MÄNTYHARJUN JUDO RY TOIMINTAKERTOMUS 2021
Vuosi 2021 oli edelleen haastava ja rikkonainen. Koko kevään Covid-19 rajoitukset rajoittivat
aikuisten harjoittelua ja samalla väheni paljon myös nuorten ja lasten osallistuminen, vaikka
rajoituksia olikin hillitymmin. Muksujudon toimintaan rajoitukset vaikuttivat vähiten.
Junioreiden harjoittelijoista 3 suoritti keltaisen vyön keväällä 2021. Kesällä ja syksyllä tilanne
helpottui ja myös aikuiset saivat harjoitella vapaammin. Joulukuussa Inaria Pylvänäinen
suoritti oranssin vyön ja Vili Telkkä ja Jussi Kokkonen suorittivat vihreät vyöt.

Harjoitukset
Tammikuusta kesäkuuhun harjoittelua leimasivat erilaiset rajoitukset. Keväällä
harjoittelijoiden pääpaino oli junioreissa ja muksujudokoissa, joista erityisesti muksujudossa
kävi todella hyvin harrastajia. Aikuisten osalta kevät oli todella rikkonainen ja yhtenäistä
harjoittelujaksoa ei juuri ollut. Aikuisharjoittelijoita oli keväällä vähän.
Sisätoiminta päättyi kokonaan heinäkuun jälkeen, kun Myllyrinteen Sali suljettiin ja Kisala ei
ollut vielä auki.
Syksyllä aloitettiin syyskuun alussa ulkoharjoitukset, joissa kävi jonkin verran väkeä. Kisalan
uusiin tiloihin päästiin lokakuussa, jonka jälkeen harjoiteltiin kaikkien ryhmien osalta sisällä.
Syksyllä Covid-19 rajoituksia oli maltillisemmin, jonka vuoksi myös useampi harrastaja löysi
aikuisten harjoituksiin mukaan. Syksyllä aloitettiin kaksi uutta kokeilua; Fitjudo ja
Temppujudo. Fitjudo on suunnattu aikuisille lajista kiinnostuneille ja Temppujudo 8-10
vuotiaille lapsille pehmentämään siirtymistä junioreiden kurssille muksujudosta. Muksujudo ja
junioriryhmät jatkoivat normaalisti kuten myös aikuisten jatkokurssi.

Kilpailut
Kevään kaikki kilpailut olivat käytännössä peruttu ja sen vuoksi osallistuminen ei ollut
mahdollista.
Marraskuussa Mäntyharjulla järjestettiin ensimmäiset judokilpailut ikinä Mäntyharjun judon ja
Mikkelin judon yhteistyönä. Kilpailuissa oli osallistujia noin 80 ja sarjoja oli junioreista
veteraaneihin. Mäntyharjun judosta osallistui useita ottelijoita moniin eri sarjoihin. Ottelijoita
olivat Jami Saareskari (5.), Lenni Luhtanen (5.), Max Saareskari (4. ja 3.), Vili Telkkä (4),
Maiju Kokkonen (2.), Jussi Kokkonen (3.), Marko Konttinen (4.) ja Jari Pylvänäinen (2.).
Useat seuralaiset olivat hienosti talkoissa mukana ja osallistumisen kruunasi Miikka Lustigin
tuomarointi kilpailuissa. Jari ja Marko toimivat myös junioreiden valmentajina kilpailuissa.
Tampereella käytiin veteraanien SM-kilpailuissa Marko Konttisen ja Jari Pylvänäisen toimesta.
Pitkästä aikaa seuraan saatiin SM-mitali Marko Konttisen hienojen suoritusten kautta. Jari
Pylvänäinen oli omassa sarjassaan viides suhteellisen menestyneiden judokoiden seurassa.

Leirit
Marraskuussa järjestettiin Mäntyharjussa Kaakkois-Suomen alueleiri suoraan Etelä-Savo
Shiain perään alkaen lauantai-illasta ja päättyen sunnuntaina. Leirillä oli osallistujia noin 30
henkilöä ja vetäjinä toimivat Ansku Paavilainen (Raision Ryhti) ja Tuomas Rantanen (Joutsan
Tarmo). Leirille osallistuivat Mäntyharjulaisista Jami Saareskari, Vili Saareskari, Marko
Konttinen ja Jari Pylvänäinen.

Koulutus
Anu Pulkkinen, Vili Saareskari ja Inaria Pylvänäinen kouluttautuivat etäopetuksessa
muksujudo-ohjaajiksi.

Muu toiminta
Alkuvuoden leirien ja leiripäivien järjestäminen oli mahdotonta koko ajan muuttuvien
rajoitusten vuoksi, mutta toiminta oli olosuhteisiin nähden kokonaisuutena erittäin aktiivista.
Kauan odotettu siirtyminen uudistettuihin tiloihin Kisalaan onnistui lopulta lokakuussa. Tämän
mahdollisti myös seuran esimerkillinen talkootyö joustotatamin rakentamisessa, jonka
lopputulosta kelpaa esitellä. Tatami pääsikin heti tositoimiin harjoitusten, kilpailujen ja leirien
muodossa ensimmäisten kuukausien aikana.
Seura osallistui myös kunnan järjestämiin tapahtumiin lajiesittelyillä, kuten Rantapuiston
perhe- ja harrastustapahtuma sekä Kisalan avajaiset.
Koulujudo oli tänä vuonna tauolla Covid-19 tilanteen takia, kiinnostusta koulusta
judotreeneille olisi ollut.
Jarin kehittämä Fitjudo-konsepti pilotoitiin Judoliiton kanssa sovitun mukaisesti syksyn 2021
aikana Mäntyharjulla ja Kuopiossa. Jari kävi pitämässä Anskun kanssa demotunnin judoliiton
seuratoimijapäivillä ja harjoitukseen osallistui noin 30 henkilöä, mukaan lukien
olympiakomitean jäseniä. Demo sai hyvän vastaanoton ja useampi seura innostui konseptista.
Samassa tilaisuudessa tehtiin sopimus konseptinoikeuksien siirtymisestä judoliitolle vaikka
jatkokehitystä tehdäänkin yhteistyössä. Jari ja Marko kävivät pitämässä Fitjudo demotunnin
myös Kuopion leirillä ja se sai hyvän vastaanoton. Samaan aikaan kerättiin kokemuksia
Fitjudo-ohjaajakoulutuksen kehittämiseksi ja koulutus toteutuu keväällä 2022.
Judoliiton aluetoiminta on käynnistetty uudelleen vuoden 2021 aikana ja Mäntyharjun judo on
aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaa. Myös uudet tilat ovat herättäneet paljon
kiinnostusta usean aluetoimijan (Kaakkois-Suomi, Itä-Suomi) puolelta.
Seurasta käytiin myös muissa seuroissa harjoituksissa mahdollisuuksien mukaan hakemassa
uutta osaamista ja ideoita aina Rovaniemeä myöten.

Harrastajamäärät ja henkilöstö
Palkatut toimihenkilöt 0
Palkatut ohjaajat 0
Ohjaajat 7
Kaikki seuran toimintaan osallistuneet 50
Alle 7-vuotiaiden ryhmät (kpl) 1
Muksujudon osallistujamäärä 16 (kevät ja syksy, yhteensä eri henkilöitä)
Aikuisharrastajien ryhmät (kpl) 2
Aikuisharrastajien osallistujamäärä 17 (kevät ja syksy, yhteensä eri henkilöitä)
Peruskoululaisten ryhmät (kpl) 2
Peruskoululaisten osallistujamäärä 15
Sovelletun judon ryhmät (kpl) 0
Sovelletun judon osallistujamäärä 0
Kilpajudoryhmät 0
Kilpajudoryhmän osallistujamäärä 0
Erityistä tukea tarvitsevat harjoittelijat 0
Naisten omien ryhmien määrä 0 (harjoittelijat näissä ryhmissä 0)
Miesten omien ryhmien määrä 0 (harjoittelijat näissä ryhmissä 0)
Kisatapahtumien määrä 1
Kisatapahtuman osallistujamäärä n. 80
Leirien määrä 1
Leirien osallistujamäärä n.30
Seuran järjestämät koulutukset 0
Judoesitykset kouluilla 0
Koulujudotunnit 2
Muut tapahtumat 2 (Rantapuisto harrastustapahtuma ja Kisalan avajaiset)

Graduoijat Marko Konttinen, Tuomas Rantanen

