
Hallituksen kokoustiedote 10.6.2020 kokouksesta 
 
Tiedonkulun lisäämiseksi alamme laatimaan seuran hallituksen kokouksista tiedotteita 
seuran jäseniä koskevien asioiden suhteen. 
Turun Judoseuran hallitus piti kokouksen 10.6.2020, joka oli ensimmäinen kokous koronan 
jälkeen ilman etäyhteyksiä. Kokouksessa linjattiin syksyn tapahtumia ja todettiin koronan 
aiheuttaneen tulojen vähentymistä seuralle, mutta myös menot olivat pienentyneet. 
 
Seura on saanut kaupungilta toiminta-avustusta ja sitoutunut tupakka- ja nikotiinituotteiden 
käytön ehkäisyyn. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuralle avustusta TJS-
Decade 2020 -projektiin, joka on yksivuotinen hanke välillä 1.6.2020-31.5.2021. 
 
Hanke on 8-osainen ja koostuu seuraavista osa-alueista: 
1. Nuorten peruskurssitoiminnan vieminen lähiönuorten keskuuteen Varissuolla. 
2. Perustetaan seuralle oma YouTube-kanava, jonka tekemiseen osallistuu seuran nuoria. 
3. Seurassa aloitetaan TET-toiminta, jossa yläkouluikäisille tarjotaan harjoittelupaikkoja 
seurassa. 
4. Tarjotaan erityistukea tarvitseville lapsille tukea erityisesti alle 9-vuotiaiden 
harjoitusryhmissä. 
5. Valmentajien ja ohjaajien kouluttaminen nuorten ja aikuisten valmennuksen 
yhtenäistämiseksi ja judokan urapolun jalkauttaminen seuran toimintaan. Seuran edustajat 
valmennuslinjaustyöpajassa 15.6.2020 ovat Veli-Matti Hakanen 5. dan, Peter Sandell 3. dan 
ja Juha-Matti Salmela 2. dan. 
6. Liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan edistäminen nuorten keskuudessa. 
7. Matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjoaminen lapsille ja perheille sunnuntaisin. 
8. Innovatiivisten ja uudenlaisten toimintamallien kehittäminen etäyhteyksien avulla. 
 
Turun Judoseuran järjestämäksi aiottu Samurai Cup 2/2020 kilpailu perutaan elokuun lopulta 
ja pyritään siirtämään syyskuun viimeiseen viikonloppuun, mikäli asian vaatimat järjestelyt 
saadaan toteutettua. 
 
Turun Judoseura isännöi valtakunnallista dan-graduointia salilla 26.9.2020. Kokeeseen 
aikoo osallistua useampikin oman seuran jäsen, joko suorittaakseen mustan vyön tai 
korottaakseen mustan vyön arvoaan. 
 
Hallitus vahvisti syksyn harjoitusajat: Harjoitusajat syksy 2020.pdf 
Nuorten peruskurssi siirtyy maanantaille ja keskiviikolle jatkoryhmän kanssa samaan aikaan, 
Alle 9-vuotiaiden ryhmälle lisätään jatkoryhmä, joka harjoittelee samaan aikaan aloittavien 
kanssa. 
 
NIcejudolle ei ole suunniteltu vuoroja, koska ryhmälle sopivaa aikaa ei pystytä tarjoamaan 
olemassa olevien mattovuorojen ja liikuntapalvelukeskuksen eri ikäryhmien vuorosääntöjen 
puitteissa. Kaikki seuran aikuisten harjoitusryhmät ovat Nicejudossa käyneiden valittavissa 
oman kiinnostuksensa mukaan. 
 
Seuran kevätkokous pidetään keskiviikkona 1.7.2020 klo 19.30 seuran toimistolla 
Raunistulantie 15C (Alfan 3. kerros). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
hallituksen esittämä päivitetty budjetti, jossa on huomioitu Opetus- ja kulttuuriministeriön 
seuralle myöntämä tuki. 
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