojen toimitsijoiksi.
Vuoden 2018 seura järjesti Suomen nuorten SM -kisat Vantaalla. Lisäksi nuoret ovat
harjoitelleet toimitsijoiksi seuran järjestämissä Tixi-cupeissa.

Seuran harrastajille on tarjottu judon perusteet koulutusta 12. - 26.3.2018, johon osallistui
noin 20 nuorta ja aikuista. Kouluttajina toimivat Johanna Sivunen ja Marita Kokkonen.
Ohjaajien omaa kouluttautumista ja taitojen kehittymistä on tuettu vuoden 2018 aikana
mahdollisuudella harjoitella vapaasti eri ryhmissä omien tavoitteiden ja vyöarvojen
korottamisen saavuttamiseksi.
Seuran 2019 järjestämään EM -kisojen toimitsijoiden kouluttamisen suunnitelma lähti
liikkeelle Järjestyksenvalvoja -koulutuksen suunnitelmalla. Koulutukseen ilmoittautui 10
henkilöä. Koulutukseen osallistuvat tulevat toimimaan vuoden 2019 EM-kisojen
järjestyksenvalvojina.
Hallituksessa koulutustoiminnasta vastaavat jäsenet olivat Pia Louhi ja Teija Meling.
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7. TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN LISÄÄ YHTEISÖLLISYYTTÄ
Arvokilpailun järjestämisellä tavoitellaan näkyvyyttä Judolle. Laajempi näkyvyys tuo lajille
harrastajia. Kasvava harrastajamäärä mahdollistaa puolestaan laajemman ja
laadukkaamman toiminnan ja takaa paremmat resurssit esimerkiksi valmentamiseen. Suuri
tapahtuma itsessään voi tuoda myös hyvän taloudellisen tuloksen.
Seuralle ja Judoliitolle myönnettiin U21 EM-kilpailut syksyllä 2019. EM-projekti alkaa
tammikuussa 2018. Seuralla ja Judoliitolla on sopimus tapahtuman järjestämisestä.
Järjestimme 10.-11.2.2018 nuorten SM-kilpailut Tikkurilan urheilutalolla, Vantaalla.
Tavoitteena oli saada mukaan 20 omaa kilpailijaa.
● Nuorten SM-kilpailuihin osallistui 18 Tikkurilan Judokoiden kilpailijaa.
Uutuutena kilpailuohjelmassa on ensimmäistä kertaa nuorten SM-joukkuekilpailu.
Tammikuussa seura järjesti SM-kilpailujen koulutus- ja innostustilaisuuden Suomen
Urheilugaalan yhteydessä 18.1.2018. Tähän osallistui 63 seuran jäsentä.
Järjestimme seuran aloitteleville kilpailijoille tarkoitetun Tixi – Cup -kisan 4 kertaa.
Tavoitteena oli saada 40 osanottajaa jokaiseen kilpailuun.
● Osallistujia oli 25 kilpailijaa tapahtumaa kohden
Tixi Cup on matalan kynnyksen tapahtuma, jossa nuoret voivat kokeilla erilaisia urapolkuja,
kuten tuomarointia, valmennusta, ja erilaisia toimitsijatehtäviä kilpailemisen lisäksi.
Järjestimme myös mm. lasten ja nuorten leirit talvi- ja kesälomien aikaan sekä omasalileirejä
seuran kaikille jäsenille.

Muut seuran järjestämät kilpailut ja tapahtumat:
▪
▪
▪

Tixi-cupit järjestetään 4 kertaa vuodessa
o Tixi-cupit toteutettiin neljästi; 20.1.2018, 7.4.2018, 6.10.2018 ja 1.12.2018.
Omasali- ja tehostamisleirin kahdesti keväällä ja kerran syyskaudella
Vyökoeleirit kahdesti vuodessa ennen vyökoeviikkoa
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8. KEHITTÄMISHANKKEET
Vuosina 2016-2017 saadulla Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuella jatkoimme
toimintamme kehittämistä. Toiminnan kohderyhmänä olivat lapset, 5-8 vuotiaat ja nuoret,
9-13 vuotiaat..

Judoesittelytunnit koulujen ja päiväkotien liikuntatunneilla
Projekti toteutettiin Tikkurilan lähialueen kouluissa myös keväällä 2018. Kävimme
Hiekkaharjun, Simonkylän ja Simonkallion kouluilla. Tavoitimme näin lähes 2000 1-6
luokkalaista. Lisäksi kävimme useissa Hakunilan lähialueen päiväkodeissa, joissa
tavoitimme n. 500 viskari- ja eskari-ikäistä lasta.
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9. VIESTINTÄ
Viestinnän osa-alueiden tavoitteet ovat:
▪
▪

▪

▪

Seuran sisäisen viestinnän tavoitteena on seuran jäsenten tyytyväisyys ja
yhteenkuuluvuuden tunne.
Seuran sisäisen viestinnän tavoitteet seuratoimijoille: vapaaehtoisten johtamisessa
innostetaan ja sitoutetaan eri tehtäviin pystyviä toimijoita, jaetaan vastuuta ja
ehkäistään tehtävien kasaantumista.
Seuran ulkoisella viestinnällä tavoitellaan eri kanavissa riittävää näkyvyyttä,
uskottavuutta, kiinnostavuutta, uusien jäsenten hankintaa ja yhteistyökumppanien
näkyvyyttä
viestintää laajennetaan uusiin medioihin sekä what's appin hyödyntäminen
esimerkiksi valmentajien välisessä kommunikoinnissa

Hallituksessa on viestinnästä vastaavaa jäsen, jonka tehtävänä on seurata yhdessä muun
viestintäjaoksen kanssa viestinnän toteutumista ja kehittää sitä. Viestintää toteutetaan
viestintäkalenterin ja -suunnitelman mukaisesti www.tikkurilanjudokat.fi/seura/viestinta.
Viestintäkalenteri perustuu tapahtumakalenteriin www.tikkurilanjudokat.fi/tapahtumat, johon
toiminnanjohtaja kokoaa ja päivittää judoliiton, Etelä-Suomen alueen ja seuran kilpailu-,
koulutus-, leiri- ja muut tapahtumat.
Hallituksen jäsenet vastaavat siitä, että heidän vastuualueensa tapahtumat päivitetään
tapahtuma- ja viestintäkalenteriin ajantasaisesti. Hallituksen jäsenet osallistuvat oman
vastuualueensa viestintään yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hallituksen jäsenten ja
jaostojen vastuualueet kuvataan seuran sivuilla helpottamaan yhteydenpitoa seuran
jäsenten kanssa www.tikkurilanjudokat.fi/seura.
Kilpailu- ja muiden tapahtumien viestinnästä huolehditaan viestintäkalenterin mukaisesti
ennakkotiedotuksella ja kutsuilla. Jokaisesta tapahtumasta pyritään viestimään ennakolta
ainakin kahdesti: viimeistään kymmenen päivää ennen tapahtumaa ja kaksi päivää ennen
ilmoittautumisen päättymistä.
Harjoitusryhmien tapahtumista tiedotetaan ryhmien jäsenille suoraan ja ohjaajien kautta.
Ohjaajille tarjotaan kauden alussa tietoa ryhmän tapahtumista sekä ajantasaista tietoa
kauden kuluessa. Jäsenille ja lasten ryhmien vanhemmille tarjotaan tietoa lajista,
harjoitusryhmistä ja erilaisista poluista seuran toiminnassa.
Seuran etusivulle toimitetaan juttuja seuran toiminnan eri alueista. Seuran jäsenten
osallistumisista tapahtumiin viestitään sisäisesti seuran kotisivujen uutisilla ja etusivun
jutuilla sekä Vantaan Sanomien kumppanisivuilla, seuran Facebook-sivulla ja muissa
viestintäkanavissa.
Viestinnästä vastasivat Jonna Vare, Juho Kuusela-Opas ja Tuomas Aitamurto.

