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Hontai SHimbun
1 / 2020
Hontai Judon jäsenjulkaisu
Jaetaan talvipäivillä su 19.01.20
Painosmäärä 150 kpl

OSS!
Seuramme 30. toimintavuosi saatiin päätökseen vuodenvaihteessa. Vuosi on mennyt totuttautuessa
kahden tatamin suomiin uusiin mahdollisuuksiin harjoitusten järjestelyissä. Uusi joustotatamimme, joka
perustuu solumuovikuutiohin, on osoittautunut onnistuneeksi ja lisätilat tulivat tarpeeseen.
Tammikuussa 1990
aloitimme Sadun kanssa
judoharjoitukset kahdelle
pienelle ryhmälle
Puistolassa kerrostalon
kaksion olohuoneessa 18
m2 tatamilla. Siitä edettiin
parakkikoulun kautta
Puistolan vanhalle
asemalle ja siitä 1995
Lampputielle naapuritaloon, josta siirryimme
2013 nykyiseen taloon,
Laajennuksen jälkeen
tilaa on n. 400 m2, josta
tatamia n. 200 m2.
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Lähtökohtana meillä on koko ajan ollut, että jokainen voi harrastaa
judoa omista lähtökohdistaan. Jokainen myös etenee omaa vauhtiaan.
Judon periaatteisiin kuuluva vastuun ottaminen toisistaan ja etenkin
nuoremmistaan on aina toteutunut seurassamme hyvin. Seuran omat
kasvatit toimivat sekä harjoitusten vetäjinä (nuorimmat apuvetäjinä)
että puuhamiehinä seuran tapahtumissa.
30 vuoden vetovastuun jälkeen tuntuu hyvältä voida luovuttaa vastuu
seuratoiminnan jatkuvuudesta päteviin käsiin. Timo Kuusimurto eli
TiKu on osoittanut monella tavalla olevansa mies paikallaan!
Toivotan hänelle menestystä puheenjohtajatyössä unohtamatta myös
judon opiskelua!
Myöhemmin keväällä on jossain vaiheessa syytä juhlia seuran 30vuotissynttäreitä!.

Tatamilla tavataan

Dojo:
Valokaari 10
00750 HELSINKI

t. Staffan

Timo Kuusimurto
p. 050-401 2661
hontaijudo@gmail.com

Danske Bank
FI48 8000 1870 1245 92
www.hontaijudo.fi
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HONTAI JUDON KIERTOPALKINNOT
Hontai Judolla on tällä hetkellä neljä vuosittain jaettavaa
kiertopalkintoa. Mikäli henkilö saa saman kiertopalkinnon
kolmesti jää se hänelle pysyvästi, ja tilalle hankitaan uusi.

Vuoden judoka:
Hontai Judon vuoden 2019 judoka on Timo Lehtonen, Hän on
ollut mukana seuramme toiminnassa aivan alusta alkaen ja on aina
mukana seuran yhteisissä hankkeissa. Timo vetää sekä nuorten
harjoituksia että alkeiskurssia ja pyrkii jatkuvasti oppimaan uutta.
Hän on edennyt judotuomarina Continental-tasolle ja tähtäys on
tietenkin International-taso ja tuomitseminen MM-kisoissa ja
olympialaisissa!. Timo suoritti 2. danin vyöarvon 2013..
Vuoden nuori:
Vuoden 2019 nuoreksi olemme nimittäneet Juho Pesosen,.
Juho on osallistunut harjoitusten vetoon apuvetäjänä monta vuotta
ja omaa hyvin monipuolisen tekniikkarepertuaarin, jota hän myös
osaa soveltaa käytännössä sekä randoreissa että kilpailuissa. Hän
on viimeisen vuoden aikana aloittanut uudelleen kilpailemisen
kuntouduttuaan loukkaantumisistaan.
Juho suoritti sinisen vyö (2. kyu) syksyllä 2018.

Vuoden juniori:
Vuoden 2019 junioriksi olemme nimittäneet Vilho Pesosen.Hän on
isoveljensä lailla osallistunut apuvetäjänä sekä alkeis- että
jatkokursseilla ja esiintyy esimerkillisenä mallina ja harjoituskaverina
nuoremmilleen.
Vilho suoritti vihreän vyön 2018.

Vuoden erityismaininta:
Vuoden 2019 erityismaininnnan saa Lenni Uro,Hän on aloittanut
määrätietoisen harjoittelun ja osallistunut kilpailevien nuorten
harjoituksiin oman salin ulkopuolella sekä innokkaasti mennyt
mukaan kilpailemaan paljon kokeneempia vastaan. Voittojakin on
alkanut tulla, mm. kaksi kolmatta sijaa Samurai-Cup-kilpailuissa!.
Lenni suoritti vihreän vyön 2018.
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VYÖARVOKOROTUKSIA 2019
3. dan (musta vyö)
Katri Forssell
liittograd.15.6.2019 Rovaniemi
1. kyu (ruskea vyö)
ei suorituksia
2. kyu (sininen vyö)
Aurora Skyttä
3. kyu (vihreä vyö):
ei suorituksia !?

Näiden lisäksi on oranssin ja keltaisen vyön suorituksia
hyväksytty kuluneen vuoden aikana kymmenkunta.
Seuragraduoijana toimivat Staffan Lindgren, Katri Maijala,
Tuomas Konttinen. ja Päivi Mattila.
Toivottavasti saamme tänä vuonna
runsaasti lisää tummempia vyöarvoja!

SYYSKAUDEN 2019 RYHMÄT:
Ohjaajat ja erityistunnustuksen saaneet judokat
Muksu- ja junnujudo: Eero Weck, Tero Malkki ja Niilo Niini
Alkeisryhmä:
Timo Lehtonen, Pyry Luhtanen, Aurora Skyttä,
Eelis Huikari ja Kimi Aroluoto

Jatko1:

Timo Kuusimurto, Lari Luhtanen, Reetta Muukkonen
Sampo Kivi ja Veera Öster

Jatko2:

Jussi Pesonen, Juho Savola, Juho ja Vilho Pesonen
Oliver Immonen ja Iiris Taskinen

Nuoret:

Katri Maijala, Timo Lehtonen

Ylemmät vyöt:

Tuomas Konttinen

Aikuiset:

Virna Vilander, Päivi Mattila, Ville Taka, Marko Sundberg

Uusi pj TiKu, Reetta, Virna, Jussi, Tuomas, Päivi, Lari ja Katri
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MENESTYMINEN ARVOKILPAILUISSA 2019
Loukkaantumisten vuoksi meillä ei tänä vuonna ollut ketään mukana nuorten SM-kisoissa.
Nyt jo jäähdyttelevä 3-kertainen SM-kultaa sarjassa M-81 ottanut Klaus Verlin osallistui vielä
kerran miesten SM-kisoihin ja sijoittui kolmanneksi, nyt M-90 -sarjassa.
Nuorten SM-kisat
9.2.2019 Iisalmi
ei osallistujia Hontai Judosta

Finnish Judo Open
26.10.2019 Turku
3. Susanna Sundberg N21-57

Judon SM-kisat
13.4.2019
Nummela
3. Klaus Verlin
M-90
4. Jenni Sundberg
N-52

Samurai Cup 2019
SC-2 Turku 3. Lenni Uro
P18-60
SC-3 Rovaniemi 3. Lenni Uro P18-60
1. Susanna Sundberg N21-63

Jatkokursseilta ollaan innokkaasti osallistuttu erilaisiin harjoituskisoihin, joten jatko näyttää
hyvältä. Lue lisää kilpailumenestyksestä seuran nettisivuilla ja Facebookissa.
TUOMARITOIMINTA 2019
Hontain Judon toiminnassa alusta alkaen mukana ollut Timo Lehtonen (2. dan) on edennyt
kansainvälisen B-tason tuomarilisenssiin (Continental), joka oikeuttaa hänet tuomitsemaan jopa
EM-kisoissa. Timo toimii Suomen Judoliiton Tuomarikomission jäsenenä ja tuomarikouluttajana.
Aleksi Mikkolalla on kansallinen A-lisenssi ja hän tuomitsi myös ulkomailla.
Päivi Mattilalla on B-lisenssi. Marko ja Susanna Sundbergilla on C-lisenssi.
KATATOIMINTA 2019
Ville Taka on yhdessä Tapio Koivun
kanssa kilpaillut Kodokan Goshinjutsussa..
Staffan Lindgren toimii Judoliiton
Katavaliokunnan jäsenä ja katatuomarikouluttajana. Hänellä on IJF:n ja EJU:n
tuomarilisenssit kaikkiin viiteen
kilpailukataan..
.Vuoden 2019 aikana järjestettiin dojollamme yksi katatuomarikoulutus ja kaksi katakliniikkaa
19.10.2019 järjestimme Hontai Judon Superviikonlopun yhteydessä yhdennentoista kerran Hontai
Judo Kata Taikai kilpailu- ja tutustumistapahtuman kaikille katasta kiinnostuneille.
KEVÄTLEIRI 2019
Seuraleiri aloitettiin perinteisesti
judoharjoituksella joka tällä kertaa pidettiin
omalla dojolla,. Samalla sai muutama
alkeiskurssilainen suorittaa keltaisen vyön.
Harjoituksen ja välipalan jälkeen jatkettiin
Vihdin Pirtille. Vihdissä 23 lämpöastetta
helli leireilijöitä. Viikonloppu kului nopeasti
rastipisteitä kiertäen, saunoen, uiden ja
grillaten.
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JÄRJESTETYT KILPAILUT 2019
Maaliskuun loppupuolella järjestimme
perinteisen kisaviikonlopun puitteissa
Hontai Shiain sekä Suomen Judoliiton
Alempien vöiden Mestaruuskilpailut.
Paikkana oli vielä kerran vanha tuttu
Hakunilan koulu.
Lokakuun lopussa järjestimme Puistolan
peruskoululla Judon Superviikonlopun,
joka alkoi Hontai Newaza-kilpailulla ja
jatkui heti perään pidetyllä Hontai Judo
Kata Taikai-kilpailulla.. Sunnuntaina oli
vielä vuorossa kaikille suunnattu Hontai
Shiai.
Tämä Hontai Judon Superviikonloppu oli jälleen menestys kaikilla mittareilla tarkasteltuna.

MUU TOIMINTA 2019
Katri Maijala toimii Suomen Judoliiton täysipäiväisenä koulutus- ja nuorisopäällikkönä. Työn ohella
hän toimii myös Etelä-Suomen judo ry:n puheenjohtajana ja kouluttajana osallistuen JP- ja OOPkurssien vetämiseen.
Staffan Lindgren vastaa EteläSuomen judon tatamivarastosta
apunaan Timo Kuusimurto.
Etelä-Suomen judo ry hankki lisää
tatameja joulukuussa 2018.
Vuokrattavia tatameja on nyt 560 m2.
Tatameilla on kysyntää erilaisiin
tapahtumiin parikymmentä
viikonloppua vuodessa. Raskaasta
käytöstä kulunut pohja vahvistettiin
joulutauon aikana.
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HARJOITUSRYHMIEN KUULUMISET SYKSYLTÄ 2019
Muksu- ja junnujudo: Vetäjinä toimivat Eero Weck, Tero Malkki ja Niilo Niini.
Muksujudotoimintaan on tullut mukaan jo
toisen polven judokoita, kun vanhojen
konkarien jälkikasvu on kasvanut tatamiikäisiksi. On ilo nähdä konkareiden telmivä
pienokaisten kanssa Tuntuu siltä, ettei
siitä ole kauaakaan, kun he itse olivat
muksuja
. Monta hienoa hetkeä – on
onnistuneita heittoja, on sidontoja ja muita
kivoja asioita opittu – judo on mahtava laji!
Muksujudoryhmä toimii perhejudoperiaatteella eli lasten mukana harjoituksissa on aina turvallinen aikuinen harjoittelemassa judollisia ja
liikunnallisia asioita kanssamme.
Junnujudossa harjoitellaan judoa jo hieman muksuista eroavalla tavalla, sillä tarkoituksena on
ohjata junnut siirtymään sujuvasti peruskurssille, jossa jo viikoittaisen judoharjoittelun määrä
tuplaantuu ja judotaidon opettaminen muuttuu leikkiäkin oleellisemmaksi.
Alkeisryhmä

Vetäjänä Timo Lehtonen apunaan Pyry Luhtanen ja Aurora Skyttä

Alkeisryhmän harjoitukset pyörähtivät
syksyllä käyntiin 15 judokan voimin. Kaikki
kurssille tulleet lapset ovat olleet todella
ahkeria harjoittelijoita. Syksyn aikana on
käyty läpi erilaisia kehonhallinta- ja
taitoliikkeitä, sekä opeteltu ukemia. Heittoja
ja sidontojakin on ehditty opetella jo
monenlaisia. Ensimmäiset natsakokeetkin
saatiin pidettyä ihan joulun alla.
Kevätkauden aluksi pidettiin ensimmäiset
salikisat ja muutama rohkea judokan alku
uskaltautui osallistumaan Tikkurilan
judokoiden järjestämiin Tixi-cup salikilpailuihin.
Syksyllä aloittaneista palkitaan: Eeli Sinisalo ja
Martti Toivainen
Jatko 1
Vetäjinä Timo Kuusimurto,
Luhtanen ja Reetta Muukkonen.

Lari

Jatko 1 on keskittynyt etenkin syksyn aikana uusien
tekniikoiden opiskeluun, kun viime vuoden
alkeiskurssilaiset olivat jo saaneet perusteet
kuntoon. Valitettavan moni ryhmäläinen lopetti
judoharrastuksensa kesätauon aikana, mutta
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onneksi lisää harjoittelijoita saatiin verhon toiselta puolelta Jatko2-ryhmästä. Alkusyksy kului
tasapainotellessa kahden eri tasoisten ryhmäläisten kanssa, mutta joulua kohden alkoi jo kulmat
hioutua ja tekemisen tahti lisääntyä. Koko ryhmä on edistynyt hyvällä vauhdilla ja viimeiset valkoiset
vyöt pitäisi graduoida nyt vuoden alussa. Sen jälkeen käännetään koko ryhmän katse kohti oranssia!
Ryhmästä päätettiin palkita positiivisen asenteen ja hyvän aktiivisuuden vuoksi niin treeneissä kun
kisoissakin, Sampo Kivi ja Veera Öster.
Jatko 2
Vetäjinä Jussi Pesonen ja Juho Savola apunaan Juho ja Vilho Pesonen
Kun viime syksynä aloitimme olimme pienen haasteen edessä. Kolmesta eritasoisesta
harjoitteluryhmästä piti tehdä yksi. Päätimme jo heti aluksi lähteä liikkeelle siitä että kertaaminen on
opintojen äiti ja sitä on pitkälti koko syksy ollutkin. Itseasiassa sille on ollutkin selkeä tarve ja se on
antanut ainakin allekirjoittaneelle taas vahvistusta sen suhteen, että Judossa täytyy jaksaa toistaa
asioita vuodesta toiseen.
Erityisesti täytyy myös mainita syksyn
aikana kilpailuissa käyneet ja
menestyneetkin. Kilpaileminen kun on osa
tätä kamppailu-urheilua. Tarkemmat
saavutukset voi käydä vakoilemassa
seuran nettisivujen uutispalstalta, tyydyn
tässä antamaan kilpailijoille vain
erityismaininnan ja kiitoksen Jan Krogerus,
Joel Virolainen ja Max Karpiola.
Mainittakoon että kilpailuihin oli myös
lähdössä Julius Ulvas ja Matteus Topi,
mutta loukaantumisten/sairastumisen takia
tällä kertaa ei päästy tatamille asti
ottelemaan.
Pohtiessamme ryhmämme palkittavia nousi esiin nimi nimen jälkeen. Totesimme että useiden
nimien esiin "pulpahtaminen" on erittäin hyvä asia. Se nimittäin kertoo hyvästä osaamistasosta noin
yleisellä tasolla ja siitä, että kaikilla on vahvuuksia. Ryhmästämme palkitaan tällä kertaa Oliver
Immonen ja Iiris Taskinen. Kummatkin ovat
osallaan parantaneet huomattavasti osaamistaan ja
myös tehneet sellaisia asioita, jotka ovat erityisesti
jääneet meidän ohjaajien mieleen.
.
Nuoret
Vetäjinä toimivat Katri Maijala
(maanantai) ja Timo Lehtonen (keskiviikko)
Nuorten ja ylempien vöiden ryhmässä harjoitellaan
hyvin ahkerasti. Ryhmällä on mahdollisuus
harjoitella kolme kertaa viikossa, josta noin kerran
viikossa harjoittelua eriytetään siten, että ylemmät
ja alemmat vyöt harjoittelevat erillisessä
ohjauksessa oman osaamistasonsa mukaisia
tekniikoita. Tästä ryhmästä osa käy innokkaasti
kilpailuissa, osa toimii ohjaajana ja apuohjaajana
seuran muissa harjoituksissa. Jokaiselle pyritään löytämään mielekäs tehtävä, jossa voi kehittyä
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judoteknisen osaamisen lisäksi. Moni kävi syksyllä 2019 Jussi Pesosen ohjaamissa
oheisuintiharjoituksissa ja maanantain harjoitusten jälkeiseen kuntopiiriin on löytänyt yhä useampi
juniori nuorten ryhmästä.
Aikuisten kuntojudo

Vetäjinä toimivat Virna Vilander ja Päivi Mattila
apunaan Ville Taka ja Marko Sundberg.

Kuntojudoon saatiin alkuvuodesta 2019 lisää
virtaa, kun nuorten ja aikuisten peruskurssi alkoi
Päivin vetämänä viereisellä tatamilla samaan
aikaan. Syyskaudella ryhmät ovat harjoitellet
yhdessä. Harjoituksista löytyy kaikenvärisiä
vyöarvoja. Aikuisten treeneissä tärkeintä on, että
saadaan hyvä hiki päälle, opitaan uutta ja
voidaan hioa omia tekniikoita. Liikkuvuuden
lisääntyminen ja kunnon kohentuminen tulevat
siinä ohessa mukaan bonuksina.

HONTAI JUDON TOIMIHENKILÖT VUONNA 2020
Seuran puheenjohtajana toimii Timo ’TiKu’ Kuusimurto.. Seuran hallitukseen kuuluvat
puheenjohtajan lisäksi Juho Savola, Aleksi Mikkola, Tapio Koivu ja Marko Sundberg.

VUODEN 2020 TULEVIA TAPAHTUMIA HONTAI JUDOSSA
Seuran järjestämät kilpailut
Järjestämme lauantaina 21.3 Hontai Shiain ja sunnuntaina 22.3 Alempien vöiden
Mestaruuskilpailut. Alempivöisten mestaruuskilpailuihin osallistumisoikeus on kelta- ja
oranssivöisillä judokoilla. Painoluokkien lisäksi osallistujat jaetaan iän ja sukupuolen mukaan
tyttöihin (alle 14 v.), naisiin, poikiin (alle 15 v.) ja miehiin.
Syksyllä 2020 järjestämme jälleen loka-marraskuun vaihteessa Hontai Judon
Superviikonlopun, joka pitää sisällään ne-waza-kisan, katakilpailun ja Judo Show-kisan sekä
perinteisen Hontai Shiai nimikkokilpailumme.
Seuraleiri
Perinteinen seuraleirimme järjestettäneen toukokuun alussa, paikkana mahdollisesti vanha tuttu
Vihdin Pirtti.
Jokainen ryhmä järjestää kevään aikana harjoitusten lisäksi jonkun ylimääräisen retken, salileirin
yöpymisineen tai salikilpailun, seuravierailun tai muun vastaavan yhteisen tapahtuman.

9 / 16

HARJOITUSMAKSUT KEVÄTKAUSI 2020
Suomen Judoliitto otti
syksyllä 2017 käyttöön
SuomiSport-jäsenrekisterijärjestelmän.
Siihen rekisteröidään
jokainen jäsen sekä
alaikäisten osalta myös
tämän huoltaja.
Toimintavuosi on aina
syyskuun alusta
seuraavan vuoden
elokuun loppuun.
Maksettavia on judoliiton
jäsenmaksu, joka kattaa koko toimintakauden, sekä kausikohtainen harjoittelumaksu johon sisältyy
seuran jäsenmaksu. Suurin osa on jo syksyllä suorittanut sekä Judoliiton jäsenmaksun että seuran
jäsenyyden harjoitteluoikeudella kaudelle 2019-2020. Tässä tapauksessa ei nyt tarvitse maksaa mitään.
Jos syksyllä maksettiin vain syyskauden jäsenyys- ja harjoittelumaksu jää nyt maksettavaksi kevään
jäsenyys ja harjoittelumaksu. Ainoastaan kevätkaudella aloittavat uudet jäsenet maksavat tässä
yhteydessä myös Judoliiton jäsenmaksuosuuden. Ottakaa epäselvissä tapauksissa yhteyttä Timo TiKu
Kuusimurtoon.
Seuramme jäsen/harjoitusmaksut menevät kokonaisuudessaan tilavuokriin. Palkkamenoja meillä ei
ole lainkaan; kaikki ohjaajat toimivat ilman korvausta! Maksut tulee suorittaa tammikuun loppuun
mennessä. Kaikki jäsen/harjoitusmaksunsa maksaneet saavat Judoliiton vakuutusturvan!
www.suomisport.fi

ALUELEIRIT JA KESÄLEIRIT
Etelä-Suomen alueella järjestetään yhteisiä harjoitusleirejä, joissa on loistavat mahdollisuudet
päästä harjoittelemaan muiden seurojen judokoiden kanssa.
Seuraava alueleiripäivä järjestetään lauantaina 14.3. Järvenpäässä ikäryhmille
U13/U15/U18/U21/aikuiset/veteraanit. Ei etukäteis-ilmoittautumista. Leiri on ilmainen. Treenit klo
10-12 ja 14-16. Välissä omakustanteinen lounas. Tiedossa paljon randoria. Osoite: Akagin dojo
(Lukionkatu 3). Toivottavasti moni
pääsee osallistumaan.
Kesällä järjestetään eri puolilla
Suomea useampia kesäleirejä. Lähin on
varmaankin Helsingissä perinteisesti
pidetty Helsinki Judo Camp
heinä/elokuun vaihteessa.
Vaihtelu virkistää ja antaa uusia ideoita.
Tässä nuorten (ja vähän
vanhempienkin) porukka tyytyväisenä
Peter Mickelssonin 5.d vetämän
treenin jälkeen.
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KILPAILUTOIMINTA
Kilpailuihin osallistuminen on seurassamme täysin vapaaehtoista. Kilpailut ovat kuitenkin eräs
osa-alue judosta, josta jokaisen judokan on hyvä saada ainakin hieman kokemusta jossain
vaiheessa. Helpoiten se järjestyy nuorilla seuran omissa salikilpailuissa sekä alueen
järjestämissä Startti-Cup –harjoitus-kilpailuissa. Näissä pyritään aina luomaan sarjat siten, että
jokainen osallistuja saa otella vähintään kaksi kertaa saman ikäisiä ja kokoisia ja yhtä vähän
kokemusta omaavia vastustajia vastaan. Startti-Cupeissa on nykyään sarjat myös aikuisille ja
myös vähän kilpailleille oranssi- ja vihreävöisille!
Tuomitsemisen ohella tuomarit opastavat näissä harjoituskilpailuissa kilpailu-uransa
ensiaskelia ottavia sääntöasioissa korostaen erityisesti turvallisuusnäkökohtia. Tärkein hyöty
näihin osallistumisista on siinä, että uskaltautuu mukaan ja voittaa omat pelkonsa. Menestyminen
tulee yleensä vain harjoittelun kautta, ja tappioistakin oppii paljon! Itse asiassa jokaisessa
kilpailussa jokainen paitsi sarjan voittaja
Suomen Judoliiton ikäluokat ja
häviää ainakin yhden ottelun, joten tappio on
niiden lyhenteet vuonna 2020
opittava kohtaamaan! Kilpailuissa opitaan
M=miehet
myös tuntemaan niin omat kuin muidenkin
N=naiset
seurojen kilpakumppanit.
U23= alle 23 (synt. 1998-99)
Startti-Cupeista seuraavina askeleina ovat
U21= alle 21 (synt. 2000-02)
kansalliset kilpailut, joita järjestetään
U18= alle 18 (synt. 2003-05)
useampia eri puolilla Suomea eri ikäryhmille
U15= alle 15 (synt. 2006-07)
alkaen nuorimmista U11-junnuista aina
U13= alle 13 (synt. 2008-09)
aikuisten valiokilpailuihin.
U11= alle 11 (synt. 2010-…)
Aikuisille sekä U21 ja U18-ikäluokille
järjestetään Suomenmestaruuskilpailut keväällä. Koko vuoden kattava neliosainen SamuraiCup. on tarkoitettu U21 ja U18 ikäluokille sekä aikuisille. Joihinkin näistä voivat myös nuoremmat
osallistua.
Judopassi, Sportti-Id, vakuutus
Suomen Judoliiton virallisissa kilpailuissa on jokaisella osallistujalla oltava Suomen Judoliiton
judopassi sekä Sportti-Id tunnus jonka judoka saa maksettuaan seuransa jäsenmaksun
SuomiSport-järjestelmän kautta! Sportti-Id tarvitaan myös Startti-Cupeissa. Judoliiton jäsenedut
mukaan lukien vakuutusturva koskevat vain niitä jäsenseurojen judokoita, joilla on voimassa
oleva Sportti-Id! Tarkistakaa voimassaolokausi SuomiSportista! Erillistä korttia ei enää toimiteta,
vaan jäsenyys todistetaan yleensä älypuhelimella. Sportti-Id on aina voimassa syyskuun alusta
seuraavan vuoden elokuun loppuun, esim. 1.9.2019 - 31.8.2020.
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Kilpailuihin ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksut
Startti-Cup -kilpailujen osalta noudatamme edelleen vanhaa käytäntöä laittamalla
ilmoittautumislistan salin ilmoitustaululle. Täyttäkää tiedot listalle huolellisesti (sekä ikä- että
painoluokka). Seura ilmoittaa kilpailijat tämän listan perusteella ja maksaa ilmoittautumismaksut
yhteissummana.
Kansallisten kilpailujen osalta kaikki kilpailukutsut on netissä ja myös ilmoittautumiset tapahtuvat
netissä Judoliiton Judoshiai-sivuston kautta. Jokainen hoitaa näiden osalta itse ilmoittautumisen
ja maksun maksamisen! Ilmoittautuminen on osallistujan kannalta sikäli sitova, että vaikka
osallistuja jostain syystä ei pääsisikään kilpailemaan, on maksupuoli kuitenkin hoidettava ajoissa
kuntoon. Kyseessä on siis aina ilmoittautumismaksu, ei osallistumismaksu!! Seura maksaa
Startti-Cupit, SM-kisat ja Samurai-Cupit!
Kilpailujen järjestäminen on osa seuratoimintaa
Kilpailujen järjestäminen on seuralle tärkeää monestakin syystä; siinä koulutetaan sekä nuoria
että aikuisia erilaisiin toimitsijatehtäviin, opitaan tekemään työtä yhdessä ja samalla tuntemaan
toisiamme paremmin. Myös vanhemmat ovat tervetulleita mukaan talkoisiin; halukkaille löytyy
aina tekemistä vaikka ei olisi aiempaa kokemusta! Kisakanttiinissa tarvitaan monenlaista apua,
aina leivonnaisten tekemisestä itse myyntiin ja tarjoiluun. Kisojen yhteydessä olemme myös
järjestäneet arpajaisia, joihin yritämme kerätä voittoja lahjoituksina. Arpajaistavaraa voi tuoda
salille jo helmikuussa. Tatamien kuljetus ja kisapaikan ’rakentaminen’ yms. vaativat paljon
porukkaa ja myös sopivaa kuljetuskalustoa. Kisojen tuotoilla tuetaan seuraleirejä ja koulutusta
sekä pyritään pitämään harjoitusmaksut alhaisina.
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JUDON VYÖARVOJÄRJESTELMÄ
Judon vyöarvojärjestelmään kuuluu ajatus
jatkuvasta kehittymisestä. Harjoittelun ja taitojen
kasvun sekä kokemuksen myötä vyön väri
vaihtuu hiljalleen aina tummemmaksi, mikä toimii
paitsi kannustimena myös turvallisuutta
edistävänä tekijänä. Vaaleavöistä judokaa on
käsiteltävä hyvin varovaisesti, mutta mitä
tummempi vyö, sen ’ronskimmin’ kyseisen
judokan kanssa voi harjoitella..Tumma vyö
velvoittaa! Toisaalta, koska judokan tulee aina
pyrkiä kehittymään kaikilla judon osa-alueilla, ei
jämähtäminen nykyistä osaamistasoa alempaan
vyöarvoon anna kovin hyvää kuvaa hänestä!

Aloittelijat harjoittelevat aluksi pelkästään
kotisalilla, mutta jo keltaisen ja oranssin vyön
tasoilla tulee mukaan osallistuminen judoleireille
ja/tai kilpailuihin. Koska judoon sisältyy myös
ajatus vastuun ottamisesta sekä itsestään että
harjoitustovereistaan, on luonnollista, että jo
vihreän ja sinisen vyön tasolla odotetaan myös
osallistumista seuran toimintaan eri muodoissa.
(apuvetäjä, vetäjä, osallistuminen kilpailujen ja
leirien järjestämiseen jne).

Vyöarvot:

Vyökokeet ja natsakokeet
Seuran ohjaajat ja opettajat tarkkailevat koko ajan oppilaidensa
edistymistä, ja päättävät koska oppilas on valmis seuraavaan
vyökokeeseen. Oppilaan ei tule itse lähteä kysymään koska seuraava
vyökoe on tulossa, mutta hän voi tietenkin omalta osaltaan tehdä työtä
asian eteen varmistamalla, että hallitsee kaikki vaadittavat tekniikat (myös
edellisten vöiden!) sujuvasti molemmin puolin. Tekniikat tulee pystyä
tekemään liikkeestä erilaisissa uken tai torin aiheuttamissa tilanteissa.
Judopassissa mainitut väliajat ovat minimiaikoja, jotka käytännössä tulee
vähintään kaksinkertaistaa, ennen kuin seuraavaan vyökokeeseen meno
alkaa olla ajankohtaista. Ennen sinisen vyön koetta on käytävä SJuL’n
kurssit ’Judon perusteet’ sekä ’Oppiminen ja opettamisen perustaidot
judossa’, joista tarkemmin seuraavilla sivuilla!
Väliasteita eli natsakokeita pidetään aina 15-vuotiaaksi asti.
Kevätkauden aikana järjestämme kaksi yleistä graduointipäivää. Tämän
lisäksi järjestämme tarpeen mukaan mm keltaisen vyön kokeita.
Painotamme erittäin paljon turvallisuutta ja ukemin hyvää hallintaa, ja
tästä syystä monet kokevat, että varsinkin keltaisen vyön suorittamiseen
vaaditaan meillä pidempi harjoittelu kuin joissakin muissa seuroissa.
Vastaavasti meidän seuramme keltaiset vyöt ovatkin sitten usein
ihmetelleet, miksi muiden seurojen keltaiset vyöt eivät aina osaa kaikkea
sitä mitä he itse osaavat ;-) Pidemmällä aikavälillä hyvän pohjan merkitys
korostuu, ja harrastus kestää paljon pidempään!

Judopassi ja graduointimaksut

6. kyu = valkoinen
5. kyu = keltainen
4. kyu = oranssi
3. kyu = vihreä
2. kyu = sininen
1. kyu = ruskea
1. dan = musta
2. dan = musta
3. dan = musta
4. dan = musta
5. dan = musta
6. dan = musta tai
puna-valkoinen
7. dan = musta tai
puna-valkoinen
8. dan = musta tai
puna-valkoinen

9. dan = musta
tai punainen
10. dan = musta
tai punainen

Junnuille tulee ensimmäisen natsan suorittamisen yhteydessä eteen
Suomen Judoliiton Nuorten Judopassin lunastus. Tämä sisältää
vyöarvon rekisteröinnin Judoliittoon, ja on edellytys jatkossa
tapahtuvalle harjoittelulle, graduoinneille ja kilpailemiselle.
Passin hinta on 40 € ja se maksetaan Hontai Judon tilille. Passia varten tarvitaan henkilötietojen
lisäksi kaksi valokuvaa.
Yli 15-vuotiaat lunastavat perinteisen judopassin 40€ hintaan keltaisen vyön suorituksen jälkeen.
Seuraavien vyöarvokorotusten yhteydessä peritään maksuna 30 € seuran tilille (ei koske
natsakokeita!), ja tästäkin seura maksaa valtaosan Judoliitolle rekisteröimismaksuna.
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Muutama huomio harjoittelemisesta ja vyöarvoissa etenemisestä
-

Ainoa tapa edetä vyöarvoissa on harjoitella ahkerasti! Jos lopettaa judon, loppuu
myös vyöarvoissa eteneminen. Jos harjoittelee vain vähän, on eteneminen hidasta!

-

Ahkeralla harjoittelulla on useimmiten mahdollista edetä jopa mustaan vyöhön!
Tämä vaatii judon useimpien osa-alueiden harjoittelemista ja itsensä alttiiksi
panemista niin vapaaharjoittelussa (randorissa) kuin myös kilpajudon kokemista
muodossa tai toisessa, vaikka menestystä ei tulisikaan. Jokainen pystyy kehittymään
omilla ehdoillaan, eikä aina tarvitse verrata muihin!
o kerta viikossa riittää hädin tuskin tason ja kunnon ylläpitämiseen, mutta kehitys
on hyvin hidasta!
o kaksi kertaa viikossa on aloittelijoilla minimi, eikä sekään takaa kovin nopeaa
edistymistä judotekniikan tai kunnon osalta
o kolme kertaa viikossa on hyvä tahti niille, joilla on tavoitteena nostaa kuntoa
kunnolla ja/tai kehittyä teknisesti niin että vyöarvon korotus ei kestä ikuisuuksia
o kilpailemisesta kiinnostuneen tulee pyrkiä osallistumaan erilaisiin harjoituksiin,
mielellään kolme tai neljä kertaa viikossa. Ellei tämä ole mahdollista, on syytä
tehdä oheisharjoitteita jonkun muun lajin puitteissa, sillä kisoissa tarvitaan
fyysistä kestävyyttä.

-

Vastuun ottaminen omasta harjoittelusta
o Yleisesti ottaen ei ihan riitä se, että raahautuu paikalle harjoituksen ajaksi ja
tekee mitä käsketään. Ei kannettu vesi kaivossa pysy! Täytyy olla omaa halua
mukana, tahtoa oppia ja testata onko oppi mennyt perille, tahtoa kehittyä
jatkuvasti ja etsiä omia rajojaan. Mitä enemmän tällaista löytyy, sen
nopeampaa on myös edistyminen!

-

Tarvitset harjoituskavereita!
o Auta myös muita! Kukaan ei pysty harjoittelemaan judoa yksikseen; siihen
tarvitaan aina vähintään yksi harjoittelukaveri. Harjoittelu on mielekästä vain
silloin, kun molemmat hyötyvät siitä. Toimimalla hyvänä ukena oppii itsekin
paljon tekniikoista!

-

Vyökoevatimukset
o Judopassissa on mainittu mitkä tekniikat vaaditaan tietyn vyön suorittamiseen,
ja myös mitkä ovat minimiväliajat edetessä vyöstä seuraavaan. Käytännössä
nämä eivät riitä, sillä minimit koskevat vain poikkeuksellisen eteviä yksilöitä.
On syytä tuntea myös seuraavan vyön tekniikat, ja väliajatkin olisi hyvä olla
tuplasti pidempiä. Ohjaajasi kertoo sinulle koska on sopiva aika!

Muistathan judon kehittäjän Jigoro Kanon sanat:
o Ei ole tärkeää olla parempi kuin joku toinen,
mutta on tärkeää olla parempi kuin eilen!
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KOULUTUS
Judon perusteet eli JP-kurssi olisi hyvä suorittaa jo oranssina vyönä.
Tämä kurssi on Judoliiton koulutusjärjestelmän ensimmäinen kurssi, joka on myös sidottu
vyökoejärjestelmään. Se vaaditaan suoritetuksi ennen kuin pääsee sinisen vyön kokeeseen, mutta
suositellaan käytäväksi jo oranssivöisenä. Kurssilla annetaan perustiedot judon historiasta,
periaatteista, erilaisista harjoittelutavoista, käytöstavoista jne. Kurssi kestää kaksi päivää ja opetus
painottuu tatamilla käytäviin harjoituksiin, joissa käydään läpi judon perusasioita. Kurssi järjestetään
joskus seurakohtaisena.
Katso seuraavat kurssit Etelä-Suomen judo ry:n sivuilta (www.etelasuomenjudo.fi).

Oppiminen ja opettamisen perustaidot judossa eli OOP-kurssi oranssi-/ vihreävöisenä.
Oppiminen ja opettamisen perustaidot judossa -kurssi on toinen I-tason kursseista, joka on sidottu
vyökoejärjestelmään. Kurssi on hyvä käydä joko "vanhana" oranssina tai mahdollisimman pian
vihreän vyö suorittamisen jälkeen.

Kurssilla annetaan perusteet judon oppimiseen ja opettamiseen tatamilla käyttäen hyväksi
judon periaatteita sekä teoriassa että sovellettuna käytännön harjoitteluun.
Kurssi kestää kaksi päivää ja se painottuu tatamilla tapahtuvaan harjoitteluun sekä oppilaitten
pareittain tekemiin opetustuokioihin, joista he saavat palautetta.
Katso kurssien kutsut osoitteesta www.etelasuomenjudo.fi
Tarkempi kuvaus Suomen Judoliiton koulutusjärjestelmästä sen eri tasoineen
on nähtävissä liiton sivuilla osoitteessa www.judoliitto.fi => Materiaalikansio

Hontai Judo tukee
ohjaajina ja apuvetäjinä
toimivien jäsentensä
kouluttautumista
maksamalla heidän
kurssimaksunsa!

VYÖKOKEISIIN VALMISTAUTUMINEN
Varsinkin tummempien vyöarvojen kokeisiin
(ruskea ja musta) menevien on aloitettava
valmistautumisensa kokeeseen usein jo
vähintään puoli vuotta ennen itse
koetilaisuutta. Valmistautumiseen kuulu
osallistuminen niin Judoliiton, Etelä-Suomen
alueen ja Suomen Dan-Kollegion (mustien
vöiden yhdistyksen) järjestämille tekniikka- ja
katakursseille sekä alueleirien ja kesäleirien
yhteydessä järjestettäviin tekniikkaopetuksiin.
Myös omaehtoinen opiskelu ja harjoittelu sekä
tekniikoiden tutkiminen eri lähteistä (kirjat,
videot) kuuluu asiaan.

Kataopetusta järjestetään kevätkaudella 2020
erikseen sovittaessa esim. sunnuntai
iltapäivisin klo 16:00 – 17:30. Kataopetuksessa
tullaan nage-no-katan ja katame-no-katan
lisäksi käymään läpi myös ainakin kime-nokatan osia ja muitakin katoja sekä vaativampia
ja harvinaisempia judotekniikoita.
Tulossa olevia katakoulutuksia:
Kime-no-kata Hollolassa su 26.1.2020
Opettajina Marko Ryyppö ja Juha Alaluukas
Ju-no-kata omalla salilla su 9.2.2020
Opettajina Jonna Vare ja Henna Mannonen

Lukusanat japanin kielellä:
1 ichi
2 ni

3 san
4 shi

5 go
6 rok(u)

7 shichi
8 hachi

9 kyu
10 ju
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JUDOTEKNIIKOIDEN NIMET
Judo on japanilainen laji ja lähtökohtana on aina ollut, että tekniikoiden nimet ilmaistaan
japaninkielisessä muodossa. Näin jokainen judoka tietää heti mistä tekniikasta on kysymys.
Tekniikoiden nimet saattavat alkuun vaikuttaa hämääviltä ja epäselviltä, mutta niissä on
useimmiten selvä looginen rakenne. Toki muutaman tekniikan nimi on aika runollinen ;-)
Judokan tulee opetella nimet siinä missä hän opettelee tekniikankin. Se ei ole vaikeaa, ja
saattaa itse asiassa helpottaa tekniikan ymmärtämistä! Vihreävöisen tulee jo osata kaikkien
vyöarvoonsa vaadittavien tekniikoiden nimet mennen tullen!
Nimissä kuvataan useimmiten tekniikan tyyppi, esim. heitto,niitto, lakaisu pudotus,
pyöräytys, hallintaote, kuristus tai lukotus. Lisäksi kuvataan joko mihin tekniikka kohdistuu tai
miten se suoritetaan, ja kenties onko liike iso tai rajoitettu jne.
Muutamalla peruskäsitteellä pääsee jo pitkälle:
Ashi
jalka
Barai tai Harai lakaisu kevennettyyn/liikkuvaan jalkaan
Eri
kaulus
Okuri
liukuva
Hiza
polvi
Gari tai Kari
niitto jalkaan jolla paino
Goshi
lonkka
Gake
murto jalan yli
Gatame
hallinta
Guruma
pyöräytys
Jime
kuristus
Gaeshi tai Kaeshi vastatekniikka
Otoshi
pudotus
Tomoe
kaari
Mata
reisi
Seoi
kantaa selässään käsivarren avulla
Nage
heitto
Varsinkin jalkaheitoissa käytetään usein lisämääreitä:
Tsuri-komi nosto-veto
O iso eli rajoittamaton, ja Ko jos oma tukijalka estää
Uki
leijuttava
De eteen tulevaan jalkaan, Sasae pysäytys
Waza
tekniikka
Soto ulkopuolinen,
Uchi jalkojen välistä
Nage-no-katan tekniikat

heittotekniikoiden esittely

Te-waza käsitekniikat
kaikki käännökset ovat hyvin epävirallisia ;-)
Uki-otoshi
leijuva pudotus
joten käyttäkää japaninkielisiä nimiä!!
Seoi-nage
olkavarsiheitto
Kata-guruma
pyöräytys hartioden yli
Koshi-waza lonkkatekniikat
G muuttuu K-kirjaimeksi sanan alussa
Uki-goshi
leijuva lonkka
Harai-goshi
lakaiseva lonkka
Tsurikomi-goshi
lonkkaheitto nostovedolla
Ashi-waza
jalkatekniikat
Okuri-ashi-barai
liukuva jalkalakaisu
Sasae-tsurikomi-ashi jalan pysäytys, nostoveto
Uchi-mata
sisäreisiheitto
Ma-sutemi-waza uhrautumisheitot suoraan eteenpäin, selkä matossa
Tomoe-nage
kaariheitto
Ura-nage
takaheitto
Sumi-gaeshi
kulmaheitto, nosto polvitaipeesta
Yoko-sutemi-waza uhrautumisheitot sivulle, kylki matossa
Yoko-gake
sivuttaismurto
Yoko-guruma
sivuttaispyörähdys
Uki-waza
leijuva heitto
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TIEDOTUS

www.hontaijudo.fi

Seuramme pääasiallisia tiedotuskanavia ovat sähköposti, Whatsapp-ryhmät sekä nettisivut ja
Facebook. Tiedottamisesta vastaavat tilanteen mukaan mm. TiKu Kuusimurto, Tapio Koivu, Päivi
Mattila, Tuomas Konttinen, Katri Maijala ja Staffan Lindgren.
Yhteydenotto seuraan voidaan tehdä nettisivujen kautta tai sähköpostilla hontaijudo@gmail.com

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Muksujudo lauantaisin klo 10:45 – 11:45
Junnujudo lauantaisin klo 12:00 – 13:00

