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Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää judon ja kuntoliikunnan harrastusta toiminta-alueella 
siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua 
tarpeidensa mukaisesti. Yhdistyksen toiminta-alue on Turku ja sen ympäristö.   
Vuonna 2021 yhdistys pyrkii saamaan lisää jäseniä sekä pitämään toiminnan monipuolisena 
kehittämällä edelleen kurssitarjontaa sekä järjestämään erilaisia tilaisuuksia, kuten judokilpailuja. 

Turun Judoseuralla on visio olla alueen keskeisin judoseura ja judon tavoitteiden edistäjä. 

HALLINTO  
Yhteystiedot 
Turun Judoseura ry, Raunistulantie 15 C 20300 Turku 
info@turunjudoseura.fi, toiminnanjohtajan puhelin: 0400153240, kotisivut www.turunjudoseura.fi   

Hallitus 
Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmeksi toimintavuodeksi valittu 
puheenjohtaja ja 6-8 varsinaista jäsentä, joiden toimintakausi on kaksi vuotta, sekä näille valitut 
kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi 
sihteerin ja taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen 
ulkopuolelta.   

Yhdistys ostaa hallinnollisten tehtävien suorittamiseen sekä kirjanpitoon palveluja ulkopuoliselta 
toimijalta. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on palkattua henkilökuntaa.  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat sen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä heiltä sitä kirjallisesti vaatii. 

Vuosikokoukset  
Varsinaiset sääntömääräiset vuosikokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.   
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.  

JÄSENISTÖ  
Yhdistyksen jäsenmäärä on n. 120 henkilöä. Tavoitteena on 150 jäsentä, joista kunniajäseniä 6 kpl. 

JÄSENYYDET  
Yhdistys on Suomen Judoliiton alainen jäsenyhdistys. Hallitus nimeää tarvittaessa kokousedustajat 
Judoliiton ja muiden liikuntajärjestöjen, sekä salitoimikunnan kokouksiin. 

http://www.turunjudoseura.fi/
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TALOUS  
Yhdistyksen suurin tuloryhmä on harjoitus- ja kurssimaksut, yhdistys saa tuloja myös kilpailu- ja 
leiritoiminnasta. Syyskokous päättää seuraavan kauden liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen 
suuruuden. Yhdistys hakee vuosittain Turun kaupungilta perusavustusta toimintapisteiden mukaan 
ja avustusta valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutukseen. Yhdistys hakee myös muita 
toimintaansa tukevia avustuksia. 

Yhteistyökumppanit  
Yhdistys tekee erilaisia sopimuksia mainoksista kotisivuilla, kilpailu- ja leiritapahtumien 
mainoksista sekä edustusasujen painatuksista. Yhdistys toimii yhteistyössä soveltuvin osin alueen 
muiden judoseurojen, sekä urheiluseurojen kanssa. 

Yhdistyksen laskujen hyväksyjät  
Toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja hyväksyvät toimintasuunnitelmaan liittyvät laskut. 
Toimintasuunnitelman ja hallituksen päätöksen mukaiset urheilijoiden osallistumis-, matka- ja 
kululaskut hyväksyy päävalmentaja tai valmennuspäällikkö, toiminnanjohtaja tai taloudenhoitaja 
hyväksymiskierron mukaan. 
Toimintasuunnitelmasta poikkeavat laskut käsitellään hallituksessa.   

Kulukorvaukset urheilijalle  
Kilpailujen osallistumismaksut maksetaan yhdistyksen puolesta hallituksen päätöksen mukaisesti. 
Arvokilpailujen kustannuksista seura korvaa aiheutuneet kulut hallituksen päätöksen mukaan.  

Kulukorvaukset valmentajille  
Ryhmien vetäjille ei makseta korvausta yhdistyksen sisäisestä toiminnasta. Ulkopuolisille 
toimijoille myytävistä kursseista ym. toiminnasta voidaan maksaa korvaus erillisen päätöksen 
mukaisesti. 
Kulukorvaukset, kuten osallistumismaksut ja matkakulut, seuran toimihenkilön sekä valmentajien / 
vetäjien koulutuksista sekä ryhmän mukana kilpailuihin kulkevan vastuuvalmentajan 
kustannuksista maksetaan hallituksen päätöksen mukaan.  
Taloudellisen tilanteen salliessa yhdistys voi myöntää urheilijalle tai valmentajalle muita korvauksia 
harjoitus-, leiritys-, valmennus-, kilpailu tai varustekuluihin.  
Hallituksen päätöksellä voidaan myöntää vapautus jäsenmaksusta armeija-ajalta.   
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TOIMINTA  
Yhdistyksessä toimi vuonna 2020 15 vähintään kerran viikossa kokoontuvaa ryhmää. Ryhmien 
toimintaa kohdennetaan vastaamaan tämänhetkistä tarvetta. Pyritään perustamaan yksi tai useampi 
uusi toimintaryhmä vuonna 2021. 
Harjoitukset pidetään Liikuntakeskus Alfassa, Raunistulantie 15. Toimintaa on satunnaisesti myös 
muissa paikoissa, esim. tutustumisten ja esittelyiden yhteydessä. 

Harjoitusryhmät 2020-2021 
Muksujudo 
Lasten peruskurssi, U11 
U11 lasten jatkoryhmä 
Nuorten peruskurssi, U13-15 
U13-15 jatkoryhmä 
U18 jatkoryhmä 
Aikuisten intensiivikurssi 
Aikuisten peruskurssi 
Kuntojudo 
Kilpatekniikka ja randori 
Tekniikkaharjoitukset 
Kata 
Liikunnan ihmemaa 
Varissuon peruskurssi 
Perhejudo 
MIHI-ryhmä 

Uudet harjoitusryhmät 2021 
Varissuon peruskurssit 
Perhejudo 

Ryhmien kuvaukset 

Muksujudo (5-6 vuotiaat) 
Alle kouluikäiset harjoittelevat judoa leikin varjolla. Tavoitteena tukea lapsen liikunnallista 
kehitystä, oppia kehonhallintaa, ryhmässä toimimista ja joitakin yksinkertaisia judotekniikoita.  
Kamppailutaitoja opitaan erilaisin kamppailullisin leikein. Ryhmään voi osallistua tilanteen mukaan 
jo 4-vuotiaana. Harjoitukset ovat kerran viikossa ja kestoltaan n. 50 minuuttia. 
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U11 lasten peruskurssi (7-10 vuotiaat) 
Judon aloittavien 7-10 vuotiaiden ryhmä, jossa harjoitellaan samoja asioita kuin nuorten 
peruskurssilla, mutta rauhallisemmalla tahdilla. Ryhmä toimii myös muksujudon jatkoryhmänä, 
sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmänä.  
Tavoitteena oppia judoa ja suorittaa natsoja ennen keltaisen vyön suorittamista. Harjoituksia kaksi  
kertaa viikossa. 

Nuorten peruskurssi (10-14 vuotiaat) 
Harjoitellaan judoa tavoitteena keltaisen vyön suorittaminen. Ryhmä tekee yhteistyötä U13-15  
jatkoryhmän kanssa. Kahdet tunnin mittaiset judoharjoitukset viikossa. 

U13-15 jatkoryhmä (10-14 vuotiaat) 
Peruskurssin jatkoryhmä jossa opetellaan judotekniikoita erityisesti oranssia vyötä varten. 
Säännöllinen kilpaileminen kuuluu jo ohjelmaan. Kolmet 1,5 tunnin harjoitukset viikossa. 

U18 jatkoryhmä (13-17 vuotiaat) 
Vanhempien junioreiden jatkoryhmä, joka harjoittelee samaan aikaan aikuisten ryhmien kanssa. 

Aikuisten intensiivikurssi (aikuiset ja yli 14-vuotiaat) 
10 kerran intensiivinen tutustumiskurssi, jossa tutustutaan monipuolisesti judon eri osa-alueisiin. 
Peruskurssin ensimmäinen osa, jossa ei vielä tarvita pukua, eikä tarvitse liittyä jäseneksi.  

Aikuisten peruskurssi (aikuiset ja yli 14-vuotiaat) 
Intensiivikurssi jatkuu peruskurssina, jonka tavoitteena on keltaisen vyön suorittaminen. Kurssilla 
liitytään seuran jäseneksi ja hankitaan judopuku. 

Kuntojudo (aikuiset ja yli 14-vuotiaat) 
Kuntoilumielessä judoa harrastavien oma ryhmä, joka eroaa kilparyhmistä lähinnä harjoitusten 
rauhallisemmalla intensiteetillä. 

Kilpatekniikka ja randori (aikuiset - U18) 
Seuran pääharjoitukset, joissa valmennuksellinen painotus on kansalliseen ja kansainväliseen 
menestykseen. U18 ryhmä harjoittelee samaan aikaan kilpatekniikkaryhmän kanssa ja usein 
yhteisharjoituksena. 

Tekniikaharjoitukset (U18 - aikuiset) 
Harjoitusryhmä, jossa tiistaisin harjoitellaan tekniikkaa. 
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Kata 
Ryhmä, jossa harjoitellaan sekä ohjatusti, että omaehtoisesti kataa ja tekniikkaa. 

Likunnan ihmemaa (kaiken ikäiset) 
Oheisharjoitukset lapsille ja aikuisille, jossa voi judon lisäksi harjoitella erilaisilla välineillä, pelata 
palloa ym. Toiminta on valvottua, mutta vain osittain ohjattua. Matalan kynnyksen harrastusryhmä 
koko perheelle. 

Varissuon peruskurssit 
2 Nuorten peruskurssia Varissuuon normaalikoulun tiloissa. 

Perhejudo 
Kerran viikossa kokoontuva ryhmä, jossa aikuinen harjoittelee yhdessä lapsen kanssa. Ryhmässä ei 
ole ikärajoituksia, mutta se on suunnattu lähinnä kouluikäisille lapsille aikuisen kanssa. Nuoremmat 
voivat myös osallistua, koska vanhempi vastaa lapsesta. 

MIHI-ryhmä (13-19 vuotiaat) 
Matalan kynnyksen harjoitusryhmä 13-19 vuotiaille nuorille. Turun kaupunki maksaa seuralle 
toiminnasta ja seura maksaa tästä vetäjälle korvauksen. 

KILPAILU JA LEIRITOIMINTA 
Järjestetään keväällä Samurai Cup II/2021 kilpailut ja tehostamisleiri sen yhteyteen. 
Järjestetään loppukesällä Turku Weteran-Judo Week 
Järjestetään syksyllä Finnish Open 2021 ja tehostamisleiri sen yhteyteen. 

OKM SEURATUKIHANKE 

Seura on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratoiminnan kehittämistukea vuodelle 
2020-2021.  Hakemuksessa on 8 erillistä toimenpidettä. 

1. Nuorten peruskurssitoiminnan vieminen lähiönuorten keskuuteen 
Aloitetaan 2 kertaa vuodessa peruskurssi Varissuon maahanmuuttajavaltaisessa lähiössä 
Normaalikoulun tiloissa seuran omien maahanmuuttajataustaisten nuorten vetämänä. Peruskurssin  
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hinta on puolet normaalin peruskurssin hinnasta. Peruskurssin maahanmuuttajataustaiselle 
vastuuhenkilölle maksetaan työstä korvaus joka tukee hänen omaa harrastustaan.  

2. Lajin ja seuran toiminnan tunnettuuden lisääminen seuran nuorten tekemien Youtube 
videoiden avulla 
Seuran nuoret tuottavat sisältöä perustettavalle seuran Youtube kanavalle sekä instagramiin. Seuran 
nuoret jotka toimivat apuvalmentajina edetessään vihreään vyöhön voivat käyttää videoita 
valmistautuessaan apuvalmentajan tehtäviin. Kanavaa käytetään myös omien nuorten valmentajien 
sisäiseen koulutukseen.  

3. TET-toiminnan aloittaminen seurassa 
Aloitetaan nuorten TET ohjelma jossa seuran yläkouluikäisille nuorille tarjotaan mahdollisuus TET 
harjoitteluun seurassa toiminanjohtajan ohjauksessa. TET harjoittelijoita tullaan käyttämään Turun 
kaupungin kanssa 2 kertaa vuodessa toteutettavien koululiikuntajaksojen yhteydessä toteutettavien 
lajitutustumisviikkojen yhteydessä esittelemään lajia ja vetämään yhdessä toiminnanjohtajan 
kanssa. Lisäksi harjoittelussa tutustutaan seuratoimintaan monipuolisesti toiminnanjohtajan 
työnkuvaan tutustuen. Lisäksi harjoittelija osallistuu youtube sisällön tuottamiseen 
toiminnanjohtajan ohjauksessa. Lisäksi harjoittelija tutustuu erityislasten ohjaukseen toimimalla 
ryhmässä apuvalmentajana TET jakson aikana.  

4. Erityistukea tarvitsevien lasten ryhmäkoon pienentäminen ja erityistukea tarvitsevien 
lasten määrän kasvattamisen mahdollistaminen 
Seurassa harjoittelee jo nyt suuri määrä erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Näitä myös ohjataan 
seuraan Turun kaupungin tutkivan toimintaterapeutin toimesta. Harjoitusten vetäjänä toimii ja 
toimintaa koordinoi Erityisopettaja/liikunnanopettaja Toni Vantala. Tällä hetkellä ryhmäkoko ei 
riittävästi mahdollista jatkuvasti lisääntyvän erityistä tukea tarvitsevien lasten riittävää 
huomioimista, jonka vuoksi tuen avulla eriytetään eri tahdissa oppivien nuorten ryhmä kahteen 
ryhmään jolloin erityisopettaja voi keskittyä paremmin pienemmän ryhmän opetukseen. 
Lisääntyvää koordinaatiota tarvitaan erityisesti näiden nuorten ja hitaammin edistyvien 
integroimisessa osaksi tavanomaista toimintaa jolloin jokainen voi edetä tasonsa mukaisesti.  

5. Valmentajien kouluttamisen nuorten ja aikuisten valmennuksen yhtenäistämiseksi 
Palkataan eläkkeelle juuri jäänyt Turun Normaalikoulun entinen rehtori toteuttamaan nuorten 
valmentajien kouluttamiseen. Hankkeen tavoitteena on seuran valmennustoiminnan 
yhtenäistäminen ja kokonaisvaltainen kehittäminen siten että valmennustoimintaan luodaan 
suuntaviivat ja yhtenäiset toimintatavat nuorista aikuisiin, jolloin eri ikäryhmissä tapahtuva  
oppiminen rakentuu aiemmassa ikäryhmässä opittuihin valmiuksiin. Jalkautetaan judokan urapolku 
konkreettisesti Turun Judoseuran toimintaan. Toimintatapaa voivat hyödyntää myös alueen pienet 
judoseurat videoyhteyden avulla.  
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6. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen ohjatun seuratoiminnan kautta 
Seuran lasten ja nuorten lisäksi vanhemmille kerrotaan ruokavaliosta, nukkumisesta ja 
säännöllisestä elämänrytmistä seuran lääketieteen yo. ja maajoukkueurheilijan toimesta. Luentoja 
tai tapahtumia järjestetään 2 syyskaudella ja 2 kevätkaudella.  

7. Judon ihmemaa (kaiken ikäiset) 
Oheisharjoitukset lapsille ja aikuisille, jossa voi judon lisäksi harjoitella erilaisilla välineillä, pelata 
palloa ym. Toiminta on valvottua, mutta vain osittain ohjattua. Matalan kynnyksen harrastusryhmä 
koko perheelle (perhejudo). 

8. Innovatiivisten ja uudenlaisten toimintamallien kehittäminen 
Tavoitteena luoda täysin uusi ja innovatiivinen toimintamalli, jossa kaksi tai useampaa eri 
paikkakunnilla toimivaa harrasteryhmää yhdistetään keskenään videolinkin avulla. 
Toiminnanjohtaja koordinoi projektia ja vastaa yhteistyöstä. Rahoituksen saamisen jälkeen 
hankitaan välineet. Tavoite saada järjestelmä toimintakäyttöön syyskaudella 2020. Linkkiä 
hyödynnetään valmentajakoulutuksen viemiseen myös Turun ympäristökuntien lähiseurojen 
saataville.  


