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Hontai Judon jäsenjulkaisu  
Jaetaan talvipäivillä su 14.01.07  

Painosmäärä 200 kpl 

OSS! 
Seuramme jäsenmäärä on pysynyt suunnitellussa  n. 150 
henkilössä, joista aikuisia  noin kolmisenkymmentä. Pidämme 
tietoisesti ryhmät pieninä, ja aloitamme nuorten alkeiskurssin 
vain syksyisin, koska haluamme huolehtia kunnolla niistä 
nuorista, jotka liittyvät seuraamme. Panostamme judokoidemme 
kouluttamiseen ja kasvattamiseen kaikilla tasoilla, emme 
kurssitoiminnan pyörittämiseen! Pitkäjänteinen työmme tuottaa 
tulosta monella taholla, ja aikuistuvat nuoret ottavat yhä 
enemmän vastuuta nuoremmistaan sekä harjoitusten vetäjinä 
että antamalla panostaan seuran omissa tapahtumissa. Monet 
toimivat myös alueen kilpailuissa tai koulutustilaisuuksissa 
toimitsijoina, tuomareina ja kouluttajina.  

Viime kevään aikana järjestetyt Samurai Cup 2 sekä Alempien 
vöiden Mestaruuskilpailut ja  syksyllä järjestetty Hontai 16. 
Shiai-kisat sujuivat vankalla rutiinilla. Näitä järjestetän 
jatkossakin, sillä kilpailujen järjestäminen on seuramme 
kannalta tärkeätä. Yhteistoiminta vahvistaa seuraa ja talouskin 
paranee, mutta ennen kaikkea oppivat jäsenemme ottamaan 
vastuuta erilaisista hankkeista myös tatamin ulkopuolella, ja 
saavat näin paremmat ja monipuolisemmat eväät elämää 
varten! 

Kesän alussa järjestetty varttuneimpien nuorten kahden viikon 
mittainen matka Japaniin sujui kaikin puolin upeasti ja 
osallistujat tutustuivat japanilaiseen yhteiskuntaan ja 
elämäntapaan judoharjoittelun lisäksi.  

Haasteita riittää myös alkaneelle vuodelle sekä kilpailujen 
järjestämisen että muiden tapahtumien osalta.  
Etsimme uutta ystävyysseuraa , ja mm. Itävalta, Saksa ja 
Englanti on mainittu mahdollisina kohteina!   
 

Tatamilla tavataan  

    t. SSSStaffantaffantaffantaffan    
 

 

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. Näin on 
käynyt jo kaksi kertaa; Stella Lindgren on saanut Vuoden Judokan katanan (pitkän 
samuraimiekan) itselleen, ja  Janne Mäki on saanut sijoittaa Vuoden Juniori-pokaalin 
pysyvästi hyllyynsä. 
 
Vuoden judoka :  Hontai Judon vuoden 2006 judoka  on Pietro Casagrande.  

Muksujudossa 3-vuotiaana judouransa aloittanut Pietro saavutti 
viime lokakuussa judouransa yhden merkkipaalun, ensimmäisen 
nuorten Suomen mestaruuden, kun hän voitti alle 17-vuotiaiden 
poikien -60 kilon sarjan täysin ylivoimaisesti. Kaiken kaikkiaan 
Pietro käytti neljän ottelun voittamiseen hiukan yli neljä minuuttia. 
Kolme ensimmäistä ottelua päättyi nopeasti Pietron täysin 
onnistuneilla heitoilla, kun taas finaaliottelu ratkesi hänen 
edukseen huolellisesti rakennetulla käsilukkotekniikalla, johon 
vastustaja joutui antautumaan kun ottelua oli käyty reilu minuutti. 

Ahkeran harjoittelun ja tekniikoiden omakohtaisen tutkimisen ansiosta viime vuonna 
saavutettu pronssitila parani näin kertaheitolla kullaksi. 
  

Vuoden nuori:   
Vuoden 2006 nuori on Klaus Verlin joka kuluneen vuoden aikana 
on jatkanut ahkeraa harjoitteluaan ja kehittynyt sekä teknisesti että 
kilpailutatamilla. Klasu on kilpaillut ahkerasti, ja usein on tuloksena 
ollut sarjavoitto sekä omassa ikäluokassa että yhtä vanhemmassa 
ikäluokassa .  

 
 
 
 
Vuoden juniori: 

Vuoden 2006 junioriksi olemme nimittäneet Eveliina Sainion, joka on 
harjoitellut ahkerasti koko vuoden. Eve on myös kilpaillut ahkerasti 
hyvällä menestyksellä. 

 
 
 
 
 
 
 
Vuoden yllättäjä  –kiertopalkinnolle ei löytynyt sopivaa ehdokasta vuonna 2006! 
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Vyöarvokorotuksia  
  

Seura sai jälleen yhden uuden mustan vyön , kun Eero Weck 
suoritti 1. danin  kokeen hyväksytysti 9.12.2006 pidetyssä 
Suomen Judoliiton liittograduoinnissa Vantaalla. Eero on seuran 
kymmenes musta vyö!  
Samassa tilaisuudessa suoritti 1. danin Hontaissa yli 10 v. 
harjoitellut Erkki Jokikokko  (nyk. Jukarassa). 

 
 1. kyun  eli ruskean  vyön suorittivat Pietro Casagrande keväällä ja  Jaakko Toppari 

syksyllä aluegraduoinneissa Nummelassa. 
 
 2. kyun  eli sinisen  vyön suorittivat kevätkauden 2006 lopussa Miika Laitinen , Tuuli 

Seger , Antti Lindholm  ja Ilmari Hokkanen .. 
 
 3. kyun  eli vihreän  vyön suorittivat kevätkaudella 2006 Klaus Verlin , Iiro Salminen , 

Eemi Salminen , Aleksi Mikkola , Toni Malkki, Otto Tynkkynen  ja Taina Tervonen  
sekä syksyllä Jaakko Kallio , Miika Ronkanen  ja Tommi Teittinen .  

 
 Näiden lisäksi on oranssin ja keltaisen vyön suorituksia hyväksytty kuluneen vuoden 

aikana viimevuotista enemmän. Seuragraduoijina toimivat Staffan ja Stefan Lindgren. 
Staffan toimii myös alue- ja liittograduoijana. 

 
 
 
Syyskauden 2006 ryhmät:   
 

Ohjaajat ja apuvetäjät sekä erityistunnustuksen saaneet judokat  
 

Muksujudo:  Eero Weck  Susanna Sundberg, Antti Raudaskoski  

Erityisryhmä: Sanna Laeslehto  Wilma Torni ja Kalle Havumäki 

Alkeisryhmä: Katri Maijala, Virna Vilander  Tiia  Pessi ja Joonas Pulliainen  

Jatko I: Satu & Staffan Lindgren, Heikki Joensuu  ja Sami Hänninen 
                    Sanni Toppari ja Timo Joensuu 

Jatko II:  Satu &  Staffan Lindgren  Lari Luhtanen ja  Dani Lindqvist 

Jatko III: Timo Lehtonen  Iiro Salminen ja Nikke Joroinen 

Nuoret: Staffan ja Satu Lindgren, Timo Lehtonen 

Aikuiset: Staffan, Satu, Rami Laeslehto 
 
Lisäksi Anu Kontula veti osan syyskaudesta aikuisten Judobicks-
ryhmää, joka kokoontui lauantaisin 
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Ryhmien kuulumiset   
                      
* Muksujudo  Nuorempien muksujudokoiden 

ryhmässä harjoitellaan yhdessä vanhempien kanssa 
erilaisia kehonhallintaan ja judon alkeisiin liittyviä 
liikkeitä, usein leikkien muodossa.  Tätä iloista 
touhua on kiva seurata. Ryhmästä palkitaan 
Susanna Sundberg, joka aluksi seurasi hommaa 
sivusta mutta tuli sitten mukaan täysillä.  
 
Hiukan vanhempien ja edistyneempien muksujen 
ryhmässä opetellaan enemmän judotekniikoita ja 
otetaan randoria, ja muutamat ovat osallistuneet 
myös Junnu-Cup –kilpailuihin. Tunnustuspalkinnon 
saa Antti Raudaskoski, hiljainen ja tunnollinen 
judokanalku, joka ei pienistä kolhuista ole moksiskaan!  
          Eero Weck 

 
* Erityisryhmä     Erityisryhmällä tuli judouraa täyteen 2 

vuotta ja saimme iloksemme kahdeksan pojan 
ja yhden tytön vahvistukseksi ryhmäämme 
uuden tytön viime syksynä. Lokakuussa 
osallistuimme kaikin puolin onnistuneelle 
sovelletun judon viikonloppu-leirille. Osa 
ryhmästä on jo ehtinyt saada toisen natsansa. 
Hienosta henkilökohtaisesta edistymisestä 
palkitaan tästä ryhmästä Wilma Torni ja Kalle 
Havumäki. 

      Sanna Laeslehto 
 
* Alkeisryhmä   

Alkeisryhmässä ollaan syksyn aikana opeteltu 
judon perustekniikoita ja tutustuttu judoon. 
Säännöt ovat tulleet tutuiksi ja ollaan opittu monta 
japaninkielistä sanaa sekä muiden 
kunnioittamista. Alkeiskurssilta palkitaan Joonas 
Pulliainen ja Tiia Pessi. Joonas on syksyn aikana 
oppinut kuuntelemaan ja edistynyt sen takia 
huimasti. Tiia on valmis harjoittelemaan kaikkien 
kanssa ja hän yrittää aina parhaansa. Kiitos koko 
ryhmälle ja jatketaanhan yhtä innostuneesti myös 
kevätkaudella. 

                     Katri Maijala 
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* Jatkoryhmä 1  Jatkoryhmä 1 on harjoitellut koko 

vuoden ahkerasti. Ryhmä on omaksunut hyvän 
dojokäyttäytymisen ja sen johdosta harjoitukset 
ovat sujuneet mukavasti. Ryhmäläisten judotaidot 
sekä fysiikka kehittyvät koko ajan, ja monet ovat 
käyneet kokeilemassa taitojaan useissa Junnu-
Cup -kisoissa. Onpa jokunen uskaltautunut myös 
virallisiin kisoihinkin.  
Kevään aikana ryhmän on tarkoitus jatkaa Junnu-Cup’eissa käyntejä ja 
osallistumme myös alueleireille. Ryhmästä saavat tunnustuksen ahkerasta ja 
tuloksellisesta harjoittelusta Timo Joensuu ja Sanni Toppari.  
                   Satu & Staffan 

 
* Jatkoryhmä 2  Ryhmä on kokenut muutoksia kokoonpanossaan, kun osa 

vanhemmista on siirtynyt harjoittelemaan Jatko 3:een ja samalla vanha Jatko 1 -
ryhmä sulautui Jatko 2:een. Innokkaimmat harjoittelevat sekä Jatko 2 että Jatko 3-
ryhmissä! Ryhmään on tullut myös muutama judoka muista seuroista.  

Ryhmän jäsenet ovat osallistuneet innolla erilaisiin kisoihin alkaen salikisoista ja 
Junnu-Cupeista kansallisiin kisoihin, ja menestystäkin on tullut mukavasti! 
Ryhmästä palkitaan hyvästä harjoitteluasenteesta Lari Luhtanen sekä Dani 
Lindqvist, jotka molemmat ovat edistyneet myös teknisesti.  

      Satu & Staffan 
 
* Nuoret alemmat vyöt (oranssi ja vihreä = Jatkoryh mä 3)  

Tämä syyskausi toi hieman muutoksia ryhmään, kun maanantain treeni on 
yhteinen ylempivöisten nuorten ryhmän harjoituksen kanssa. On ollut ilo katsoa 
salimme käyvän ahtaaksi lähes joka maanantai.  
Ryhmän harjoitteluintoa on ollut muutenkin ilo seurata, ja voin tyytyväisenä todeta, 

että koko ryhmä on edistynyt kuluvan syksyn aikana valtavasti. Osa innokkaista 
harjoittelijoista on kiertänyt kisoja ja Tehotiimin harjoituksia, mutta olisi mukava 
nähdä vielä useampi kokeilemassa taitojaan kilpatatamilla. 
On opettavaista käydä paremman vastustajan ”heittopussina”, olla itse se jota 

kaveri vie kuin ”litran mittaa”. Oman salin ulkopuolella treenaaminen antaa myös 
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hyvän kuvan omasta osaamisesta, sillä sen normaalin treenikaverin metkut oppii 
nopeasti, jonka jälkeen heittopaikat vähenevät olennaisesti. 
Kevääksi jokainen voisi ottaa itselleen tavoitteeksi käydä alueleirillä, tai 

kilpailuissa, tai jopa useammissa. Kulunut syksy toi myös vyöarvokorotuksia, mikä 
on merkki hyvin tehdystä työstä. Vihreästä vyöstä ylöspäin tavoittelevien olisi 
erityisen hyvä osallistua alueleireille, ja hankkia kirjahyllyynsä ainakin yksi judokirja, 
heittojen ja sidontojen nimien oppimiseksi. Ei ole tärkeää millä tekniikalla sen Waza-

arin tai Ipponin 
kilpailussa heittää, 
mutta muiden 
harjoittelijoiden kanssa 
on huomattavasti 
helpompi puhua, kun 
kaikki tietävät mistä 
puhutaan. 
Kevään aikana 

jatketaan suuren 
suosion herättäneiden 

kuntopiirien tekemistä. Lisäksi olisi tarkoitus saada tekniikoita tarkemmiksi, 
tavoitteena voisi olla, että keväällä mahdollisimman monella harjoittelija olisi 
mielessään jonkinlainen oma tokui-waza, eli lempitekniikka, jonka ympärille voisi 
rakentaa apu-/vaihtoehto tekniikoita. Itse yritän järjestää alkuvuoteen vapaan 
viikonlopun, jotta voisin järjestää perinteisen ”poikien viikonlopun”.  
Toivon, että treeni-into jatkuu keväällä samanlaisena, niin saadaan monia hyviä 

harjoituksia, sillä hyvät harjoittelijat tekevät hyvät harjoitukset. Tunnustuspalkinnot 
menevät Iiro Salmiselle ja Nikke Joroiselle. 

 Timo Lehtonen  
 
* Nuoret ylemmät vyöt (sininen … musta) 

Tässä noin viidentoista 
hengen joukossa on 
mukana nuoria, jotka ovat 
olleet mukana Hontai Judon 
alkuajoista asti. Osalle 
nuorista on tullut eteen 
muutto muualle, jopa 
ulkomaille, opiskelun takia, 
mutta ryhmää on täyden-
netty jatkokurssien kautta. 
Työ, opiskelu, alue- ja 
liittoharjoituksissa käynnit 
sekä treenien veto on 
kuitenkin vähentänyt 
ryhmän omaa harjoittelua. 
  Tämän ryhmän tärkein tapahtuma oli kahden viikon pituinen Japanin-matka 
kesäkuussa (katso erillistä juttua). 
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* Aikuiset 
 Aikuisten harjoituksissa käy porukka hyvin vaihtelevasti. Mukaan on kauden aikana 

tullut myös pikkujudokoiden vanhempia. Judo sopii erittäin hyvin koko perheen 
harrastukseksi, ja varsinkin muksujudokoiden osalta on usein eduksi, jos 
vanhemmat tulevat tatamille asti kokemaan kädestä pitäen mistä oikein on 
kysymys. Aikuisten kanssa emme ota lainkaan pystyrandoria, mutta jokainen voi 
halutessaan osallistua myös isompien nuorten treeneihin. Harjoitukset ovat 
muutenkin tekniikkaan painottuvia, toki siinä kunto samalla kohenee. 

 
* Judobicks 
 Edellisenä syksynä Anu Kontulan aloitettu judobicks-harjoittelu, joka piti sisällään 

judomaisia verryttely- ja venyttelyliikkeitä sekä muuta liikuntaa, jatkui syyskauden 
puoleen väliin. 

 
 
Menestyminen arvokilpailuissa 2006 

 B-nuoret Ruotsin avoimet 
     3. Tuuli Seger 
A- ja B-nuorten SM      Siuntio 
    1. Pietro Casagrande BP-60 kg 
    3. Tuuli Seger               BT-52 kg 
    3. Jaakko Toppari         AP-66 kg 

Nuoret saavat SM-mitaleista seuran stipendin. Näiden arvokilpailujen lisäksi 
nuoret osallistuivat moniin kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. 
Innokkaimmat lähtivät huhtikuussa mukaan Etelä-Suomen alueen 
perinteiselle kilpailumatkalle Ruotsin Oxelösundiin. 

 
 

Hontai Judon nuoret opintomatkalla Japanissa 
Hontai Judon suurin yksittäinen hanke oli nuorten ryhmän kesäkuussa tekemä matka judon 
synnyinsijoille, Japaniin. Matka oli jo pitkään siintänyt etäisenä tavoitteena osallistujien 
mielessä, sillä kun Hontai Judo aloitti toimintansa Puistolan alueella yli 16 vuotta sitten, 
luvattiin nuorille, että jos he harjoittelevat ahkerasti, mennään heidän kanssaan joskus 
Japaniin tutustumaan judon perustajan Jigoro Kanon kotimaahan ja japanilaiseen kulttuuriin. 
Tänään seurassa harjoittelee vielä monta sellaista nuorta, jotka aloittivat judoharrastuksensa 
seuran ensimmäisessä harjoitustilassa, kerrostalon kaksiossa Tapulissa, ja niinpä lupauksen 
lunastamisen aika oli tullut.  

Japanin matkan suunnittelu ja rahojen keruu aloitettiin jo kesällä 2003 
järjestämällä erilaisia isoja tapahtumia, mm. judokisakisoja ja grilli-ilta yli 
300 kansainväliselle tutkijalle,  ja suurin osa matkarahoista kerättiin 
jatkossakin yhteisillä talkootapahtumilla. Heti alusta saatiin matkan 
suojelijaksi Marutei Tsurunen, joka on hyvin kuuluisa Japanissa, sillä 
hän on ainoa ulkomaalainen joka koskaan on valittu Japanin 
parlamentin ylähuoneen jäseneksi. Hänen sihteerinsä oli suurena apuna matkajärjestelyissä ja 
seuramme nuoret saivat myös tilaisuuden tutustua Japanin parlamentin ylähuoneeseen ja 
kuulla senaattori Tsurusen käsityksiä Japanin ja Suomen yhtäläisyyksistä ja eroista.  
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Kaikkiaan matkaan lähti seuran perustajien Satu ja Staffan Lindgrenin johdolla 16 
edistyneempää, eli vähintään sinivöistä, yli 15-vuotiasta nuorta. Näistä Stella ja Sixten 
Lindgren sekä Aarne Pitkänen olivat käyneet Japanissa judon merkeissä jo aiemminkin. 
Valtaosa ryhmästä eli Timo Lehtonen, Tero Malkki, Salla Härkönen, Julia  ja Pietro 
Casagrande, Katri Maijala, Jaakko Toppari, Eero Ahola, Heikki Jussila, Antti Lindholm, 
Ilmari Hokkanen, Miika Laitinen ja Tuuli Seger, olivat ensimmäistä kertaa Japanissa, kuten 
myös huoltajana rutinoidusti toiminut Jaana Casagrande.  

Kaksiviikkoisen matkan aikana kiertelimme 
Nagoyan, Kioton ja Tokion alueilla. 
Judoharjoittelu tapahtui judon pääpaikalla 
Kodokanissa sekä kahdessa 
budoyliopistossa. Budoyliopistoissa 
huomasimme, kuinka kovaa judon 
harjoittelu on, silloin kun se on pääasiallinen 
työ nuorilla. Erityisesti kiinnitimme huomiota 
japanilaisten tapaan kannustaa toisiaan ja 
nostattaa yhteishenkeä äänekkäillä 
kannustushuudoilla harjoitusten aikana. 
Myös harjoitusten rakenne oli selvästi 
erilainen vapaaharjoittelun eli randorin 
muodostaessa pääasiallisen 
harjoitusmuodon. Suomalaiset saivat myös 
tietoa mahdollisuudesta saada 
opiskelustipendi vuoden harjoittelujaksolle 
Japanissa. Valitettavasti emme päässeet 
harjoittelemaan samanikäisten nuorten eli 
pääasiassa lukiolaisten kanssa, koska yli 
kymmenen henkilön ryhmien vierailuissa 
paikalliset koulut eivät itse voi päättää 
isännyydestään, ja tarvittava paperisota 
olisi virkailijoiden mukaan vienyt kuukausia.  

Japanilainen arki tuli tutuksi monella tavalla ja matkustaminen kaupungeissa sujui pian 
rutiinillai tiheitä metrolinjaverkostoja hyödyntäen. Pidemmät matkat tehtiin vaihtelevasti 
busseilla tai ns. luotijunilla. Yöpymiset tapahtuivat pääasiassa japanilaistyylisissä majataloissa, 
ryokaneissa. Korttelikylpylöissä eli ofuroissa oli mukava rentoutua päivään päätteeksi. Myös 
japanilaiseen ruokakulttuuriin pyrittiin tutustumaan; shabu shabu -ilta jäi varmaan kaikkien 
mieleen. Judoharjoittelun ohessa kerkisimme tutustua myös japanilaisten suosimaan 
lomakohteeseen Hakoneen, ajaa merirosvolaivalla ja nousta kaapelirataa pitkin vuorille.  

Japaninmatka tarjosi nuorille tilaisuuden nähdä asioita erilaisesta näkökulmasta ja antoi heille 
näin paljon mietittävää, ja varmaankin ajatus siitä, että sinne vielä kerran palataan, sai pysyvän 
sijan monen mieleen.  
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Seuraleiri   
Hontai Judon perinteinen seuraleiri vietettiin vappuviikonloppuna Maarianhaminassa Ålands 
Judoklubbin vieraina. Tänä vuonna jouduimme vaihtamaan ajankohdan perinteisestä 
Helatorstaista aikaisempaan, 
koska monet halusivat seurata 
Tampereella tuohon aikaan 
pidettäviä EM-kisoja. Tälle 
järjestyksessä neljännelletoista 
leirille osallistui 44 hontailaista, 
joista peräti 40 osallistui 
harjoituksiin yhdessä 30 
ahvenanmaalaisen kanssa. 
Alkeisryhmäläiset jätettiin tällä 
kertaa laivamatkan vuoksi 
leirimahdollisuuden 
ulkopuolelle. 
 
Tuomaritoiminta 

Tällä hetkellä on seuraavilla Hontain judokoilla voimassa olevat tuomarilisenssit:  
     - C-lisenssi: Julia Casagrande ja Uula Salminen 
     - A-lisenssi: Timo Lehtonen  
 

Katatoiminta 
Staffan toimi kouluttajana alueen ja Judoliiton kataleireillä. Kesällä hän kävi EJU’n 
katatuomarikoulutuksen Maltalla, ja toimi lokakuussa tuomarina EJU:n järjestämissä 
toisissa Katan Euroopan-mestaruuskilpailuissa Torinossa. Syyskuussa hän osallistui 
Saksassa kime-no-kata-kurssille. 
 

Muu toiminta 
Timo Lehtonen on edelleen toiminut Etelä-Suomen alueen kouluttajana osallistuen JP- ja 
OOP-kurssien vetämiseen. 

Staffan kuuluu Suomen Dan-Kollegion hallitukseen ja toimi kata- ja graduoija-
kouluttajana sekä alue- ja liittograduoijana. 

Katri Maijala ja Tuuli Seger vetivät kesän 
alussa Puistolan kesäakatemian puitteissa 
’Judon ja itsepuolustuksen alkeet’ –kurssin. 
 

Järjestetyt kilpailut 
 Kevätkaudella järjestetyt Samurai Cup 2 sekä 
Alempien vöiden Mestaruuskilpailut ja  syksyllä 
järjestetty Hontai 16 v  Shiai sujuivat vankalla  
rutiinilla ja samalla saatiin taas muutamia uusia  
henkilöitä koulutettua mukaan 
järjestelytehtäviin. 
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Judon vyöarvojärjestelmä ja koulutus  
 
Judon vyöarvojärjestelmään kuuluu ajatus 
jatkuvasta kehittymisestä. Harjoittelun ja taitojen 
kasvun sekä kokemuksen myötä vyön väri 
hiljalleen vaihtuu 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. Liian tummaa 
vyötä ei siis ole syytä tavoitella, ellei ole valmis 
sen edellyttämään kovaan harjoitteluun. 

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).  

 
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 tuonnempana! 
 
 Väliasteita eli natsakokeita pidetään aina 15-vuotiaaksi asti. Varsinaiset  
vyökokeet pidetään seurassamme yksilöllisesti, eli meillä ei ole yleisiä graduointipäiviä. Painotamme 
erittäin paljon turvallisuutta ja ukemin hyvää hallintaa, ja tästä syystä monet kokevat, että meillä 
varsinkin keltaisen vyön suorittamiseen vaaditaan 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 graduintimaksut 
Keltaisen vyön suorittamisen yhteydessä tulee eteen Suomen Judoliiton judopassin lunastus. Tämä 
sisältää rekisteröinnin Judoliittoon, ja on edellytys jatkossa tapahtuvalle harjoittelulle, graduoinneille 
ja kilpailemiselle. Passin hinta on tällä hetkellä 34 € ja se maksetaan Hontai Judon tilille. Passia 
varten tarvitaan henkilötietojen lisäksi kaksi valokuvaa. 
 
Seuraavien vyöarvokorotusten yhteydessä peritään maksuna 24 € seuran tilille (ei koske 
natsakokeita!), ja näistäkin seura maksaa valtaosan Judoliitolle rekisteröimismaksuna. 
 
’Judon perusteet’ eli JP-kurssi jo oranssina vyönä. 
Tämä kurssi on Judoliiton koulutusjärjestelmän ensimmäinen kurssi, joka on myös sidottu 
vyökoejärjestelmään. Se vaaditaan suoritetuksi ennen kuin pääsee sinisen vyön kokeeseen, 

Vyöarvot:  
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 t. p-v 
8. dan  = musta t. p-v 
9. dan  = musta tai  
                 punainen 
10. dan  = musta t. pun 
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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.  

Kevään 2007 kurssit järjestetään: La-su 20.-21.1.2007 
   La-su 12.-13.4.2007  
Kurssin hinta on 60 € ja alaikäraja kurssille on 12 vuotta 

 

’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. 

Kevään 2007 kurssit järjestetään: La-su 21.-22.4.2007 
    
Kurssin hinta on 60 € ja alaikäraja kurssille on 13 vuotta 

Katso kurssikutsut osoitteesta www.es-judo.net  => Tapahtumakalenteri 
Tarkempi kuvaus Suomen Judoliiton koulutusjärjestelmästä sen eri tasoineen  
on nähtävissä liiton sivuilla osoitteessa www.judoliitto.fi =>  Materiaalikansio 
 
Vyökokeisiin valmistautuminen  
Varsinkin tummempien vyöarvojen 
kokeisiin(ruskea ja musta) menevien on 
aloitettava valmistautumisensa kokeeseen 
usein jo vähintään puoli vuotta ennen itse 
koetilaisuutta. Valmistautumiseen kuuluu 
osallistuminen alueen ja Suomen Dan-
Kollegion (mustien vöiden yhdistyksen) 
järjestämiin tekniikka- ja katakursseille sekä 
alueleirien ja kesäleirien yhteydessä 
järjestettäviin tekniikkaopetuksiin. Myös 
omaehtoinen opiskelu ja harjoittelu, 
tekniikoiden tutkiminen eri lähteistä (kirjat, 
videot) kuuluu asiaan. 
 

Hontai Judo järjestää kevätkauden aikana 
muutamana viikonloppuna erikoisopetusta 
ruskean ja mustan vyön tekniikoista. 
Tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Kataopetusta järjestetään em. tilaisuuksien 
yhteydessä. Kataopetuksessa tullaan nage-no-
katan ja katame-no-kata lisäksi käymään läpi 
myös harvinaisempaa Ju-no-kataa. Näin 
valmistaudumme ensi kesänä Maarian-
haminassa järjestettävää leiriä varten, jota 
tulee vetämään korkea-arvoinen opettaja, Ms. 
Umetsu-sensei, 7. dan, Japanista. 

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 ja alueen järjestämissä 
Junnu-Cup harjoituskilpailuissa. Näissä pyritään 

Suomen Judoliiton ikäluokat ja  

niiden lyhenteet vuonna 2007  

M=miehet 

N=naiset 

M20=mieh 88-90 

N20=nais 88-90 

PB=pojat 91-92 

TB=tytöt 91-92 

PC=pojat 93-94 

TC=tytöt 93-94 

PD=pojat 95-96 

TD=tytöt 95-96 

PE= pojat 97- 

TE=tytöt 97- 
 
Seuraava Junnu-Cup järjestetään 11.2.07 
Helsingissä!  

Hontai Judo tukee 
ohjaajina ja apuvetäjinä 

toimivien jäsentensä 
kouluttautumista 

maksamalla heidän 
kurssimaksunsa! 
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aina luomaan sarjat siten, että jokainen  osallistuja saa otella vähintään kaksi kertaa saman 
ikäisiä ja kokoisia ja yhtä vähän kokemusta omaavia vastustajia vastaan. 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 häviää ainakin yhden ottelun, joten tappio on opittava kohtaamaan! Kilpailuissa opitaan 
myös tuntemaan niin omat kuin muidenkin seurojen kilpakumppanit. 
     Junnu-Cupeista seuraavina askeleina ovat kansalliset kilpailut, joita järjestetään useampia eri 
puolilla Suomea eri ikäryhmille alkaen nuorimmista E-junnuista aina aikuisten valiokilpailuihin.  
    B- ja A-nuorille (=M20/N20) järjestetään lisäksi erityinen kolmi-osainen Samurai-Cup keväisin 
ja Suomenmestaruuskilpailut lokakuussa.  
 
Kilpailulisenssi ja vakuutus 
Suomen Judoliiton virallisissa kilpailuissa on jokaisella osallistujalla oltava Suomen Judoliiton 
judopassi sekä kilpailulisenssi ja judon kilpailutoiminnan kattava vakuutus! Junnu-Cupeissa 
ja muissa harjoituskilpailuissa näitä ei tarvita. Helpoimmin lisenssi- ja vakuutusasia hoituu 
Pohjolan judolisenssillä, joka sisältää sekä vakuutuksen että kilpailulisenssin. Jos judokalla on jo 
ennestään vakuutus, joka kattaa myös judon kilpailutoiminnan, voidaan lunastaa Judoliitosta 
erillinen liittolisenssi, joka yhdessä vakuutustodistuksen kanssa oikeuttaa kilpailemaan 
virallisissa judokilpailuissa.  
 
Kilpailuihin ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaks ut  
Kilpailukutsut ja ilmoittautumislistat laitetaan dojon ilmoitustaululle. Täyttäkää tiedot listalle 
huolellisesti (sekä ikä- että painoluokka). Seura ilmoittaa kilpailijat tämän listan perusteella ja 
maksaa ilmoittautumismaksut könttäsummana, ja osallistujien edellytetään maksavan vastaavan 
summan seuran tilille (samalla kertaa voi maksaa useamman kisan maksut). Ilmoittautuminen 
on osallistujan kannalta sikäli sitova, että jos osallistuja jostain syystä ei pääsekään 
kilpailemaan, on maksupuoli kuitenkin hoidettava kuntoon (kyseessä on ilmoittautumismaksu 
eikä osallistumismaksu). Seura maksaa kokonaan Junnu-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. 
 

Hontai Judon toimihenkilöt 
Seuran puheenjohtajana ja pääopettajana toimii Staffan Lindgren, sihteerinä Satu Lindgren 
(myös passit) ja rahastonhoitajana Ritva Määttä. Seuran johtoryhmään kuuluvat lisäksi Stefan 
Lindgren ja Marko Verlin. Johtoryhmätyöskentelyyn osallistuvat lisäksi kaikki seuran ohjaajat 
sekä Jaana Casagrande ja Tane Maijala. 
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Harjoitusmaksut kevätkausi 2007  
 

Nykyiset harjoitusmaksut kattavat  niukasti pakolliset menomme (vuokrat, Judoliiton 
jäsenmaksun ja vakuutukset), mutta yritämme edelleen pärjätä nostamatta niitä. Maksut 
(joihin sisältyy jäsenmaksu kevätkaudelle 2007) maksetaan Hontai Judon tilille 800018-
70124592 tammikuun loppuun mennessä. Ryhmävakuutus koskee syksyllä aloittaneita. 

  – Muksujudokat  60 € sisältäen ryhmävakuutuksen 
  – Alkeisryhmäläiset (nuoret)  90 € sisältäen ryhmävakuutuksen 
  – Jatkoryhmäläiset ja muut         
       nuoret sekä opiskelijat  80 € ei sisällä vakuutusta 
  – Aikuiset  80  € ei sisällä vakuutusta  
  – Kannatusjäsenmaksu  30  €  
  Sisar/perhealennukset: Ensimmäinen maksaa täyden hinnan, seuraava saa 20 € 

alennusta, kolmas 40 € alennusta. Muut perheen jäsenet ilman maksua!  
  Vapaapaikat tms. voi sopia Sadun kanssa.  
 

Toimitamme tulevalla viikolla viitenumerolliset maksulaput, jotka ovat henkilö / 
perhekohtaisia. Näin maksut ohjautuvat oikein ja samalla seura säästää jonkun verran 
rahaa kun ei mene ylimääräisiä pankkipalvelumaksuja. Maksajaksi/tiedoksi judokan nimi! 

 
  
Tiedottaminen 

Seuramme nettisivuilla www.hontaijudo.fi kerrotaan jatkuvasti ajankohtaisista asioista. Juttuja 
ilmestyy usein myös paikallislehdessä (Koillis-Helsingin Lähisanomat). Vanhemmat jutut aina 
vuodesta 1997 lähtien ovat tallessa seuran nettisivuilla. Edelliset Hontai Shimbun-numerot 
(2006, 2005, 2004) ovat myös luettavissa seuramme nettisivuilta. 
Tiedustelut ajankohtaisista asioista ym sähköpostiliikenne  hoituu parhaiten osoitteella 
staffan@hontaijudo.fi   
 
 

Tulevia tapahtumia vuoden 2007 aikana Hontai Judoss a 
 
* Ohjaajapalaveri tiistaina 30.1.2007 klo 19.30 dojolla 

* Kata- ja tekniikkaharjoitukset ti 6.2 ja 13.2 klo 19.30 - … 

* Seuran järjestämät kilpailut 
Järjestämme lauantaina 19.3 Hontai Shiai’n  ja sunnuntaina 20.3 Alempien vöiden 
Mestaruuskilpailut. Paikkana on Hakunilan koulu Vantaalla. Odotamme lauantain 
kilpailuihin n. 150 ja sunnuntain kilpailuihin n. 200 ottelijaa. Alempivöisten 
mestaruuskilpailuihin osallistumisoikeus on kelta- ja oranssivöisillä judokoilla, ja 
painoluokkien lisäksi osallistujat jaetaan iän ja sukupuolen mukaan tyttöihin (alle 14 v.), 
naisiin, poikiin (alle 15 v.) ja miehiin. 
Syksyn 2007 suunnitelmissa on jälleen järjestää Hontai Shiai. 

* Seuraleiri 
Järjestyksessä 15. seuraleiri tullaan järjestämään helatorstaiviikonloppuna  
(to-pe 17.-18.5.2007) perinteisessä paikassa eli Vihdin Pirtillä. Perjantai saattaa olla 
joillakin koulupäivä, mutta yleensä ei kuitenkaan täysipainoinen sellainen! 
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* Eri ryhmien omat tapahtumat 

Eri ryhmät pyrkivät järjestämään kevään aikana harjoitusten lisäksi jonkun ylimääräisen 
retken, salileirin yöpymisineen, salikilpailun tms yhteisen tapahtuman. 
 

* Ystävyysprojekteja kehitteillä 
Vanhimpien nuorten ryhmä on käynyt harjoitusmatkalla sekä Espanjassa, Italiassa että 
Japanissa, ja myös toiminut isäntänä italialaisten ryhmälle. Lisäksi tämän ryhmän jäsenet 
ovat käyneet useilla kilpailumatkoilla mm. Ruotsissa, Virossa, Tanskassa ja Hollannissa. 
Vähitellen alkaa olla aika löytää myös pidempään harjoitelleille jatkoryhmille omat 
ystävyyskohteet. Ilahduttavan moni jatkoryhmäläinenkin on jo uskaltautunut mukaan em. 
kilpailumatkoille! 

 
 

 
Apua kaivataan:  
 
- kannettava tietokone  (esim. vanha Pentium) 

pistetaulua varten 
- muuta atk-tavaraa  (näyttökortteja, isoja näyttöjä, 

Win-95/98/2000 -lisenssejä?) 
- innokasta atk-apua  
- mahdollisuutta lainata videotykkiä  seuran 

järjestämiin isoihin kisoihin? 
 
- tatamien kuljetusapua  omiin kisoihin 
- porukkaa kanttiiniin  ja muihin tehtäviin kisoissa 
- seuraleirille vanhempia  mukaan! 
 
- mainosten  hankkijoita kisoihin 
- ideoita seuravaatteiden  hankkimiseksi (T-paidat,   
- ideoita myyntiartikkeleiksi  kisoihin          hupparit yms) 
 
- video- ja valokuvaajia  kisoihin 

Vanhemmat, tulkaa mukaan seuran toimintaan! 
Olemme monesti huomanneet, että vanhempien osallistumisella seuran yhteisten tai 

yksittäisten tapahtumien järjestämiseen ja vastaavasti nuorten judoharjoituksen jatkumisella 
on hyvin selvä yhteys! 

Jos siis haluatte edesauttaa lastenne judoharrastuksen jatkumista pitkään, niin tulkaa 
rohkeasti mukaan järjestämään tapahtumia. Tervetuloa myös tatamille kuntojudoon! 

 
Seuraava yhteinen ponnistus on viikonloppu 17.-18.3.2007, jolloin järjestämme  

sekä Hontai Shiai’n että Alempien vöiden Mestaruuskilpailut Vantaan Hakunilassa. 
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Judokalenteri kevätkaudelle 2007  
   Tammikuu 2007  

1. su 14.1  Nuorempi (D- ja C-junnut) TehoTiimileiripäivä , Vantaa, Rajatorppa   
2. ti 16.1.  Märsky (Mäkelänrinteen urheilulukio) avoimet ovet , Helsinki   
3. la-su 20-21.1.  Judon perusteet kurssi , Vantaa, Hakunila    
4. su 21.1.  Tyttöjen Sunnuntai , Vantaa, Rajatorppa   
5. ma 22.1.  Märsky (Mäkelänrinteen urheilulukio) avoimet ovet , Helsinki   
6. la-su 27-28.1.  Alueleiri , Järvenpää   ���� ���� 

Helmikuu 2007  
1. la 3.2.  Ice Power Cup , Tampere   
2. su 4.2.  Nuorempi (D- ja C-junnut) TehoTiimileiripäivä , Nummela   
3. ke 7.2.  Märsky (Mäkelänrinteen urheilulukio) avoimet ovet , Helsinki   
4. la 10.2.  Samurai-Cup 1 ja Finlandia Cup 1, Savonlinna   
5. su 11.2.  Junnu-Cup I, Helsinki  ���� ���� 
6. ma 12.2.  Märsky (Mäkelänrinteen urheilulukio) avoimet ovet , Helsinki   
7. la 17.2.  Alueleiri , Mäntyharju   
8. la-su 17-18.2.  Kouluttajakoulutus (alue- ja liittokouluttajat) , Tampere   
9. ma-pe 19-23.2.  Hiihtoloma , Etelä-Suomi   

Maaliskuu 2007  
1. la-su 3-4.3.  Muksujudo ohjaajakoulutus , Tampere   
2. su 4.3.  Aluemestaruuskisat , Tuusula   
3. la 10.3.  Matsuru-kannu , Kotka   
4. su 11.3.  Nage-no-Kata leiri , Vantaa, Hakunila   
5. su 11.3.  Nuorempi (D- ja C-junnut) TehoTiimileiripäivä , Vantaa, Hakunila   
6. la 17.3.  Hontai-Shiai , Vantaa, Hakunila   ���� ���� 
7. su 18.3.  Alempien vöiden mestaruuskisat , Vantaa, Hakunila ���� ���� 
8. la 24.3.  Aluegraduointi 1. kyu , Porvoo  ����  
9. la-su 24-25.3.  Alueleiri , Lasten/nuorten ohjaajakoul. ,Tuom. perusk., Porvoo  ����  
10. la-su 24-25.3.  Suomen Mestaruuskilpailut , Rovaniemi   
11. la 31.3.  Sörmlandsträffen, Oxelösund, (SWE)    

Huhtikuu 2007  
1. pe-ma 6-9.4.  Pääsiäinen , Etelä-Suomi   
2. la-su 7-8.4.  Seuraohjaaja koulutus , Tampere   
3. la-ma 7-9.4.  Limfjords Cup ja -leiri , Aalborg (DEN)   
4. la 14.4.  Nuorempi (D- ja C-junnut) TehoTiimileiripäivä , Etelä-Suomi   
5. la-su 14-15.4.  Samurai- ja Finlandia Cup 2 ja -leiri , Hämeenlinna   
6. su 15.4.  Hämeenlinna-Shiai , Hämeenlinna   
7. la-su 21-22.4.  Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa kurssi , Etelä-Suomi   
8. la 28.4.  Aurajoki-shiai , Turku   

Toukokuu 2007  
1. la-su 5-6.5.  Muksujudo II ohjaajakoulutus , Tampere   
2. la 5.5.  Wekara-Shiai , Vantaa   
3. su 6.5.  Joukkue Wekara  ja Junnu-Cup II , , Vantaa  ���� ���� 
4. su 6.5.  Aluegraduointi 1. dan ja 1. kyu , Etelä-Suomi  ���� 
5. la-su 12.13.5.  Samurai- ja Finlandia Cup 3 ja -leiri , Joensuu   
6. la-su 12-13.5.  Judon perusteet koulutus , Etelä-Suomi   

Kesäkuu 2007  
1. to-su 7-10.6.  Perus(kunto)kesäleiri , Pori   
2. ma-pe 11-15.6  Arashin ja Jukaran kesäleiri , Porvoo   
3. ke-su 27.6-1.7  Yanagi Judo Camp , Heinävesi   

Heinäkuu 2007  
1. ke-su 11-15.7.  Turku Turku Judo Week , Turku   
2. ma-su 16-22.7.  Bomba Judo Camp , Nurmes   

      3.   pe-su 26-29.7.  Eloleiri , Pajulahti  
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Harjoitusajat kevät 2007      
      

Alkaa Ma Ti Ke To Pe La 
17.15 

 Jatko 1  17.15 Erityisryhmä Jatko 1  17.00     
17.30 

Alkeisryhmä Satu & Staffan Sanna & Co Satu & Staffan    
18.00 

Katri 17.30 1h Jatko 2   Alkeisr. 18.15 Jatko 2  18.00  Vapaaharj. 10.45-12.00 
18.30 

Nuoret kaikki Satu&Staffan Katri + Sanna Satu & Staffan 18.00-19.00  Muksujudo 
19.00 

2*SL+TL 18.15-19.30 Nuoret al.vyö Nuoret kaikki Kuntojudo Junnujudo 
19.30 

18.30 - 20.00 Kata+tekn . Timo  Timo, SL Rami Eero Weck 
20.00 

Aikuiset erikseen sovit. 19.15 - 20.45 19.15-20.45 19.00 - 20.30   
20.30 

20.00 -21.15          
21.00 

           
21.30 

            
 

 
 

Seuran nettisivut: www.hontaijudo.fi  
 

 
 

 

Hontai Judo ry  Dojo: Staffan Lindgren Pankkiyhteys: Sampo 
Ohjaskuja 6 Lampputie 4 p. 040-508 3885 800018-70124592 
00750 HELSINKI 00750 HELSINKI staffan@hontaijudo.fi        www.hontaijudo.fi 

 


