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Hontai Judon jäsenjulkaisu  
Jaetaan talvipäivillä su 27.01.13  

Painosmäärä 150 kpl 

OSS! 
Vuoden 2012 merkittävin tapahtuma Hontai Judon osalta oli seuran varttuneiden nuorten 
Japaninmatka kesäkuun alussa. Tämä oli jo toinen kerta kun matkustimme isolla joukolla toiselle 
puolelle maapalloa. Edellisestä kerrasta ehti kulua jo kuusi vuotta, ja sinä aikana oli kasvanut uusi 
polvi sini- ja ruskeavöisiä, joten nyt oli aika lunastaa lupauksemme viedä heidätkin judon 
synnyinmaahan. 

Seuran toiminta on ollut vireää koko vuoden 
pitäen sisällään ahkeran harjoittelun lisäksi 
monien koko judoyhteisöä palvelevien 
tapahtuminen järjestämisen. Seuraleiri pidettiin 
tällä kertaa tutulla Vihdin Pirtillä. 
Kilpailutoimintakin on ollut vireätä: Nuorten SM-
kisoissa  tuli jälleen menestystä, kun Inka Verlin 
voitti B-tyttöjen Suomen mestaruuden -48 kg 
painoluokassa. Isoveli Klaus  taisteli itselleen 
hopeamitalin A-nuorissa -73 kg painoluokassa. 
Syksyllä käydyssä Nuorten Finnish Judo Open-
kisoissa Klaus korjasi täyden potin ja otti 
kultamitalin. Hontailla oli edustusta myös 
aikuisten SM-tasolla, kun Klasun lisäksi myös 
Tero Malkki ja Katri Maijala ottelivat 
Lappeenrannan SM-kisoissa. Katri otti 
pronssimitalin naisten -70 kg'n sarjassa.  Tero ja 

Klasu ottivat kumpikin yhden otteluvoiton. Sovelletun judon puolella voitti 
Linda Naumann toistamiseen SM-kultamitalin. Syksyllä Katri oli kolmas 
myös Finnish Judo Openissa. Klasun sijoittuessa viidenneksi kahdella 
otteluvoitolla. 

Tavoitteenamme on edelleen pitää ryhmäkoot pieninä, ja  aloitamme nuorten 
alkeiskurssin vain syksyisin, koska haluamme huolehtia kunnolla niistä 
nuorista, jotka liittyvät seuraamme. Judon periaatteisiin kuuluva vastuun 
ottaminen toisistaan ja etenkin nuoremmistaan on toteutunut seurassamme 
hyvin. Seuran omat kasvatit toimivat sekä harjoitusten vetäjinä että 
puuhamiehinä seuran tapahtumissa.  

Ylläpidämme kisajärjestämistaitojamme järjestämällä tänäkin vuonna keväällä 
Hontai Shiain sekä Alempien vöiden Mestaruuskilpailut. Lokakuun lopulla 
järjestämme toisen Hontai Shiain sekä kansallisen katakilpailun Hontai Kata 
Taikai.  
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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 2012 judoka  on Päivi Mattila, joka on ollut 
mukana jo 90-luvulta asti ja on pitkään osallistunut eri ryhmien 
harjoitusten vetämiseen. Päivi suoritti ruskean vyön keväällä 2012  ja 
toimii oman harjoittelun ohella sekä ohjaajana, kuuluttajana että 
ensiapuhenkilönä. 
 
 
 
 

 
 
Vuoden nuori:   
Vuoden 2012 nuori on Pyry Luhtanen. Ruskean vyön keväällä 2012 
suorittanut Pyry on ollut seuran kaikkein ahkerimpia harjoittelijoita jo 
vuosikausia. Hyvän ja monipuolisen judotekniikan hallinnan lisäksi Pyrylle 
ominaisia piirteitä ovat aina positiivinen asenne ja toisten huomioon 
ottaminen.  
 
 
Vuoden juniori: 
 

 Vuoden 2011 junioriksi olemme nimittäneet Reetta 
Muukkosen. Hän on harjoitellut ahkerasti sekä omassa 
jatkoryhmä 1:ssä että myös heti perään jatkoryhmä 
2:ssa.  Hän on myös kokeillut harjoittelua 
varttuneempien nuorten ryhmässä ja edistyy koko ajan 
mukavasti taidoissaan.  
 
 
 
 
 
 

Vuoden yllättäjä:    
Palkintoa ei jaeta tällä kertaa. 
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Uusia vyöarvokorotuksia 
  
 1. dan  (musta vyö) Klaus Verlin ille Kaakkois-Suomen aluegraduoinnissa 1.11.2012. 
 
 1. kyu  (ruskea vyö):  Nummelassa toukokuussa  pidetyssä aluegraduoinnissa 

suorittivat ruskean vyön Päivi Mattila, Virna Vilander, Tuomas Konttinen, P yry 
Luhtanen ja Inka Verlin 

 
 2. kyu  (sininen vyö) ovat suorittaneet  keväällä Erik Sundqvist  ja loppusyksyllä Jussi 

Pesonen , Linda Naumann   ja Sanni Toppari . 
 
 3. kyu  (vihreä vyö): Onni Suni, Oskari Uotila, Elin Sundqvist, Olli Virt a ja Matti 

Vasarainen.  
 Näiden lisäksi on oranssin ja keltaisen vyön 

suorituksia hyväksytty kuluneen vuoden aikana 
kymmenkunta. Seuragraduoijana toimi Staffan 
Lindgren. Staffan toimii myös alue- ja 
liittograduoijana.  

 
Kevätleiri 2012 

Seuran perinteinen kevätleiri pidettiin 5. - 6.5.2012 
Vihdin Pirtillä . Leirille osallistui judokoita kaikista 
ryhmistämme, joten vilskettä riitti kun yhteensä yli 40 
henkilöä touhusi ryhmätehtävien parissa eri puolilla 
leirialuetta. Useimmat leiriläiset heittivät talviturkkinsa 
jääkylmään Moksijärveen lauantai-illan innokkaan 
saunomisen yhteydessä. 

 

Syyskauden 2012 ryhmät:   
Ohjaajat ja apuvetäjät sekä erityistunnustuksen saaneet judokat  

 
Muksujudo:  Eero Weck  

Emilia Pahlman ja Niilo Niini 

Erityisryhmä: Satu ja Staffan Lindgren, Eero Weck 
Joonas Hietala  

Alkeisryhmä: Satu ja Staffan Lindgren 
 Lenni Uro ja Santeri Parviainen 

Jatko I: Tuomas Konttinen, Lari ja Pyry Luhtanen 
 Julia Vänttinen ja Arttu Herrala 

Jatko II: Katri Maijala, Päivi Mattila, Virna Vilander, Aleksi Mikkola  
Olivia Runte ja Jenni Sundberg  

Nuoret: Staffan Lindgren, Jaakko Hannula, Tero Malkki  
 

Aikuiset: Staffan, Satu, Rami Laeslehto, Eero Weck, 
Virna Vilander, Marko Sundberg 
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Ryhmien kuulumiset               
 

Muksu- ja junnujudo   
Nuorempien muksujudokoiden ryhmässä 
harjoitellaan yhdessä  vanhempien kanssa 
erilaisia kehonhallintaan ja judon alkeisiin liittyviä 
liikkeitä, usein leikkien muodossa. Ryhmästä 
palkitaan Emilia Pahlman. 
Hiukan vanhempien ja edistyneimpien junnujen 
ryhmässä opeteltiin enemmän judotekniikoita ja 
otettiin myös randoria. 
Tunnustuspalkinnon saa Niilo Niini. 
 
Erityisryhmä   
Sovelletun judon ryhmä on ollut koossa 
kahdeksan vuotta  ja siinä on tällä 
hetkellä 6 poikaa ja kaksi tyttöä.  
Ryhmän vanhimmat jäsenet, Linda 
Naumann  ja Olli Virta , ovat osallistuneet 

leireille ja kilpailuihin. Linda voitti keväällä 
sovelletun judon SM-kultaa jo toisen kerran, ja 
molemmat korottivat loppusyksystä vyöarvojaan, 
Linda siniseen ja Olli vihreään vyöhön.   
Ryhmästä palkitaan Joonas Hietala, joka on 
edistynyt paljon aloitettuaan judoharjoitukset    
 
Alkeisryhmä   
Alkeiskurssin syyskausi on sujunut hienosti 
ahkeran harjoittelun merkeissä. Viidentoista 
aloittelijan ryhmä on pysynyt hyvin kasassa Sadun 
ja Staffanin ohjauksessa. Syksyn aikana on panostettu paljon ukemien harjoitteluun sekä 
harjoituskavereista huolen pitämiseen sekä myös dojokäyttäytymiseen. Kevätkaudella 
päästään enemmän randorin makuun ja myös kokeilemaan kilpailemista loppukevään Junnu 
Cupissa. Ryhmästä palkitaan Santeri Parviainen ja Lenni Uro erityisen hyvästä 
harjoitteluasenteesta ja ahkeruudesta. 
 

Jatkoryhmä 1   
Syksyllä 2011 aloittaneen ryhmän vuoden 
2012 tsempparit ovat Julia Vänttinen ja 
Arttu Herrala, jotka ovat molemmat 
osallistuneet aktiivisesti harjoituksiin. 
Molemmilla on näkynyt selvää 
kehittymistä ja molemmat ovat 
uskaltautuneet innokkaasti kilpailemaan 
Junnucupeissa saaden otteluvoittoja ja 
mitaleja. 
 
 

Vuoden 2012 Junnu-Cup yhteistuloksissa Hontai Judo kipusi sijalle 5 yhteensä 34 
osallistuneen seuran joukossa!             
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Jatkoryhmä 2   
Ryhmässä harjoittelee viitisentoista ala-asteikäistä 
judokaa. Vaikka ryhmä-läisillä on monia muitakin 
harrastuksia, ovat he käyneet judoharjoituksissa todella 
ahkerasti. Moni ryhmästä kävi tänäkin vuonna 
monet judokilpailut, josta vuoden vaativampana 
kilpailuna oli Kymijoki Shiai, johon osallistui neljä 
judokaa. Tuotavina sieltä oli yksi hopea (Minttu) ja yksi 
pronssi (Ella).  
Ryhmästä palkitaan Jenni Sundberg ja Olivia Runte. 
Sen lisäksi, että Olivia uskaltautui keväällä 
ensimmäisiin judokilpailuihinsa (Junnu Cup) harjoittelee 
hän ennakkoluulottomasti ja hyvin parista riippumatta. 
Jenni menestyi kilpailuissa hienosti ja lisäksi hän osaa 
suhteuttaa oman harjoittelunsa parin 
osaamistasoon sekä neuvoo pariaan tarvittaessa.. 
 
Nuoret 
Tässä noin kahdenkymmenen hengen joukossa on 
mukana nuoria, joista muutamat ovat  olleet mukana 
muksujudoajoista alkaen. Ikäskaala on laaja, 
nuorimpien ollessa 11-12 vuoden ikäisiä ja vanhimpien 
'nuorten' jo yli kolmekymppisiä. Vyöarvot vaihtelevat 
oranssista mustaan.  
Ryhmän mieleenpainuvin tapahtuma oli alkukesän 
matka Japaniin tutustumaan judon synnyinmaan 
elämään, kulttuuriin ja tietenkin myös judoharjoitteluun. 
   Ryhmäläiset ovat ahkeran judoharjoittelunsa lisäksi 
toimineet seuran järjestämien kilpailujen toimitsijoina ja 
tuomareina tai huoltajina kilpailuissa sekä ohjaajina 
seuran harjoituksissa. Seuran tämän hetken 
menestynein kilpailija Klaus Verlin  opiskelee 
Pajulahden Urheiluopistolla ja osallistuu aktiivisesti 
Judoliiton edustusvalmennusleireille sekä nuorten 
arvokilpailuihin.     
  
Aikuiset 
Aikuisten harjoituksiin on 
kauden aikana tullut mukaan 
sekä pikkujudokoiden 
vanhempia että muita, joista 
monella on kamppailutaustaa 
muista lajeista. Judo sopii 
erittäin hyvin koko perheen 
harrastukseksi, ja varsinkin 
muksujudokoiden osalta on 
usein eduksi, jos vanhemmat 
tulevat tatamille asti. Kaksi 
kertaa viikossa järjestettävissä 
harjoituksissa käy sekä vasta-
alkajia että mustia vöitä.  
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Kilpailutoiminta  
 

Judon kautta tapahtuva kasvu ihmisenä pitää sisällään myös itsensä altistamisen tilanteisiin, joissa 
vaaditaan poikkeuksellista mielen ja kehon hallintaa, esimerkkinä näytökset ja judokilpailut, joihin 
rohkaisemme kaikkia osallistumaan ainakin muutamia kertoja. Tavoitteena ei ole niinkään mitalien 
kahmiminen, vaan testaaminen miten pystytään toimimaan tiukassa tilanteessa ja miten opitut 
judotekniikat toimivat. Jokaiselle löytyy sopiva taso jolla kokeilla tätä, alkaen salikilpailuista aina 
kansainvälisin kisoihin asti. 
 
Kilpailuihin osallistuminen on seurassamme täysin vapaaehtoista. Se on 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 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.  
    Aikuisille sekä U21 ja U18-ikäluokille 
järjestetään Suomenmestaruuskilpailut keväällä. 
Koko vuoden kattava neliosainen Samurai-Cup. 
on tarkoitettu U21 ja U18 ikäluokille. 
 

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! Sportti-Id tarvitaan myös Junnu-Cupeissa.   Judoliiton 
jäsenedut mukaan lukien vakuutusturva koskevat vain niitä jäsenseurojen judokoita, joilla on 
voimassa oleva Sportti-Id! Tarkistakaa voimassaolokausi kortista! Sportti-Id on aina voimassa 
syyskuun alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun, esim. 1.9.20121-31.8.2013.  

 
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 yhteissummana, ja osallistujien edellytetään maksavan vastaavan 
summan Hontai Judon 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 (Huom:  ilmoittautumis- ei 
osallistumismaksu). Seura maksaa Junnu-Cupit, SM-kisat ja Samurai-Cupit! 

 

Suomen Judoliiton ikäluokat ja  

niiden lyhenteet vuonna 2013  

M=miehet 

N=naiset 

U23= alle 23 (synt. 91-93) 

U21= alle 21 (synt. 93-95) 

U18= alle 18 (synt 96-98) 

U15= alle 15 (synt 99-2000) 

U13= alle 13 (synt. 2001-02) 

U11= alle 11 (synt. 2003-04) 

Seuraava Junnu-Cup käydään  

lauantaina  20.4.2013 Järvenpäässä!  
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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. 
 

Järjestetyt kilpailut 

Katakilpailujen lisäksi järjestimme 
kevätkaudella Hontai Shiain sekä Suomen Judoliiton  Alempien vöiden Mestaruuskilpailut ja 
syksyllä jälleen Hontai Shiain.  

 
Menestyminen kilpailuissa 2012 

 A- ja B-nuorten SM      Mikkeli 
o 1. Inkas Verlin       BT-48 
o 2. Klaus Verlin       AP-73  

Sovelletun judon SM Lappeenranta 

o 1. Linda Naumann   Sov.N-78  

Naisten SM Lappeenranta 

o 3. Katri Maijala N-70 

Judo Finnish Open Vantaa 
o 3. Katri Maijala N-70 
 
 

Nuorten Judo Finnish Open Kouvola 
o 1. Klaus Verlin         AP-73 

 
Arvokilpailuissa mitalisijoille päässeet saavat 
seuran harjoittelustipendin.  
Näiden arvokilpailujen lisäksi nuoret 
osallistuivat moniin kansallisiin ja 
kansainvälisiin kilpailuihin. 
Kilpailumenestyksestä lisää luettavissa 
seuran nettisivuilla. 

Klaus ja Inka Verlin  kilpailivat myös ulkomailla hyvällä menestyksellä. Mitalisijoitukset näkyvät 
uutisotsikoissa.  
 
Vuoden 2012 Junnu-Cup yhteistuloksissa Hontai Judo kipusi sijalle 5 yhteensä 34 
osallistuneen seuran joukossa! 

 
 
Tuomaritoiminta 

Tällä hetkellä on Hontain judokoista kahdella voimassa olevat tuomarilisenssit. Timo Lehtosella 
on A-lisenssi ja Aleksi Mikkolalla C-lisenssi.  
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Hontai Judon Japanin matka 3.-13.6.2012  
 

Kevätkauden päätteeksi kävivät Hontai Judon varttuneimmat nuoret tutustumassa judon 
synnyinmaahan Japaniin. 10 päivää kestäneelle matkalle osallistui seurasta 19 judokaa ja 3 
huoltajaa. Matkan rahoituksen järjestäminen oli aloitettu jo vuosia aiemmin erilaisilla 
talkoohankkeilla, mm. SPRn ja YLEn kesäkumikampanjaan osallistumalla ja matkasta tuli näin 
hyvin edullinen. 

Satu ja Staffan Lindgrenin johdolla tehdylle matkalle osallistuivat jo edellisellä kerralla mukana 
olleet Tero Malkki 2.d, Pietro Casagrande 1.d ja Katri Maijala 1.d. Mukana olivat myös 
muksujudovetäjämme Eero Weck 1.d ja ruskeavöiset ohjajamme Päivi Mattila, Virna Vilander, 
Aleksi Mikkola, Tuomas Konttinen sekä Lari ja Pyry Luhtanen. Ryhmää täydensivät Marko ja 
Inka Verlin, kumpikin 1.k, Toni Malkki 1.k, sekä sinivöiset Erik Sundqvist, Juho Savola, Marko 
Sundberg ja Safar Rahmani. Huoltajina osallistuivat Anne Verlin, Ritva Määttä ja Rauno Mikkola. 

Matka alkoi vierailulla Kodokaniin Tokiossa, ja jatkui tutustumisella perinnepuoleen Kiotossa 
sekä nykyaikaiseen elämänmenoon Osakassa. Kummassakin kaupungissa ehdittiin myös 
harjoitella judoa. Kiotossa vierailumme kohteena oli iso yksityinen dojo, jonka oli rakentanut 
yrittäjänä toimiva isä tukeakseen maajoukkuetasoa olevan tyttärensä judoharjoittelua. Osakassa 
sijaitseva Daishin dojo oli pieni mutta lämminhenkinen. Tatamille mahtui yhtä aikaa ottamaan 
randoria vain kaksi paria muiden varmistaessa, että he eivät törmää seiniin ;-) Paikka sijaitsi 
katutasossa rautatielinjan alla, ja senseillä oli yläkerrassa pieni fysikaalinen hoitolaitos. 
Osakasta pistäydyimme myös Naraan katsomaan Todaiji'n suurta Buddha-patsasta sekä 
tutustumaan puistoissa vaelteleviin peuroihin. 

Tokioon paluun jälkeen ehdimme sekä harjoitella lisää Kodokanin yleisissä treeneissä että 
pariinkin otteeseen nauttia Kodokanin opettajien antamasta yksityisopetuksesta.  

Matka täytti 
tarkoituksensa kaikin 
tavoin: seuran jäsenet 
saivat konkreettisesti 
kokea japanilaista 
judoa kolmessa hyvin 
erilaisessa paikassa, 
oppivat liikkumaan 
suurkaupunkien 
ruuhkaisissa 
metroissa ja myös 
oppivat tuntemaan 
paikalliset 
ruokailutavat ja 
ruokalajit. Myös 
ofuroista ja onseneista 
päästiin nauttimaan.  

Kotiinpaluu tuli kuitenkin vastaan hyvin nopeasti, ja paljon jäi vielä näkemättä ja kokematta ;(  

 

____________________________________________________________________ 
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Katatoiminta  

Seura on osallistunut aktiivisesti katatapahtumien 
järjestämiseen kotisalin lisäksi mm. Lohjalla, 
Järvenpäässä ja Vantaalla. Heikki Joensuu sekä Lari 
ja Pyry Luhtanen ovat harjoitelleet katoja ahkerasti ja 
osallistuneet katakilpailuihin nage-no-katassa.  
Staffan ja Satu Lindgren osallistuivat keväällä 2012 
Italiassa järjestettyyn Kodokanin kataseminaariin. 
Staffan on jatkanut kansainvälistä katatuomariuraansa 
saaden EJUn tuomarikurssilla Brysselissä 
ensimmäisenä suomalaisena oikeuden tuomita kaikkia 
viittä kilpailukataa. Hän toimi tuomarina  mm. 
toukokuussa Katan EM-kisoissa Kroatiassa, sekä 
alkusyksystä  yhdessä Jaakko Hannula kanssa ensin 
Ruotsin Skurupissa järjestetyissä neljänsissä Open 
Nordic Kata Championships-kilpailuissa ja hiukan 
myöhemmin Italian Pordenonessa pidetyissä 
neljänsissä Katan MM-kilpailuissa. Tässä yhteydessä 
Staffanille myönnettiin kaikkien viiden kilpailukatan 
tuomarilisenssit myös IJF:n puolelta.  

Jaakko suoritti samassa yhteydessä ju-
no-katan IJF-testin nostaen näin 
lisenssiensä yhteismäärän kolmeen. 
27.10 järjestimme Hontai Judo Kata 
Taikai kilpailu- ja tutustumistapahtuman 
Hakunilassa kaikille katasta 
kiinnostuneille, ja 3.11.2012 avustimme 
Tikkurilan Judokoita  1. Judo Kata 
Finnish Open-kilpailussa. 

 

 
 

 
Muu toiminta 

 

Katri Maijala käynnisti keväällä molempien jatkoryhmien yhteistyön Vuosaaren 
Budoviikinkien kanssa yhteisellä salikisalla. Tätä yhteystyötä jatkettiin syksyllä yhteisleirillä. 
Molemmat tapahtumat saivat kiitosta lapsilta ja vanhemmilta. Vuonna 2013 yhteistyötä muiden 
seurojen kanssa jatketaan ja judoa tukevaa oheisharjoittelua lisätään 

Katri Maijala on  edelleen toiminut Etelä-Suomen alueen kouluttajana osallistuen JP- ja OOP-
kurssien vetämiseen. Katri kuuluu myös Etelä-Suomen alueen johtoryhmään. 

Timo Lehtonen toimii aktiivisesti A-tuomarina osallistuen myös koulutustapahtumien 
järjestämiseen. 

Staffan ja Jaakko kuuluvat Suomen Dan-Kollegion hallitukseen ja toimivat kata- ja 
tekniikkakouluttajina sekä alue- ja liittograduoijina. 

. 
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Tiedotustoiminta 
Seuran tiedotus tapahtuu pääosin www.hontaijudo.fi -nettisivujen kautta. Vuoden 2012 uutisotsikoita 
oli melkoinen määrä, kuten alla käy ilmi. Viimeiset uutiset ovat päällimmäisinä ;-)  

• Vyöarvokorotuksia joulukuussa: Sinisen vyön (2. kyu) ovat suorittaneet Jussi Pesonen, Sanni 
Toppari ja Linda Naumann. Vihreän vyön (3. kyu) ovat suorittaneet Matti Vasarainen ja Olli Virta. 
Oranssin vyön (4. kyu) ovat suorittaneet Jenni Sundberg, Pasi Soini ja Jaakko From.  

• Klaus Verlin menestyi Nuorten Finnish Judo Openissa 24.11.2012. Kultaa M20-73 kg sarjasta 
viidellä otteluvoitolla! Myös Susanna Sundberg ja Ella Aaakko mitaleilla. Lue lisää.  

• Junnu-Cup IV/2012 käytiin su 18.11.2012 Kirkkonummella. Hontai Judosta osallistui 12 nuorta 
judokanalkua, jotka runsaan kokemuksen lisäksi saivat kotiin viemisiksi 2 kulta-, 2 hopea- ja 3 
pronssimitalia. Tulokset ja kaaviot.  

• Lasten Judopäivä-kisa käytiin 17.11.2012 Viron Tartossa. Inka Verlin voitti sarjan G17-57 kg 
kolmella ipponvoitolla.  

• Ruskeasuon koululta kävi kolme pyörätuolilla liikkuvaa tyttöä ohjaajineen tutustumassa judoon 
dojollamme 15.11.2012.  

• Hontai Judon ja Budoviikinkien nuorimpien yhteisharjoitus pidettiin la 10.11.2012 Vuosaaressa. 
Hontaista osallistui toistakymmentä judokaa Katri Maijalan johdolla. Juttu ja kuvia!  

• Judo Finnish Open käytiin yksipäiväisenä Tikkurilassa la 3.11.2012. Hontai Judosta osallistuivat 
Katri Maijala, joka sijoittui kolmanneksi N-70 kg'n sarjassa, ja Klaus Verlin joka voitti kaksi ottelua M-
73 sarjassa sijoittuen viidenneksi. Timo Lehtonen toimi ansiokkaasti tuomarina tässä valioluokan 
kilpailussa.  

• JFO-kisan jälkeen käytiin 1. Judo Kata Finnish Open-kilpailu, jossa kilpaili 17 paria. Kilpailun 
johtajana toimi Staffan Lindgren. Hän ja Jaakko Hannula toimivat myös katatuomareina kilpailussa. 
Tulokset ja arviointilomakkeet.  

• Klaus Verlin suoritti 1. danin mustan vyön Kaakkois-Suomen aluegraduoinnissa 1.11.2012. Parhaat 
onnittelut Pajulahdessa opiskelevalle ja ahkerasti harjoittelevalle Klasulle!  

• Viikonloppuna 27.-28.10.2012 järjestimme Vantaan Hakunilassa kahdet kisat: lauantaina katan 
ystäville Hontai Judo Kata Taikai'n ja sunnuntaina koko perheen judokilpailut Hontai Shiai'n. Lue 
lisää.  

• Samana viikonloppuna Klaus Verlin voitti yhden ottelun Swedish Openissa M-73 kg sarjassa ja Inka 
Verlin voitti 4 ottelua Flanders Judo Cupissa Belgiassa U17-57 kg sarjassa, jossa hän sijoittui 
viidenneksi.  

• Linda Naumann ja Olli Virta osallistuivat Porissa pidetylle Sovelletun judon randorileirille 26.-
28.10.2012. Molemmilla on nyt tähtäimessä seuraavat Special Olympics 2014-kisat jotka järjestetään 
USAssa  

• Dojolla pidettiin Salikilpailu 26.10.2012 Jatko1 ja Jatko2-ryhmille valmisteluna viikonlopun Hontai 
SHiai'ta varten.  

• Ruskeasuon koulun oppilaita ja ohjaajia kävi vierailulla dojolla 22.10.2012  
• Samurai-Cup IV käytiin 14.10.2012 Mikkelissä. Klaus Verlin otti kultaa neljällä ipponvoitolla sarjassa 

M20-73 kg ja otti samalla v. 2012 kokonaiskilpailun voiton!  
• Kerava Shiai käytiin 13.10.2012. Hontai Judon junnuille neljä kultaa ja kaksi hopeaa! Kultaa ottivat 

Susanna Sundberg, Ella Aakko sekä Maksim ja Ilja Roudak. Hopeaa ottivat Minttu Sundberg ja 
Ella Aakko, tällä kertaa poikien sarjassa.  

• Eden Shiai 6.10.2012 Tampereella: Susanna Sundberg toinen kolmella otteluvoitolla, Minttu 
Sundberg kolmas ipponvoitolla vihreävöisestä!  

• Pop Shiai 6.10.2012 Kotkassa: Ilja ja Maxim Roudak voittivat kumpikin sarjansa kahdella 
ipponvoitolla.  

• Swedish Open for Juniors Tukholmassa 29.9.2012: Inka Verlin viides G17-57 kahdella voitolla ja 
Klaus Verlin kolmas M20-73 neljällä ipponvoitolla.  

• Syyskauden ensimmäinen harjoituskilpailu Junnu-Cup III/2012 käytiin 15.9.2012 Järvenpäässä. 
Hontai Judosta osallistui 14 kelta- ja valkovöistä junnua, tuloksena 8 mitalisijaa. Kultaa otti Tatu Talja, 
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hopeaa Julia Vänttinen, Ville Vasarainen, Jesper Stenstrand ja Edward Gylling, pronssia Jonatan 
Stenstrand, Juho Pesonen ja Reetta Muukkonen. Katso tulokset ja kaaviot.  

• Judon kata-liikesarjojen vuoden 2012 maailmanmestaruuskilpailut käytiin Italian Pordenonessa 
22.-23.9.2012. Kisoihin osallistui yli 150 paria yhteensä yli 30 eri maasta. Suomesta osallistui pari tai 
kaksi jokaiseen viiteen kilpailukataan; yhteensä 8 paria. Menestys jäi tällä kertaa melko 
vaatimattomaksi, parhaiten pärjäsiväti ju-no-katan alkukarsinnoissa lohkossaan viidenneksi 
sijouttuneet Henna Ahola ja Jonna Marttila. Staffan Lindgrenille myönnettiin IJF:n tuomarilisenssit 
kaikkiin viiteen viralliseen kilpailukataan ja Jaakko Hannulalle lisenssit kolmeen kataan. Jaakko toimi 
tuomarina ju-no-katan alkukilpailuissa Staffanin tuomitessa nage-no-kataa. Staffan sai myös kunnian 
toimia päätuomarina nage-no-katan finaaleissa, jotka käytiin iltapäivällä hienojen 
avajaisseremonioiden jälkeen. Lue lisää.  

• Sisäistä ohjaajakoulutusta Hontain dojolla 9.9.2012. Katri Maijala ja Pingviinien Taavi Forssell 
järjestivät seurojensa ohjaajille mielenkiintoista koulutusta opettamiseen liittyvissä asioissa. Suurkiitos 
molemmille hienosta aloitteesta!  

• Kolme kultaa ja yksi hopea Raisiossa 8.9.2012. Hontai Judon Inka ja Klaus Verlin voittivat 
kumpikin sarjansa Samurai-Cup III:ssa neljällä ipponiin päättyneellä ottelulla. Samaan aikaan 
käydyssä Ryhti Shiaissa otti Ella Aakko kultaa E-tyttöjen -32 kg:n sarjassa kolmella otteluvoitolla ja 
Katri Maijala sijoittui toiseksi naisten -70 kg:n sarjassa kolmella ipponvoitolla.  

• Kevätkauden päätteeksi kävivät Hontai Judon varttuneimmat nuoret tutustumassa judon 
synnyinmaahan Japaniin. 10 päivää kestäneelle matkalle osallistui seurasta 19 judokaa ja 3 
huoltajaa. Lue lisää ...  

• Pohjoismaiset Mestaruuskilpailut 26.-27.5.2012 Ruotsissa: Inka Verlinille pronssia kahdella voitolla 
G17-52 ja Klaus Verlinille viides sija neljällä otteluvoitolla M20-73.  

• Wekara Shiai 19.5.2012 Vantaalla: Kultaa Ella Aaakko ja Susanna Sundberg, hopeaa Ella (D-
tytöissä), pronssia Minttu ja Jenni Sundberg.  

• Budo Nord Cup 17.5.2012 Lund, Ruotsi: BT-52 kg 7. Inka Verlin yhdellä voitolla  
• Erik Sundqvist suoritti sininsen vyön ja Oskari Uotila vihreän vyön 16.5.2012.  
• Aluegraduoinnissa 13.5.2012 Nummelassa viisi uutta ruskeata vyötä Hontai judoon. Lue lisää... 
• Hontai Judon perinteinen kevätleiri pidettiin 5.-6.5.2012 Vihdin Pirtillä. Leirille osalistui yli 40 

henkilöä. Lue lisää... 
• Alkeisryhmä mukana Junnu-Cupissa 29.4.2012 Porvoossa. Hontai Judosta osallistui Junnu-Cupiin 

peräti 19 nuorta valko- ja keltavöistä judokan alkua. Kaikki saivat otella enemmän kuin kerran, ja 
vaikka menestystä ei vielä kaikille tullut, oli into kova. Ilahduttavasti raivaisivat monet alkeisryhmän 
jäsenetkin tiensä palkintopallille. Minttu Sundberg taisteli itselleen kultaa kahdella otteluvoitolla. 
Hopeamitalin saivat kaulaansa peräti viisi judokaa: Reetta Muukkonen, Olivia Runte, Tuure Skyttä, 
Arttu Herrala ja Julia Vänttinen. Pronssimitalin uurastuksestaan saivat Jesper Stenstrand, Tatu 
Talja ja Juho Pesonen. 

• Aluemestaruuskisoista 28.4.2012 Hontai Judolle 4 kultaa ja 3 pronssia Kaikki 7 
aluemestaruuskisaan osallistunutta Hontai Judon judokaa otti itselleen mitalin Porvoossa pidetyissä 
kisoissa. Kultamitalin taistelivat itselleen Ella Akko, Susanna Sundberg, Ilja Roudak ja miesten 
sarjassa Safar Rahmani. Pronssimitalit tulivat Jenni ja Minttu Sundbergille sekä Maksim 
Roudakille. Ella Aakko heitti vastustajansa komeilla heitoilla matkalla kultapallille 

• Budoviikingit ja Hontai Judo järjestivät yhteisen salikisan Vuosaaressa 21.4.2012. Reilut 
kolmekymmentä nuorta judokaa, etupäässä aivan vasta-alkajia, osallistui Budoviikinkien dojolla 
pidettyyn salikisaan. Tulokset ja kaaviot  

• Ruskeasuon koulun oppilaita vieraili Hontai Judossa 19.4.2012 Viisi nuorta miestä Ruskeasuon 
koululta osallistui ohjaajiensa Kaisa Vuorelan ja Kaisa Liesimäen sekä kahden 
fysioterapiaharjoittelijan kanssa Hontai Judon dojolla pidettyyn judotuntiin. Satu ja Staffan Lindgrenin 
vetämä tunti herätti suurta mielenkiintoa judoa kohtaan. Ohjaajien kanssa oli kivaa päästä pyörimään 
lähikontaktissa tatamin pinnassa ja huomata, että tekniikan oikealla soveltamisella pärjää 
vahvempaakin vastaan. 

• Hämeenlinna Shiai 14.4.2012: Hontai Judon viisi osallistujaa toivat kotiin 3 kultaa ja 2 hopeaa! 
Kultamitalin taistelivat itselleen junnusarjalaiset Jenni ja Susanna Sundberg sekä Katri Maijala, joka 
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otteli N-70 -sarjassa. Hopeamitalin saivat kaulaansa Minttu Sundberg sekä Safar Rahmani, joka 
otteli M-81 -sarjassa. Tulokset ja ottelukaaviot.  

• Judon Suomenmestaruuskilpailuista kultaa ja pronssia Hontai Judoon! Naisten sarjaan N-70 kg 
osallistunut Katri Maijala kävi kolme kovaa kamppailua, joista voitti yhden ipponilla. Sovelletun judon 
SM-kilpailussa Linda Naumann saavutti toistamiseen kultaa sarjassaaan NS-78 kg. Linda voitti 
kaikki kolme vastustajaansa samalla tavalla, kaato ja tiukka sidonta. Lue lisää  

• Alempien vöiden Mestaruuskisa käytiin su 25.3.2012 Vantaalla. Kaikilla kolmella tatamilla nähtiin 
vauhdikkaita otteluita kun 180 kelta- ja oranssivöistä judokaa ratkoi mestaruuksia tyttöjen (alle 13v.) ja 
poikien (alle 15v.) sekä naisten ja miesten sarjoissa. Hontai Judon omat judokat olivat tehokkaita 
myös kilpailijoina ottaen mitaleita seuraavasti: Kultaa Susanna ja Minttu Sundberg, hopeaa Ella 
Aakko ja Matti Vasarainen, ja pronssia Yaqcob Rahmani sekä Sonja London. Lue lisää  

• Hontai Shiai käytiin lauantaina 24.3.2012 Vantaalla 330 ottelijan voimin. Kolmella tatamilla käyty 
kilpailu sujui jouhevasti ilman muita taukoja kuin ikäluokkakohtaiset palkintojenjaot. Päivä venyi silti 
pitkäksi, ja viimeiset palkinnot saatiin jaettua vasta klo 18. Hontai Judon ottelijoista saivat kultamitalin 
kaulaansa Ilja ja Maksim Roudak, Susanna Sundberg, Tuomas Konttinen ja Safar Rahmani. 
Hopealle selvittivät itsensä Minttu Sundberg, Katri Maijala ja Lari Luhtanen, ja pronssille Ella 
Aakko, Jenni Sundberg ja Tero Malkki. Lue lisää  

• Vöru Kevät-turnaus 17.-18.3.2012 Viro: Inka Verlinille pronssia kolmella ipponvoitolla sarjassa AT-
52 kg. 

• Satu ja Staffan Lindgren osallistuivat Euroopan Judo Unionin ja Kodokanin järjestämälle 
katakurssille Italian Lignanossa 6.-11.3.2012. 

• Kultaa ja hopeaa nuorten SM-kisoissa 10.-11.3.2012 Mikkelissä. Inka Verlin voitti B-tyttöjen SM-
kultaa sarjassa -48 kg neljällä otteluvoitolla lauantaina. Sunnuntaina hän otti A-tyttöjen -52 kg'n 
sarjassa yhden otteluvoiton. Klaus Verlin otti A-poikien SM-hopeaa kolmella voitolla sunnuntaina 
sarjassa -73 kg. Safar Rahmani otti samassa sarjassa yhden voiton. Tulokset ja ottelukaaviot. 

• Eestin nuorten avoimet mestaruuskilpailut 3.3.2012 Tartossa: Klaus Verlin sijoittui 5. sijalle 
kolmella ipponvoitolla sarjassa AP-73 kg. Kaaviot. 

• Staffan Lindgren läpäisi EJUn katatuomariseminaarissa 18.2.2012 Belgiassa kime-no-katan ja ju-no-
katan lisenssikokeet. Hänellä on nyt ensimmäisenä suomalaisena EJUn tuomarilisenssit kaikissa 
viidessä virallisessa kilpailukatassa. 

• Samurai-Cup II Pieksämäellä 18.2.2012 : Inka Verlinille kultaa neljällä voitolla ja Klaus Verlinille 
pronssia kahdella voitolla. Tulokset ja kaaviot. 

• Junnu-Cup 1/2012 Järvenpässä 11.2.2012: 18 Hontain judokaa haki kokemusta, 8 sai mitalin! 
Lue lisää... 

• Hontai Judon perinteinen Talvipäivä vietettiin su 29.1.2012 Sotungissa! Lue lisää...  
Tilaisuuden yhteydessä julkistettiin Hontai Judon kiertopalkintojen uudet haltijat: 

Vuoden yllättäjä:   Safar Rahmani Vuoden juniori:   Susanna Sundberg 

Vuoden nuori:   Juho Savola  Vuoden Judoka:   Aleksi Mikkola 

• 6 mitalisijaa Ice-Power Cupissa 28.1.2012 Tampereella: Kultaa Safar Rahmani M-81 kg neljällä 
ipponvoitolla, ja Susanna Sundberg DT-36 kg. Hopeaa Ella Aakko ja Minttu Sundberg E-tytöissä. 
Pronssia Minttu Sundberg E-tytöissä ja Maksim Roudak D-pojissa. Tulokset ja kaaviot.  

• Klaus ja Inka Verlin voittivat sarjansa Samurai-Cup 1:ssä Orimattilassa 14.1.2012. 
Inka voitti kaikki kolme vastustajansa sarjassa BT-52 kg selvästi ipponin arvoisilla suorituksilla. Klaus 
eteni sarjassaan AP-73 kg niinikään kolmella ipponilla finaaliin, jossa vastaan tullut Hämeenlinnan 
Sikko Kaewasa kukistui täyden ajan kestäneessä ottelussa 5-0. Safar Rahmani taisteli itsensä 
sarjassa AP-81 kg viidenneksi yhdellä otteluvoitolla. Tulokset ja ottelukaaviot. 
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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 seuraavalla sivulla! 
  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 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 
Junnuille tulee ensimmäisen natsan suorittamisen yhteydessä eteen 
Suomen Judoliiton Nuorten Judopassin lunastus. Tämä sisältää 
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 
keltaisen vyön suorituksen jälkeen.  
Seuraavien vyöarvokorotusten yhteydessä (siniseen asti) peritään 
maksuna 30 € seuran tilille (ei koske natsakokeita!), ja tästäkin seura 
maksaa valtaosan Judoliitolle rekisteröimismaksuna. 

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 tai 
      puna-valkoinen 
8. dan  = musta tai 
      puna-valkoinen 
 
9. dan  = musta 
           tai punainen 
10. dan  = musta 
           tai punainen 
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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, 
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 2013 kurssi järjestetään:     la-su 23. - 24.2.2013 
 Kurssin hinta on 75 € ja alaikäraja kurssille on 12 vuotta 
 Ilmoittautumisaika kurssille päättyy jo tiistaina 19.2.2013. 

 

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 2013 kurssi järjestetään:   la-su 20. – 21.4.2013 
 Kurssin hinta on 75 € 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 kuulu 
osallistuminen 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. 

 
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 harvinaisempi katoja.. 

Lukusanat japanin kielellä:  
 

1  iich 3 san  5 go 7 shichi 9 ku 
2  ni 4 shi  6 rok (u) 8 hachi 10  ju 

Hontai Judo tukee 
ohjaajina ja apuvetäjinä 

toimivien jäsentensä 
kouluttautumista 

maksamalla heidän 
kurssimaksunsa! 
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Hontai Judon toiminta v. 2013   
 
Toimihenkilöt 

Seuran puheenjohtajana ja pääopettajana toimii Staffan Lindgren, sihteerinä Satu Lindgren 
(myös passit) ja rahastonhoitajana Ritva Määttä. Seuran hallitukseen kuuluvat lisäksi Päivi 
Mattila, Katri Maijala ja Lari Luhtanen. Tilintarkastajina toimivat Anne Verlini ja Timo Lehtonen. 
 

Tulevia tapahtumia Hontaissa 
 
Seuraleiri  

Perinteinen seuraleirimme pyritään järjestämään jälleen toukokuun loppupuolella. Paikka on 
vielä avoinna, joten otamme mielellämme vastaan leiripaikkaehdotuksia!  

 
Jokainen ryhmä järjestää kevään aikana harjoitusten lisäksi jonkun ylimääräisen retken, salileirin 
yöpymisineen tai salikilpailun, seuravierailun tai muun vastaavan yhteisen tapahtuman. 
 

Seuran kilpailut 
Järjestämme lauantaina 23.3 Hontai Shiain  ja sunnuntaina 24.3 Alempien vöiden 
Mestaruuskilpailut Hakunilassa. Alempien vöiden 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 2013 järjestämme jälleen lokakuun lopussa Hontai Kata Taikai -tapahtuman sekä 
Hontai Shiai-nimikkokilpailumme.  

 
Harjoitusmaksut kevätkausi 2013 

Harjoitusmaksut kattavat  niukasti pakolliset menomme (vuokrat, Judoliiton jäsenmaksun 
ja vakuutukset). Palkkamenoja meillä ei ole lainkaan; kaikki ohjaajat toimivat ilman 
korvausta!  
Maksut (joihin sisältyy jäsenmaksu kevätkaudelle 2013) maksetaan Hontai Judon tilille 
800018-70124592 tammikuun loppuun mennessä. Kaikki jäsen/harjoitusmaksunsa 
maksaneet saavat Judoliiton vakuutusturvan! 

  – Muksujudokat  95  €  
  – Alkeisryhmäläiset (nuoret)  140  €  
  – Jatkoryhmäläiset ja muut         
       nuoret sekä opiskelijat  130  €  
  – Aikuiset  140  € 
  – Erityisryhmä  110  €  
  – Kannatusjäsenmaksu    65  €  
  Sisar/perhealennukset: Ensimmäinen maksaa täyden hinnan, seuraava saa 15 € 

alennusta, kolmas ja sitä useammat 30 € alennusta.  
  Vapaapaikat tms. voi sopia Sadun kanssa.     Toimitamme viitenumerolliset 

maksulaput, jotka ovat henkilökohtaisia. Näin maksut ohjautuvat oikein ja samalla seura 
säästää jonkun verran rahaa kun ei mene ylimääräisiä pankkipalvelumaksuja. 
Maksajaksi/tiedoksi judokan nimi! 
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Judokalenteri   kevät - alkukesä 2013   
 

Helmikuu 2013   
 
     la 2.2. Finndai-shiai, Helsinki 
     la 2.2. Kensapuu-shiai, Himanka 
     la 9.2. Katakilpailu, Oulu 
     la-su 16-17.2. Tallin Cup, Tallinna, Viro 
     la-su 23-24.2 Judon perusteet -koulutus, Nummela 
     la-su 23-24.2. Nuorten SM, Orimattila 
 
Maaliskuu 2013  
 
     la 16.3.  Samurai-cup II, Iisalmi 
     la 23.3.  Hontai-shiai, Vantaa 
     la 23.3.  Sörmlandsträffen, Oxelösund, Ruotsi 
     su 24.3. Alempien vöiden mestaruuskisat, Vantaa 
     pe-ma 29.3-1.4. Pääsiäispyhät 
 
Huhtikuu 2013   
 
     la 6.4.   Judon SM-kilpailut, Helsinki 
     su 7.4.  Joukkue-SM, Helsinki 
     su 7.4.  Sovelletun judon SM-kilpailut, Helsinki 
     la 13.4. Hämeenlinna-shiai, Hämeenlinna 
     la 20.4. Junnu-Cup II, Järvenpää 
     la-su 20-21.4. Oppiminen ja opettamisen perusteet judossa -koulutus, 
                            Etelä-Suomi 
 
Toukokuu 2013   
 
     la 4.5.   Orimattila-shiai, Orimattila 
     to-su 9-12.5. Budo-Nord -cup ja leiri, Lund, Ruotsi 
     la 18.5. Wekara-shiai, Vantaa, Myyrmäki 
     su 19.5. Joukkue-Wekara, Vantaa, Myyrmäki 
     la-su 25-26.5. Peruskurssiohjaajakoulutus, Etelä-Suomi 
 
Kesäkuu 2013   
 
     su-pe 2-7.6.  Tanssisaaren judoleiri, Porvoo, Tolkkinen 
     pe-su 7-9.6.  Meri-Porin kesäleiri, Pori 
     ke-la 26-29.6.  Yanagi Judo Camp, Heinävesi 
 

 
 

Hontai Judo ry  Dojo: Staffan Lindgren Pankkiyhteys: Danske Bank 
Ohjaskuja 6 Lampputie 4 p. 040-508 3885 FI48 8000 1870 1245 92 
00750 HELSINKI 00750 HELSINKI staffan@hontaijudo.fi        www.hontaijudo.fi 

 
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, tai itse 

tatamille kuntojudoon! 
Seuraava yhteinen 

ponnistus on 
viikonloppu  

23.-24.3.2013,  
jolloin järjestämme  
sekä Hontai Shiain 

että Alempien vöiden 
Mestaruuskilpailut 
Vantaan Hakunilassa. 
Perjantaina 22.3 on 

tatamitalkoot.  
Lauantaina ja 

sunnuntaina tarvitaan 
auttajia mm. kanttiiniin, 

punnitukseen, 
toimitsijoiksi, kuvaajiksi 

yms ... 


