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TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2019

Hallituksen 27.4.2020 (kokous 4/2020) hyväksymä toimintakertomus. Esitetään seuran 
yhdistetylle syys-ja kevätkokoukselle 2020
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Vuosi 2019 oli seuran 43. toimintavuosi. 
Seuran nykyinen strategia päättyy 2020. Uuden strategian päivitys aloitettiin loppuvuodesta 
2019.  Tavoitteena on ollut, että Tikkurilan Judokat ry on Suomen johtava judoseura vuonna 
2020.

Kaaviokuva: Painopisteenä kilpajudon parantaminen

Kilpaileva harrastaja

Harrastaja 
ja seuratoimija

Harrastaja

Painopisteenä kilpajudon 
parantaminen

Muksujudokat ja tenavaryhmät

Lapset ja nuoret

Aikuiset
Judon

aloittajat

Nuorten eri ikäluokkien ryhmät
Aikuisten kuntojudo

Huippu-urheilija

Uran päättyessä
siirtyy muihin ryhmiin

ja eri tehtäviin

Lajivalinta

Jatkuva 
innostaminen 

saada kilpaileminen
osaksi harjoittelua.

 

Tikkurilan Judokat ry palkkasi valmennuspäällikön 10/2017 osana uutta kehittämishanketta. 
Valmennuspäällikön määräaikainen työsuhde päättyi 14.6.2019.

Nuorten saavuttivat edelleen hyviä kilpailutuloksia. Myös sovelletun judon ja katan toiminta 
on ollut laajaa ja menestyksekästä.
Aikuisjudon kehitys on jo näkyvissä lisääntyneinä harrastajina sekä harjoitusvuoroissa. 
Kuntojudon profiilia on myös kehitetty edelleen.

Toimintaa tukemaan ja kehittämään palkattuja tuntipalkkaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä on 
ollut kolme. (Mika Toroi, Malik Dzhanibekov ja Toni Uusitalo).

Suomen maajoukkueeseen valittiin Jaakko Alli, aikuiset ja Artur Kanevets, U18 nuoret. 
MM-kilpailuihin valittiin Jaakko Alli ja EM-kilpailuihin U18 valittiin Artur Kanevets.
Katan MM - ja EM kisoihin osallistui pari Juha Turunen - Pekka Väyrynen sekä EM-kisoihin 
tuomarina Hannu Mustonen.
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Palvelutoimintaa jatkettiin. Tavoitteena oli mm lajin tunnettuuden lisääminen ja sen myötä 
harrastajamäärän kasvu.
Seuramme osallistui Vantaan URHEA-palvelutoimintaan.
Palvelutoiminnan tuotot laskivat vähennetyn iltapäivätoiminnan vuoksi.

Teemavuosi 2019: Yhteisöllisyys

Toimintamme yhteisöllisyys sai kukoistuksensa seuran järjestämässä  alle 21-vuotiaiden EM-
kilpailuissa, joissa lähes 170 vapaaehtoista toteutti tapahtuman loistavasti.
Tapahtuma valittiin Vantaalla vuoden urheilutapahtumaksi, jota juhlittiin Vantaan 
Liikuntagaalassa 5.2.2020.

Keskeisimmät tavoitteet

Seuran jäsenmäärä 31.12.2019 oli 210 jäsentä. Vähennystä edellisvuodesta 39 jäsentä.

Ohjaajia ja valmentajia oli 35. Ohjaajien palaverit pidettiin vuonna 2019 kahdesti, 3.1.2019, 
14.8.2019 sekä seura-aktiiveille stategiapalaveri, StrategiaStartti oli 23.11.2019.

Graduoinneissa kävi  68 judokaa.Vöitä suoritettiin seuraavasti: keltaisia 37 kpl, oransseja 25 
kpl, vihreitä 5 kpl ja sinisiä 1 kpl. Ruskeita ja mustia vöitä ei suoritettu lainkaan.

SM-kisoihin osallistui 33 seuramme urheilijaa. Saavutuksenaan 29 SM-mitalia.
 

Toiminnan laadun parantamiseksi toteutimme pelisääntö- ja palautekyselyjä harrastajille ja 
lasten vanhemmille. Tavoitteena on ollut arvosana 4, 1-5 – asteikolla. Toteutui 4,15. 

Järjestimme Tikkurilan ja Hakunilan alueilla päiväkoti- ja koulujudoa jäsenhankinnan 
varmistamiseksi.
 
Vahvistimme yhteisöllisyyttä järjestämällä erilaisia jäsentilaisuuksia:

● Pidimme edellisen vuoden urheilijoiden ja seura-aktiivien palkitsemisen 
seuran leirin yhteydessä 2.2.2019 Hakunilan dojolla

● Kevätkauden päättäjäiset pidettiin Tikkurilassa 4.6.2019
● Lasten juhla ja EM-kisoissa mukana olleiden nuorten vapaaehtoisten 

huomiointi toteutettiin Tikkurilan elokuvateatterissa 12.12.2019
● Aikuisten jouluharjoitus pidettiin Tikkurilassa 14.12.2019. Sen ohjasivat Paula 

ja Mika Toroi

Seura on ollut vuonna 2019 Suomen Judoliiton, Vantaan Liikuntayhdistyksen, Etelä-Suomen 
judo ry:n ja VAU:n (Suomen Vammaisurheilu ja – liikunta ry, joka fuusioitui 
Paralympiakomitean kanssa)  jäsenseura.
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Talous

Seuran taloudenhoidossa jatkettiin aiempaa, hyväksi todettua toimintatapaa. Tavoitteena oli 
talouden raportoinnin ja seurannan edelleen parantaminen. 
Oman pääoman määrän tulisi vastata kuuden kuukauden kuluja ja sen tulee sisältää varoja 
mahdollisiin investointeihin, tai kehityshankkeisiin. 
Toteutunut investointi oli U21 EM-kilpailut syyskuussa 2019.

Osa seuran pääomasta sijoitettiin valmennuspäällikön palkkaukseen sekä nuorten EM-
kuluihin.

Toiminnan tavoitteita ja määritteitä

Yhdenvertaisuus

Kaikkia seuran harrastajia kohdellaan yhdenvertaisesti. Kaikilla jäsenillä on täten samat 
oikeudet ja velvollisuudet. 

Päättäminen

Päätökset perustuvat hyvään asian valmisteluun. Päätösten teko on oikeudenmukaista ja 
läpinäkyvää. Asioista tiedottaminen on avointa.

Muita asioita

Seuran perustavoitteena on toimia edelleen judon johtavana seurana Suomessa ja laaja-
alaisena judon "tavaratalona". 

Omien tapahtumien lisäksi järjestämme tai olemme mukana monessa muussa tapahtumassa. 
Seura jatkaa Olympiakomitean sinettiseuralle tunnusomaista laadukasta toimintaa. 

Kaikki toiminnan tavoitteet toteutuivat moitteettomasti.

Harjoitustoiminta

Harjoitustoiminta jatkui Tikkurilan Urheilutalossa ja Hakunilan väestönsuojassa. 
Vantaan kaupungin, päiväkotien ja koulujen kanssa jatkettiin yhteistyötä myös päiväkotien ja 

Muksujudoryhmä jatkoi edelleen Tikkurilassa.

Perhejudo toteutettiin Hakunilassa koko perheen yhteisenä liikuttajana.
Toteutamme matalan kynnyksen liikuntaa päiväkodeissa ja kouluissa. Toiminta palvelee 
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jäsenhankintaa.
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2. HALLINTO

Seuran kevätkokous pidettiin 29.4.2019 ja syyskokous 25.11.2019.

Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 9 kertaa.

Hallituksen jäsenet 2019 olivat:
Erkki Kokkonen, puheenjohtaja, osallistui 9 kokoukseen
Jouni Korkka, varapuheenjohtaja, osallistui 9 kokoukseen
Pia Louhi, jäsen, osallistui 9 kokoukseen
Tuomas Aitamurto, jäsen, osallistui 4 kokoukseen
Juho Kuusela-Opas, jäsen, osallistui 9
Johanna Rautkuru, jäsen, osallistui 1 kokoukseen
Teija Meling, jäsen, osallistui 5 kokoukseen

Palkattuun henkilökuntaan kuuluivat toiminnanjohtaja Juha Turunen ja valmennuspäällikkö 
Matias Holopainen (14.6.2019 asti). Jokaisella työntekijällä on tehty toimenkuva sekä 
työsopimus.
Henkilökunnan esimies on seuran puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa 
varapuheenjohtaja. 
Valmennuspäällikön esimiehenä toimi Teija Meling. 

Seuran kirjanpidosta vastasi Nettomaster Oy.
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3. NUORISOTOIMINTA

Nuorisotoiminta toteutettiin seuran nuorten toimesta omaehtoisesti ja itsenäisesti. Täten 
toiminta tuki parhaiten lasten ja nuorten judo-urien alkutaivalta.

Vuosi 2019 oli nuorisotoiminnan kannalta jälleen täynnä tapahtumia:

Lasten leirit ovat osittain nuorten vetäjien vastuulla: vetäjille maksettiin leirien vetämisestä 
palkkaa. Myös kesäleirit toteutettiin suunnitelman mukaisesti seuran nuorten avulla.

Kilpailun järjestely- ym. toimintoihin valjastimme myös seuran nuoret jäsenet: Tixi-cupit 4 
kertaa vuodessa, alue-, tehostamis- ja kesäleirit.

Tixi-cupit toteutettiin neljästi; 19.1.2019, 27.4.2019, 21.9.2019 ja 2.12.2019. Tixi-Cupeihin 
osallistui reilusti seuran nuoria.

Seuran nuoret osallistuivat aktiivisesti omasalileireihin ja ryhmien väliseen harjoitteluun 
panostettiin erityisesti.

Joulukuussa järjestettiin joulujuhla, jossa yhdistyi 2019 EM-kisojen lasten 
huomiointitilaisuus elokuvateatteri Bio Grandessa.

Nuoria tiedotetaan eri mahdollisuuksista aktiivisena toimijana: vaikuttaminen seura-aktiivina 
eri tehtävissä, tuomaritoiminnassa, kilpailijana, ohjaajana sekä hallituksen jäseninä. 2019 
otettiin myös käyttöön tasot ohjaajille, joiden mukaan kausimaksukompensaatiot jaettiin.

Nuoret osallistuivat nuorten EM-kilpailuiden, Tixi-Cupien ja leirien toimitsijoiksi. 
Hallitustyöhön osallistuivat Juho Kuusela-Opas ja Tuomas Aitamurto.

Seuran nuoria ohjaajia kannustettiin osallistumaan koulutuksiin. Ohjaajille myös annetaan 
rakentavaa palautetta ja kannustetaan käyttämään Olympiakomitean materiaaleja ohjatessaan.

Kannustamme nuoria osallistumaan monipuolisesti eri ryhmien vetämiseen apuohjaajana ja 
kiertämään mahdollisuuksien mukaan eri ryhmissä katsomassa, millaisia harjoituksia 
missäkin ryhmässä vedetään. Näin nuoret saavat laajemman kuvan toiminnasta ja 
hahmottavat samalla, minkälaisen ryhmän vetäminen voisi olla heille itselleen mieluisaa. 
Jatkossa heidän on helpompi ohjautua oikeanlaisiin koulutuksiin (esim. muksujudoon tai 
kilpajudoon).

Nuoret osallistuivat lasten ryhmiin apuohjaajina. 

 

Pelisäännöt ja muita asioita 
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Vanhoja pelisääntöjä noudatettiin lasten ja nuorten ryhmissä. 

Vanhempainillat järjestettiin 4 kertaa Tixi-Cupien yhteydessä. 

Lasten ja nuorten toiminta 2,5-vuotiaista alkaen jatkui normaaliin tapaan. Myös nuorten 
Sovelletun judon ryhmä jatkoi edelleen. 

Olympiakomitean tyytyväisyyskysely toteutettiin lasten peruskurssiryhmille marraskuussa. 
Lapset arvioivat tyytyväisyytensä 2.8 lapsilla (pisteytys 0-3). Nuorten tyytyväisyyden 
keskiarvo 4.2 (pisteytys 1-5).

 

Nuorisojaoksen kilpailuihin liittyvät vastuut 2019: 

Toteutetaan kotisalikisajärjestelmä, Tixi-Cup, joka tukee monipuolista nuorisotoimintaa

Huolehditaan siitä, että Startti-Cup osakilpailumarkkinointi toteutuu ja Tikkurilan Judokoista 
saadaan isot ryhmät kaikkiin vuoden 2019 Startti-Cupeihin. Pyritään Startti-Cupin 
kokonaiskilpailun voittoon myös vuonna 2019. Startti-Cup kilpailuja ennen toteutetaan 
kilpailuperehdytys omissa ryhmissä sekä Tixi-Cupien yhteydessä. 

U-15 kilpailijoiden ja nuorten osuus 2019 oli vaatimaton. Harjoittelijoita integroitiin eri 
ryhmiin ja harjoitukset räätälöitiin heidän tarpeisiinsa. Pienen osallistujamäärän vuoksi 
erillistä kilparyhmää ei voitu ylläpitää. 

2019 seura järjesti nuorten EM-kilpailut, joissa nuorille tarjottiin osallistumismahdollisuuksia 
erinäisissä rooleissa. Osallistujia vapaaehtoisina oli noin. 33 seuran nuorta. Kilpailuiden 
yhteydessä järjestettiin yhtenäisiä harjoituksia niin seuran-, kuin muille nuorille 
harjoittelijoille. 

Hallituksessa on nuorisotoiminnasta vastaavat jäsenet, Juho Kuusela-Opas ja Tuomas 
Aitamurto sekä seurassa on oma sinettiseuravastaava, Marita Kokkonen.

 

4. AIKUISTOIMINTA
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Järjestimme aikuisille sekä kuntojudo- että kilpajudoharjoituksia Tikkurilan urheilutalolla ja 
Hakunilassa.  

Lisäksi järjestimme aikuisille: 
- akatemiaharjoitukset keskiviikkoisin
- tekniikkaharjoitukset lauantaisin
- kata-harjoituksia maanantaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin

Omasalileirejä tarjottiin myös aikuisille.

Judon peruskurssit alkoivat tammi- ja syyskuussa, jonne otettiin aloittajia mukaan non-stop 
myös kesken harjoittelukauden. Tarjosimme kampanjahintaan judon kausimaksuja jo 
lopettaneiden aikuisjudokoiden saamiseksi takaisin jäseniksi.
 
Perhejudo jatkui suosittuina. Ryhmän erityispiirteisiin kuuluu lasten ja vanhempien yhdessä 
liikkuminen ohjatuissa harjoituksissa.

Seura haki KKI – hanketukea, sitä ei saatu. 

Dojon (judosalin) ulkopuolella tapahtuva toiminta ja erilaiset tapahtumat ovat tärkeitä ja 
vahvistavat yhteisöllisyyttä. 
Tammikuussa, ennen kevätkauden alkua, sekä huhtikuussa järjestettiin ohjaajien tapaamiset. 
Kesäkuussa järjestettiin kesärieha.
Joulukuussa pidimme aikuisille jouluharjoituksen ja kevyen illallisen, harjoituksen vetivät 
Paula ja Mika Toroi.

Vanhempien tapaamiset järjestettiin neljästi Tixi-Cupien yhteydessä. Vanhampain vartin 
tarkoituksena on lisätä yhteyttä judoa harrastavien lasten ja nuorten vanhempiin.

Seuran aikuisia kehotetaan myös osallistumaan talkootoimintaan.
 
Hallituksessa ei ollut erikseen vastuuhenkilöä aikuistoiminnassa, vaan vastuu oli 
puheenjohtaja Erkki Kokkosella ja toiminnanjohtaja juha Turusella.
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5. KILPAILUTOIMINTA

Valmennusjaos vastasi ja koordinoi seuran kilpailutoiminnasta 

Valmennusjaoksen puheenjohtajana toimi valmennusjaoksen puheenjohtaja Jouni Korkka. 
Lisäksi jaoksessa olivat Peter Mickelsson, Teija Meling, Heli Vartiainen, Pasi Oinas, 
Juha Venetjoki, Leo Laaksonen ja Matias Holopainen.

Valmennusjaos kokoontui 2 kertaa, osallistujat olivat Jouni Korkka, Teija Meling, Heli 
Vartiainen, Matias Holopainen ja Juha Turunen.  

Seura jatkoi mm. vahvasti yhteistoimintaa Etelä – Suomen Judo ry:n kanssa. Kaikkien 
ikäluokkien, pois lukien lapset U15-nuoret, harjoittelussa huomioitiin Etelä-Suomen judon 
yhteistreeniaikataulut. 

Nuorimmille kilpailua kokeileville tarjosimme 4 Tixi-Cup-kilpailua. Tarjosimme myös 
lapsille maksuttoman Startti – Cup 4 kertaa. 

Valmennusjaos toteutti vuonna 2019 pääasiallista tehtäväänsä. 

Valmennusjaoksen pääasiallisena tehtävänä oli koordinoida aikuisten ja U21 sekä U18 
nuorten valmennusta sekä kehittää ja tukea alle 15 vuotiaiden lasten kilpailu- ja 
harjoitustoimintaa. 

Valmennuspäällikön muina tehtävinä oli: 

●       kerätä ympärilleen valmennusjaoston muut toimijat

●       kannustaa valmentajia koulutuksiin ja mukaan kilpailutapahtumiin

●       tehdä yhteistyötä eri junioriryhmien ja heidän vetäjiensä kanssa     

Tavoitteena oli eri keinoin nostaa lasten ja nuorten judokan urapolun näkyvyyttä ja luoda sen 
toiminnalla jatkuvuus. Seura jatkaa mm. vahvasti yhteistoimintaa Etelä – Suomen Judo ry:n 
kanssa. 

Tavoitteet ja harjoittelu kilpatasolla (aikuiset, U21, U18 ja U15 nuoret)

Urheilijoiden harjoitusmahdollisuudet omalla salilla ja Etelä-Suomen alueen yhteisissä 
harjoituksissa.

U18 nuorten tavoitteena kansallisissa arvokisoissa menestyminen ja kansainvälisen 
kilpailukokemuksen hankkiminen. Menestyminen kansainvälisissä kisoissa, sekä 
maajoukkue-edustus. Tavoitteena oli 4 SM-mitalia 2 PM mitalia ja EM-kisaedustus.
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Kultaa, Artur Kanevets, P18-81, hopeaa, Tiia Uusitalo, T18+63 sekä PM-Kultaa saavutti 
Tiia Uusitalo +63 ja hopeaa, Artur Kanevets -81.

U21 nuorilla tavoite on kansainvälisen kilpailukokemuksen hankkiminen ja menestyminen 
sekä kansallisissa, että kansainvälisissä kilpailuissa. Maajoukkue-edustus. Tavoitteena oli 3 
SM-mitalia ja 1 PM-mitali. 

U21 nuoret saavuttivat 4 SM-mitalia ja 1 PM-mitalin:

Hopeaa, Patrick Pavlov, M21-60 ja Artur Kanevets, M21-81, Pronssia, Tiia Uusitalo, 
N21+70 ja Toni Uusitalo, M21-60.

PM-Pronssia saavuttivat Patrick Pavlov M21-60 ja Tiia Uusitalo N21+70.

 

Kansallisen tason kilpailijoilla tavoite on menestyä kansallisissa kilpailuissa ja hakea 
kansainvälistä kilpailukokemusta naapurimaista. Tavoitteena oli kolme SM-mitalia. 

Aikuiset saavuttivat 1 SM-mitalia ja 2 PM-mitalia:

SM-hopeaa, Patrick Pavlov, M-60,

PM-Kultaa saavutti Jaakko Alli ja PM Pronssia Tiia Uusitalo

Eurooppa Cup Hopeaa Jaakko Alli, joka lisäksi edusti myös Suomea MM-kisoissa 

Aikuisten SM-joukkuekilpailuista tavoitteena oli saada joukkue kilpailuun mukaan sekä 
miehet että naiset; ei joukkuetta 2019

 

Kannustetaan uusia sovelletun judon harrastajia osallistumaan SM-kisoihin sekä Pajulahti 
Gamesiin. Tavoitteena oli kuusi SM-mitalia. 

Sovelletun judon SM-kilpailuista saatiin 9 SM-mitalia:

Kultaa, Terhi Partanen, SN+78, Kristian Salin, SM-60 ja Henri Kajan, SM+100

Hopeaa, Christa Torkell, SN-48, Taika Mylläri, SN-57, Pinja Kajan, SN+78, Jesse Salin, 
SM-60 ja Ville Matikainen, SM73 sekä                                                                                        
Pronssia, Ville Lönnqvist, SMnw-66
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Maajoukkuetason kilpailijoita tuettiin heidän haasteellisella matkallaan kohti maailman 
huippua. Tavoitteena on saavuttaa paikka Tokion 2020 olympiajoukkueessa sekä yksi EM-
kisamitali. - ei EM-kisamitalia

 

Katan SM- ja kansainvälisissä kilpailuissa pyrittiin jatkamaan edellisvuosien hyvää 
menestystä. Tavoitteena oli kuusi SM-mitalia, yksi EM-mitali sekä yksi MM-
finaalipaikka. 

SM-Katajoukkue saavutti 12 SM-mitalia:

Katame-no-kata: Juha Turunen-Pekka Väyrynen, kultaa sekä  Ralf Ahlskog, hopeaa

Kime-no-kata: Peter Mickelsson, hopeaa sekä Ralf Ahlskog-Pasi Oinas, pronssia

Ju-no-kata: Mika Salsoila-Henna Mannonen, kultaa, Peter Mickelsson, hopeaa sekä Pasi 
Oinas, pronssia                   

Kodokan Goshin-jutsu: Marko Kallio-Pasi Oinas, kultaa

 

U18-junioreiden valmennusryhmään kutsuttiin 2003 ja aiemmin syntyneet kilpailevat nuoret. 
Heidän valmennuksestansa vastasivat Jouni Korkka ja Matias Holopainen. 

U18 valmennusryhmään kuuluivat, Artur Kanevets, Vili Pajari, Malik Dzhanibekov sekä 
Tiia Uusitalo. 

U21 valmennusryhmässä kilpailivat, Aleksi Mielty, Toni Uusitalo, Patrick Pavlov, Jussi 
Holopainen, Sampo Turunen, Otso Blomberg. 

Valmentajina toimivat Matias Holopainen, Jouni Korkka, Jevgeni Kanevets, Jari ja 
Samuli Havas. 

 

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. 
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●  Lasten kilpajudon tavoitteet saavutettiin hienosti.

 

Hallituksessa kilpailutoiminnasta vastaavat jäsenet olivat Jouni Korkka ja Teija Meling.

6. KOULUTUSTOIMINTA

Koulutustoiminnan tavoitteena on ollut tukea ja kannustaa seuran valmentajia, 
harrasteryhmien ohjaajia, kilpailijoita, tuomareita ja toimihenkilöitä kouluttautumaan ja 
ylläpitämään sekä kehittämään omaa osaamistaan. Koulutuksen tavoite on ollut laadukas 
opetus ja ohjaustoiminta seuran eri ikäryhmien harrastajille sekä oman judo-urapolun 
suunnittelu. Yksi vaihtoehto nuoren judokan urapolulle on ohjaajana toimiminen seurassa. 
Lisäksi seuratoiminnan tärkeä osa-alue on tuomari- ja toimihenkilötyö, jossa tarvittava 
osaaminen varmistetaan koulutuksella. Koulutustoiminta kattaa omaan ohjaustyöhön 
tarvittavan koulutuksen seuran ohjaajille. Lisäksi seuran harrastajia kannustetaan 
osallistumaan maksullisiin koulutuksiin. 
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Vuoden 2019 tärkein koulutukset olivat Järjestysmies -koulutus ja ensiapukoulutus EM 2019 
vapaaehtoisille. Lisäksi järjestettiin Judon perusteet -koulutus seuran harrastajille. Seuran 
ohjaajia kannustettiin osallistumaan erilaisiin koulutuksiin mm. muksujudo -koulutukseen.

Seurasta osallistuttiin Seurajohtaja- ja Seuratoimijapäiviin Porissa syyskuussa 2019.

Hallituksessa koulutustoiminnasta vastaavat jäsenet olivat Pia Louhi ja Johanna Rautkuru.

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. 

EM 2019

Seuralle ja Judoliitolle myönnettiin vuoden 2019 U21 EM-kilpailujen järjestämisoikeus.
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Suomessa järjestettiin 12.15.9.2019 alle 21-vuotiaiden miesten ja naisten EM-kilpailut. 
Järjestelyistä vastasi Tikkurilan Judokat ry 

Vantaan Energia-areenalla kamppaili 357 judokaa 44 maasta. Yksilökilpailujen mitalit 
ratkottiin torstaina, perjantaina ja lauantaina. Sunnuntaina oli joukkuekisan vuoro. 
Suomen edustajat eivät yltäneet parhaimpaansa. Noora Nykäsen 7.sija oli joukkueen paras. 
Joukkueessa ottelivat: Lotta Vahe, Markus Lambacka, Noora Nykänen, Rasmus Leppälä, 
Roope Korhonen ja Frida Laxén.

Suomen Judoliitto allekirjoitti sopimuksen Euroopan Judoliiton (EJU) kanssa 2018.
 
Ennen sopimuksen allekirjoitusta Judoliitto oli siirtänyt tapahtuman järjestämisoikeuden 
erillisellä sopimuksella Tikkurilan Judokat ry:lle. Sopimuksen perusteella seura vastasi 
itsenäisesti tapahtuman suunnittelusta toteutukseen saakka sekä taloudesta.

 
Pitkäjänteistä työtä ja paljon vapaaehtoisia

Tapahtuman järjestäminen kesti laajan hakudokumentin lähettämisestä päätöspäivän 
lipunluovutukseen 3 vuotta. Tapahtuma vietiin läpi 170 vapaaehtoisen voimin. Lisäksi 
vapaaehtoisia toimijoita oli yhteistyökumppaneilla. Suurin ryhmä tuli Ammattiopisto Livestä, 
jonka opiskelijat valmistivat tapahtuman rakenteita ja toimivat talkoolaisten taukotilan 
työntekijöinä. Esteettömyyssuunnitelmasta ja sen toteutuksesta vastasi talkooperiaatteella 
yhteistyökumppanimme Riesa.

 
Johtoryhmä kokoontui usein ja toimi ketterästi

Projektia johti seuran nimittämä johtoryhmä. Se sai valtuudet seuran hallitukselta ja raportoi 
sille.  
Johtoryhmän jäsenet:
Teija Meling ja Salla-Serena Louhi, akkreditointi ja kuljetukset
Marita Kokkonen ja Juho Kuusela-Opas, toimitsijat, seremoniat, ensiapu
Antti Hänninen ja Jorma Lehtikangas, rakentaminen ja turvallisuus
Johanna Ylinen, markkinointi
Projektia johtivat Esa Niemi ja Erkki Kokkonen

Johtoryhmään kuului lisäksi Judoliiton edustajana puheenjohtaja Marko Laaksonen.
 
Tikkurilan Judokat ry:n toiminnanjohtaja Juha Turunen oli johtoryhmän jäsen oman toimen 
ohella. Johtoryhmään kuului myös ensin vapaaehtoisena jäsenenä ja viimeiset 6 kuukautta 
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palkattuna kilpailupäällikkönä Miikka Neuvonen, jonka vastuulla oli myös yhteydenpito 
EJU:un.

EJU:n delegaatiossa toimivat Suomesta Tapio Mäki ja Lauri Malinen, sekä tuomareina Kari 
Neuvonen ja Juha Vuorinen.
 
Turvallisuussuunnitelma ja johto ostettiin Securitakselta. 

IT –tuesta vastasi Tero Partanen tiiminsä kanssa.

Järjestelyjä tuki Vantaan kaupungin ja seuran 20 hengen yhteistyöryhmä, joka kokoontui 
keskimäärin kerran kuukaudessa. Yhteistyöryhmässä oli edustajia kaupungin eri sektoreilta, 
ja sitä johti liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti.

Leireilyä, matalaa kynnystä ja markkinointia

EM-tatamin kisatauolla ahkeroi myös junioreita, sillä tapahtuman yhteydessä järjestettiin 
EM-leiri. Leiriläisten harjoitukset ohjasi Pekingin 2008 Olympiajudoka Niina Koivumäki.
Matalan kynnyksen periaatetta seura toteutti kutsumalla lähialueiden koululuokkia 
tutustumaan lajiin. Osa luokista oli askarrellut suosikkimaansa lippuja, jotka toivat väriä 
katsomoon. Koululaisille tarjottiin mahdollisuus kokeilla lajia kisatauoilla.
Seura mainosti tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä. Pääkaupungin 
seurojen kanssa tehtiin myös yhteinen lajin markkinointikampanja, jota tuki Judoliitto.

Tapahtuma arvioitiin Euroopan Judoliiton palauteraportissa järjestelyiltään erittäin 
hyväksi

27 kohdan raportissa 23 aluetta on saanut arvion ”hyvä, kaikki vaatimukset täytetty”. 4 
kohtaa sai arvosanan Excellent.  Arviointiasteikko on neliportainen. Kahta heikointa 
arvosanaa ei raportissa ollut lainkaan.

Vantaan kaupunki palkitsi EM-kilpailut vuoden 2019 Urheilutekona. 

Loppulause EJU: n kisaraportista:

“In Vantaa we had a record participation of 44 NFs, quite achievement for Junior EC. On 
the other hand, the total of athletes has dropped to 342, compared to 402 in Maribor 2017 
and 405 in Sofia 2018. The reasons could be prevailing financial focus of NFs on the running 
Olympic Qualification. In the individual events 19 NFs shared the medals, GEO with 6 gold 
leading the medal table, followed by FRA (2) and RUS, HUN, MDA, GBR, TUR, POR with 1 
gold medal each. The 14 mixed teams competed in team event, the medals won by RUS (G), 
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ITA (S), GEO and GER (B). The super successful GEO in the individuals rather surprisingly 
did not reach finals in MT. The Finnish Judo Association has put proper effort in preparation 
of the Junior EC, the LOC members visited other EJU championships and the organizing 
team was formed by motivated officials with experience from Cadet EC 2016 and a good 
number of volunteers. Even though in some operation there was palpable lack of continuous 
experience, but most of operations were provided on a very high level (see Details). In 
common effort with EJU team the European judo family was presented smooth and properly 
organized junior Championships in Vantaa. The EJU team appreciates perfect working 
conditions and hospitality of the FJA offered during our stay in Vantaa. We are very pleased 
to thank and congratulate the President Marko Laaksonen and his team for all the effort and 
successful accomplishment of the Championships for benefit of the European judo family. “

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.



TIKKURILAN JUDOKAT r.y.                                     
Vantaa
Toimintakertomus vuodelta 2019 Sivu: 18

 
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 Johanna Rautkuru ja Pia Louhi.


