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HONTAI SHIMBUN
1/2006

Hontai Judon jäsenjulkaisu
Jaetaan talvipäivillä su 15.01.06
Painosmäärä 150 kpl

OSS!
Seuramme jäsenmäärä on
vakiintunut ja on tällä hetkellä n. 150
henkilöä, joista aikuisia
noin kolmisenkymmentä. Pidämme
edelleen 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 on tuottanut 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 tuomareina ja kouluttajina.
Viime kevään aikana järjestetyt Tehotiimileiri sekä Alempien vöiden
Mestaruuskilpailut ja syksyllä järjestetty Hontai 15. Shiai-kisat sujuivat vankalla
rutiinilla. Kilpailujen järjestäminen on seuramme kannalta tärkeätä. Yhteistoiminta
vahvistaa seuraa ja talouskin paranee, mutta ennen kaikkea
Sisällysluettelo:
jäsenemme oppivat ottamaan vastuuta erilaisista hankkeista
• Puheenjohtajan tervehdys 1
myös tatamin ulkopuolella, ja saavat näin paremmat ja
• Hontai Judon kiertopalk. 2
monipuolisemmat eväät elämää varten!
• Vyöarvokorotuksia
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Haasteita riittää alkaneelle vuodelle sekä kilpailujen
järjestämisen että muiden tapahtumien osalta.
Vanhimmat nuoret matkustavat kesän alussa Japaniin, joten japaninkieltäkin
opiskellaan judon ohella! Tatamilla tavataan
t. Staffan

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 2005 judoka on Eero Weck.
Eero tuli mukaan seuramme toimintaan vuonna 1992 pidettyään
muutamia vuosia taukoa judosta. Hän oli suorittanut oranssin
vyön Chikarassa 80-luvn lopulla.
Tällä hetkellä dan-kokeeseen valmistautuva Eero toimii
seuramme primus moottorina muksujudon saralla, jossa hän on
toiminut jo noin 10 vuotta! Hän on myös vetänyt kuntojudoa
moneen otteeseen. Eero on aina valmis auttamaan muita, ja
pyrkii jatkuvasti oppimaan uutta, mm. osallistumalla innolla
Suomen Judoliiton koulutuksiin

Vuoden nuori:
Vuoden 2005 nuori on Jaakko Toppari. Jaakko on kuluneen
vuoden aikana kehittynyt sekä teknisesti että kilpailutatamilla,
josta osoituksena sekä Pohjoismaiden mestaruuskisoissa että Bnuorten Suomenmestaruuskisoissa saavutettu pronssimitalin.

Vuoden juniori:
Vuoden 2005 junioriksi olemme nimittäneet Klaus Verlinin, joka on
harjoitellut ahkerasti koko vuoden osallistuen kahden eri ryhmän
harjoituksiin. Hän opastaa kokenemattomampia ja huomioi hyvin
harjoituskaverin osaamistason harjoituksissa. Klasu on myös kilpaillut
ahkerasti sekä kotimaassa että Tehotiimin mukana Ruotsissa ja
Hollannissa.

Vuoden yllättäjä:
Vuoden 2005 yllättäjä on Make Verlin joka on ottanut aktiivisen
roolin ohjaajana Jatkokurssi 1:llä. Make on myös vetänyt erillisiä
randoriharjoituksia viikonloppuisin lähinnä D-pojille, ja hän on
toiminut huoltajana monilla kilpailumatkoilla, viimeksi joulukuun
alussa Hollannissa. Tämän lisäksi hän on huolehtinut omasta
harjoittelustaan, mistä osoituksena ylempivöisten M-90 sarjan
voitto neljällä ipponilla Hontai 15v .Shiai’ssa 19.11.2005!
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Vyöarvokorotuksia
Seura sai jälleen kaksi uutta mustaa
vyötä, kun Salla Härkönen ja Timo
Lehtonen suorittivat 1. danin kokeen
hyväksytysti 3.9.2005 pidetyssä Suomen
Judoliiton liittograduoinnissa Vantaalla.
1. kyun eli ruskean vyön suoritti Katri
Maijala aluegraduoinnissa Nummelassa
joulukuussa 2005.
Eero Ahola, Heikki Jussila ja Jaakko
Toppari suorittivat 2. kyun eli sinisen
vyön kevätkaudella 2005.
Joona Hirvensalo suoritti 3. kyun eli
vihreän vyön kevätkaudella 2005.
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 2005 ryhmät:
Ohjaajat ja apuvetäjät sekä erityistunnustuksen saaneet judokat
Muksujudo:

Eero Weck

Erityisryhmä:

Sanna Laeslehto , Tuula Myllynen, Katri Maijala
Aapo Vuorio ja Mikko Kuittinen

Alkeisryhmä:

Satu, Staffan ja Stefan Lindgren, Heikki Joensuu

Christian Roc, Atte Reinikka

Otto Kallioniemi, Jani Heino, Leevi Ahonen
Jatko I:

Uula Salminen, Make ja Anne Verlin
Nea Helkama, Jyri Rajaniemi

Jatko II:

Satu, Staffan ja Stefan Lindgren
Niilo Sipilä, Anniina Konttinen

Jatko III:

Timo Lehtonen, Uula Salminen
Niko Jokinen, Eemi Salminen

Nuoret:

Staffan ja Satu Lindgren
Tuuli Seger

Aikuiset:

Staffan, Satu, Rami Laeslehto
Lisäksi Anu Kontula aloitti syyskaudella aikuisten Judobicksryhmän, joka kokoontuu lauantaisin
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Ryhmien kuulumiset
Muksujudo

Kuva: Petri
Villenheimo

Muksujudo 1:ssä eli ’aikuiset ja lapset’–ryhmässä
ollaan keskitytty erilaisiin kehonhallintaan ja judon
alkeisiin liittyviin liikkeisiin ja leikkeihin.
Innokkaimmat ovat jo aikaisin repimässä ulkoovea päästääkseen tekemään kaikkia temppuja
tatamilla. Tästä ryhmästä palkitaan Christian Roc,
nuori ja huomaamaton miehenalku, joka ei rähjää
ja on aina symppis.
Hiukan vanhempien ja edistyneempien muksujen
ryhmässä opetellaan enemmän judotekniikoita, ja
tästä ryhmästä palkitaan Atte Reinikka, joka
mielellään auttaa muita pitämättä itsestään turhaa meteliä.
Eero Weck

Erityisryhmä

Kymmenen pojan ja yhden terhakkaan tytön ryhmä on harjoitellut
Sanna Laeslehdon johdolla innokkaasti koko
vuoden. Ryhmän mukaansa tempaavasta
vauhdista ovat saaneet nauttia myös
apuohjaajina toimineet Tuula, Katri, Salla ja
Stefan. Kaikki nuoret ovat edistyneet
judourallaan hyvin, ja ensimmäiset natsat on
saatu ommeltua vöihin. Ryhmästä palkitaan Aapo Vuorio ja Mikko
Kuittinen.
Sanna Laeslehto

Alkeisryhmä

Alkeisryhmä on vähitellen ryhmäytymässä ja oppimassa
judokäyttäytymistä. Ryhmässä on paljon tunnollisia harjoittelijoita, jotka
ovat edistyneet selvästi syksyn lähtötasosta. Ryhmä malttaa jo
kuunnella opetustilanteita rauhassa ja judotaidot kasvavat vähitellen
Ryhmästä palkitaan tällä kertaa Otto Kallioniemi ja Jani Heino
tunnollisesta harjoittelusta ja henkilökohtaisesta edistymisestä.
Lisäksi palkitaan Leevi Ahonen, joka syyskaudella harjoitteli kahdessa
eri ryhmässä.
Satu, Staffan, Stefan ja Heikki

Jatkoryhmä 1 Jatkoryhmä 1 on harjoitellut koko vuoden ahkerasti. Ryhmä on
omaksunut hyvän dojokäyttäytymisen ja sen johdosta harjoitukset ovat
sujuneet mukavasti. Ryhmäläisillä on judotaidot sekä
fysiikka kehittynyt mallikkaasti ja monet ovat käyneet
kokeilemassa taitojaan useissa junnucupeissa. Muutama
uskaltautui jopa ihan oikeisiin kisoihinkin.
Kevään aikana ryhmän on tarkoitus jatkaa junnucupeissa
käyntejä ja järjestämme yöleirin omalla dojollamme.
Tällä kertaa haluamme palkita ryhmästä Jyri Rajaniemen ja
Nea Helkamaan erittäin ahkerasta harjoittelusta.
Uula, Make ja Anne
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Jatkoryhmä 2 Ryhmä on edistynyt kuluvan vuoden aikana mukavasti sekä ryhmänä
että yksilötasolla. Kuusi ryhmän nuorista suoritti syyskaudella oranssin
vyön ja lähes kaikki heistä liittyivät saman tien alueen nuorempaan
Tehotiimi-ryhmään, joka osallistui mm. joulukuiseen Hollannin
kilpailuun. Ryhmä oli myös metsävaelluksella Nuuksiossa kokeillen
taitojaan kalliokiipeilyssä, suunnistuksessa ja solmujen teossa. Oton isä
tallensi retken muistot jokaiselle osallistujalle CDlevylle.
Ryhmästä palkitaan Niilo Sipilä, joka on harjoitellut
iloisella asenteella ja haastanut randoriin myös
isompikokoisia ryhmäläisiään. Toinen palkittu on
Anniina Konttinen, joka on tunnollinen harjoittelija ja
joka uskaltautui mukaan Hollannin kilpailuun, jossa
voitti yllättäen mm. ruskeavöisen vastustajan ja sai
pronssimitalin kaulaansa.
Satu, Staffan ja Stefan

Jatkoryhmä 3

On ollut mukava huomata, että koko ryhmä on jaksanut treenata
koko syksyn todella aktiivisesti. Tänä syyskautena uutena harjoituksena on tullut
randoritreeni yhdessä nuorten ryhmän kanssa. Lähes koko ryhmä on käyttänyt
hyväkseen tämänkin harjoituksen.
Ryhmä on osallistunut kiitettävästi syyskauden kilpailuihin ja leireihin. Muutamat
uskaliaat kävivät jopa kokeilemassa taitojaan Hollannissa joulukuun alussa
järjestetyissä nuorten kilpailuissa. Tällä kertaa Joona, Otto, Klaus, ym. sankarit
joutuivat toteamaan tason olevan korkeampi kuin oma osaaminen.
Kevätkaudella voisimme valita muutaman kilpailun johon osallistutaan vielä
suuremmalla porukalla. Tänä vuona olisi myös mukava kasata joukkue toukokuun
alussa järjestettävään Wekara-Shiaihin, ja koettaa kaapata komea kiertopalkinto
Chikaralta.
Tänä vuonna ryhmästä palkitaan Niko
Jokinen ja Eemi Salminen
Molempien kohdalla perusteluiksi käy
todella hieno harjoitteluaktiivisuus.
Kevätkaudella jatkuvat harjoitukset
entiseen malliin, jatketaan kuntopiirien
tekemistä, sekä keskitytään tekniikan
hiomiseen.
Uula Salminen ja Timo Lehtonen

Aikuiset
Aikuisten harjoituksiin on kauden aikana tullut mukaan myös pikkujudokoiden
vanhempia. Judo sopii erittäin hyvin koko perheen harrastukseksi, ja varsinkin
muksujudokoiden osalta on usein eduksi, jos vanhemmat tulevat tatamille asti.

Judobicks
Uutena harjoitusmuotona aloitettiin syyskaudella Anu Kontulan johdolla judobicksharjoittelut, jotka pitävät sisällään judomaisia verryttely- ja venyttelyliikkeitä sekä
muuta liikuntaa.
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Nuoret
Tässä noin kahdenkymmenen
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 täydennetty
jatkokurssien kautta.
Nuorten ryhmän tärkein tapahtuma
oli italialaisen ystävyysseuran
vierailu elokuussa tutustumassa
Suomen luontoon ja luonnon
suojeluun. Tunnelmia tästä välittää lyhennelmä Katri Maijalan artikkelista.
Ryhmäläiset ovat ahkeran judoharjoittelunsa lisäksi toimineet seuran järjestämien
kilpailujen toimitsijoina sekä osa apuopettajina, tuomareina tai huoltajina kilpailuissa.
Osa tästä ryhmästä osallistuu aktiivisesti Judoliiton edustusvalmennusleireille sekä
nuorten arvokilpailuihin.
Tästä ryhmästä saa erityisen tunnustuksen Tuuli Seger, joka on esimerkillisen
harjoitteluahkeruutensa ohella kunnostautunut auttamalla seuran tapahtumissa sekä
toimimalla apuohjaajana muissa ryhmissä.

Menestyminen arvokilpailuissa 2005
B-nuoret Pohjoism. Mest. Islanti
o 3. Jaakko Toppari – 50 kg
o 3. Pietro Casagrande -50 kg
o 3. Heikki Jussila -73 kg

B-nuoret SM

Kuopio
o 3. Tuuli Seger -48 kg
o 3. Jaakko Toppari -55 kg
o 3. Pietro Casagrande -55 kg
o 2. Heikki Jussila -81 kg

Nuoret saavat SM-mitaleista seuran stipendin.
Näiden arvokilpailujen lisäksi nuoret osallistuivat
moniin kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.
Innokkaimmat lähtivät jälleen mukaan EteläSuomen alueen perinteisille kilpailumatkoille,
huhtikuussa Ruotsin Oxelösundiin ja joulukuussa
Hollantiin. Hollannin matkalle osallistui Hontai
Judosta ennätyssuuri joukkue, peräti 18 henkilöä
(kilpailijoita, huoltajia ja tuomareita).

Italialaisen ystävyysseuran vierailu elokuussa
Hontai Judon suurin yksittäinen hanke oli järjestyksessä jo toinen EU-yhteistyönä tehty nuorten
ryhmätapaaminen, jonka puitteissa toimimme isäntinä lähellä Venetsiaa sijaitsevan
Coneglianon judoseuran nuorille sekä heidän valmentajilleen ja muutamalle isälle ja äidille.
Italialaiset vierainamme pe 29.7-pe 5.8.2005 (lyhennelmä Katri Maijalan kirjoituksesta)
Odotin koko perjantain kovasti italialaisten saapumista Suomeen. Halusin näyttää heille
pääkaupunkiamme ja kotiseutuamme Puistolaa, jotka eroavat valtavasti italialaisten ystäviemme koti-
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kaupungista Coneglianosta. 16 italialaista (9 nuorta, 5 isää/äitiä ja 2 valmentajaa) tulivat lentokoneella
Helsinki-Vantaan lentokentälle perjantaina, vasta puolen-yön kieppeillä.
La 30.7: Tapasimme aamulla Havis Amandan patsaalla ja kierrätimme ystäviämme ympäri
Kauppatoria, josta ostettiin Poron sarvi-avaimenperiä ja hirvi-pehmoleluja. Sieltä matka jatkui kohti
Hietaniemen kirpputoria, jonne he halusivat päästä, koska Italiassa eivät kirpputorit ole yleisiä.
Lounaalle menimme judolaisemme Sallan kotiin, jossa söimme mahtavaa ruokaa (olin varma että
viimeistään silloin mahdolliset ennakkoluulot
suomalaisesta ruuasta katosivat). Parituntinen
meni nopeasti rupatellessa ja syödessä. Sitten oli
aika hieman urheilla. Olimme opettaneet
italialaisille miten pelataan pesäpalloa, kun
olimme olleet vuosi aikaisemmin heidän
vierainaan. He muistivat säännöt pienen
kertauksen jälkeen ja ryhtyivät pelaamaan.
Su 31.7: Lähdimme aamulla Suomenlinnaan.
Sää oli aurinkoinen ja lämmin. Saarella
katsoimme valkokankaalta kertomuksen
Suomenlinnan historiasta. Vankityrmien ja
kiertelyn jälkeen söimme picnic-lounaan, josta
italialaiset pitivät kovasti. Heillä nurmikolla
syöminen ei ole ollenkaan niin yleistä kuin meillä. Nuorten kanssa lähdimme iltapäivällä kaupunkisuunnistukselle Töölönlahden ympäri. Kierroksen jälkeen veimme vieraamme Hietaniemen rannalle,
johon he ihastuivat. Uimassa käytiin ilta-auringossa. Tiesin että italialaiset ihastuisivat Itä-mereen!
Illalla söimme Zetor-ravintolassa.
Ma 1.8: Veimme italialaiset tutustumaan Luontoliittoon, jossa meille kerrottiin sen toiminnasta ja
erilaisista järjestöistä, joissa nuoret voivat toimia luonnon hyväksi. Luonto kuuluu varmasti suurena
osana suomalaisten identiteettiin ja toivon että vierailu avasi heidän silmänsä luonnonsuojelun
tärkeydelle. Sudet nousivat keskustelun aiheeksi: vaikka Italiassa on 2000 sutta ja Suomessa vain
200, eivät ne pelota italialaisia lainkaan. Luontoliitosta matka jatkui kohti Sotungin metsää, jossa
käveltiin 6 km luontopolkua. Puolessa välissä matkaa, paistettiin makkaraa nuotiolla. Italialaiset
ihmettelivät, miten vapaasti Suomen metsissä saa liikkua ja syödä marjoja. Heidän metsänsä ovat
miltei kaikki yksityisomistuksessa, joten niissä ei saa kulkea ulkopuoliset. Päivän lopuksi menimme
valmentajiemme luokse grilli-iltaan, joka jatkui puoleen yöhön. Italialaiset saivat kokea, millaista on
saunassa ja se oli heidän mielestään kovin rentouttavaa.
Ti 2.8: Aamulla tutustutimme italialaiset Tiedekeskus Heurekaan. He luulivat menevänsä johonkin
museoon ja yllättyivät positiivisesti, koska saivat itse tehdä, kokeilla ja toimia Heurekassa. Aika kului
nopeasti ilmassa nuoralla kulkevan pyörän kyydissä, painellen eri tehtävä-pisteiden nappuloita ja
väännellessä vipuja. Ruoan jälkeen suuntasimme Linnanmäelle. Portilla sisäänpääsyn odotusta
siivetti iloinen kiljunta ja laitteiden äänet. Loppu ilta meni laitteissa juostessa ja evästä syödessä.
Ke 3.8: Aamulla vierailimme Viikissä katselemassa lintuja. Vanhemmat eivät olleet mukana koska he
olivat ihastuneet Suomenlinnaan ja menneet sinne uudelleen. Lintuja näkyi oikeastaan vasta
täytettyinä Yliopiston laajassa lintukokoelmassa, joka sisälsi myös suomalaisia eläimiä, joita en ole
nähnyt kuin vain televisiossa ja kirjoissa (kuten minkkejä ja liito-oravia). Ruoan jälkeen meidät vietiin
Viikin aurinkoenergialla toimivien talojen luokse, esiteltiin kokeilua ja kerrottiin aurinkoenergian
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mahdollisuuksista. Viikistä matka jatkui judotreeneihin. Judo yhdistää meitä eniten. Se on laji, jota me
kaikki rakastamme. Treenatessa ei tarvitse käyttää kieltä ja silti on hauskaa ja oppii uutta.
To 4.8: Päivä vietettiin kauniissa Porvoossa. Aluksi kierreltiin vanhaa kaupunkia ja käytiin Brunbergin
myymälässä maistelemassa suklaita. Illan mittaan alkoi tajuntaan työntyä se fakta, että huomenna
italialaiset lähtisivät takaisin koti-maahansa, emmekä tiedä, tulemmeko enää näkemään toisiamme.
Viimeisestä illasta tulisi ottaa kaikki irti! Valmentajallamme oli syntymäpäivät, joita juhlimme hyvän
ruoan ja kakun, tai oikeastaan kahden kakun merkeissä. Ilta vietettiin Porvoon kauniissa
auringonlaskussa jutellen ja laulaen onnittelu-lauluja. Päivän lähestyessä loppuaan, olo muuttui
haikeaksi ja muutamat kyyneleetkin päästettiin. Kaikki hauska loppuu aikanaan.
Pe 5.8: Kyyditsimme italialaiset aikaisin aamulla lentokentälle, josta lento lähti takaisin heidän
kuumaan kotimaahansa. Viikko oli kaikin puolin onnistunut ja olin iloinen kun vieraamme pitivät
Suomesta. He näkivät tosin vain pääkaupunkiseutua. Vaikka Conegliano ja Helsinki ovat todella
erilaiset kaupungit, huomasin, että niiden ihmiset ovat kovasti samanlaisia.

Seuraleiri
Perinteinen seuraleiri
järjestettiin helatorstaina
tutussa paikassa eli Vihdin
pirtillä. Leirille osallistui noin
kuusikymmentä Hontain
judokaa ja ohjelmassa oli
perinteisiä taitoa ja
kekseliäisyyttä vaativia
ryhmätehtäviä, joissa eri ikäiset nuoret oppivat tuntemaan ja luottamaan toisiinsa. Leirin
puitteissa vierailimme myös Nummelan Judon hienolla dojolla, jolla pidettiin judoharjoitus.
Tuomaritoiminta
Tällä hetkellä on seuraavilla Hontain judokoilla voimassa olevat tuomarilisenssit:
- C-lisenssi: Julia Casagrande ja Uula Salminen
- A-lisenssi: Staffan Lindgren ja Timo Lehtonen (korotus lokakuussa)
Julia ja Uula osallistuivat joulukuussa perinteiselle Hollannin matkalle tuomareina.
Katatoiminta
Kevätkaudella työstivät Staffan ja Stefan Lindgren sekä Tero Malkki nage-no-katan
opetusvideota, jota tullaan vielä viimeistelemään Teron kotiuduttua armeijan harmaista. .
Staffan kävi syksyllä katatuomarikoulutuksen Pariisissa ja toimi tuomarina EJU:n
järjestämissä ensimmäisissä Katan Euroopan-mestaruuskilpailuissa Lontoossa.
Muu toiminta

Timo Lehtonen on edelleen toiminut Etelä-Suomen alueen kouluttajana osallistuen JP- ja OOPkurssien vetämiseen.
Staffan kuuluu Suomen Dan-Kollegion hallitukseen ja toimi kata- ja graduoijakouluttajana sekä
alue- ja liittograduoijana.
Salla Härkönen veti kesän alussa Puistolan kesäakatemian puitteissa ’Judon ja
itsepuolustuksen alkeet’ –kurssin, josta ilmestyi juttu paikallislehteen.
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Järjestetyt kilpailut
Kevätkaudella järjestetyt Tehotiimileiri
sekä Alempien vöiden
Mestaruuskilpailut ja syksyllä
järjestetty Hontai 15.v Shiai sujuivat
vankalla rutiinilla ja samalla saatiin
muutamia uusia henkilöitä koulutettua
mukaan järjestelytehtäviin.
Vuoden 2006 tapahtumia Hontaissa
Judobicks jatkuu
Anu Kontula kertoo: Judoharrastuksen aloitin jo 14-vuotiaana. Kipinä uudelleen aloittamisesta on jäänyt takaraivoon ja
lasten kasvamisen myötä innostus tietysti kasvoi. Tuli mieleeni, että miksi en voisi aloittaa vanhemmille judobickia, missä
voisi jumpata hyvän mielen ja lihaskunnon, sekä samalla madaltaa kynnystä lähteä mukaan ihan oikeaan judoon.
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja hieroja, olen vetänyt vesijuoksuryhmiä, sauvakävelyä, keppijumppaa, sekä ollut
mukana kaikenlaisessa nuorisotoiminnassa kouluttajana. Lisäksi olen harjoittanut Zen-meditaatiota muutaman vuoden.
Saattaa olla että saatte jossain vaiheessa kokeilla myös henkistä hölkkää…
Aloitamme ja lopetamme harjoituksen hiljentymällä, sekä opettelemme joitakin koordinaatioharjoituksia, mm.
kuperkeikkoja ja päälläseisontaa, jos haluaa. Ketään ei pakoteta, askelkuvioita ei tehdä, vaan lähinnä liikumme kaikille
tuttuun tyyliin, tehden lämmittelyä, lihaskuntoa ja pitkät venytykset. Toivon mukaan myös miehiä, kaikki ovat tervetulleita
kokeilemaan! Yhteydenotot puh. 044-525 6649 tai email anu.kontula@dnainternet.net

Seuraleiri
Perinteisesti seuraleiri on aina järjestetty helatorstaiviikonloppuna. Tänä vuonna
tuona viikonloppuna käydään Tampereella judon EM-kilpailut, ja siksi seuraleiri on
siirretty vappuviikonloppuun. Seuraleiri on sovittu tänä vuonna järjestettäväksi
Maarianhaminassa Ålands Judoklubb’in uudella dojolla, joka on rakennettu entisen
uimahallin altaan päälle. Laivamatkan ja ajankohdan vuoksi seuraleirille voivat
osallistua tänä vuonna vain jatkokurssilaiset ja edistyneemmät judokat.
Nuorten ryhmän Japaninmatka
Nuorten ryhmä on jo useamman vuoden kerännyt rahaa tulevaa Japaninmatkaa
varten. Tänä kesänä haave on tarkoitus toteuttaa. Kesäkuun alkuviikkoina tapahtuva
matka on paitsi judoharjoittelua ennen kaikkea tutustumista japanilaiseen kulttuuriin
ja japanilaisiin nuoriin. Saamme matkallemme arvovaltaisen suojelijan kun Japanin
parlamentin ainoa ulkomaalainen edustaja kautta aikojen, suomalainen senaattori
Marutei Tsurunen, on luvannut auttaa meitä matkajärjestelyissä ja on myös ilmaissut
halukkuutensa tutustua Hontain nuoriin.
Muut ryhmät järjestävät kevään aikana harjoitusten lisäksi jonkun ylimääräisen
retken, salileirin yöpymisineen tai salikilpailun tms yhteisen tapahtuman.

Seuran järjestämät kilpailut

Järjestämme lauantaina 19.3 A- ja B-nuorten Samurai Cup 2:n ja sunnuntaina 20.3
Alempien vöiden Mestaruuskilpailut. Paikkana on Hakunilan koulu Vantaalla.
Odotamme lauantain kilpailuihin n. 150 ja sunnuntain kilpailuihin noin kahtasataa
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 2006 suunnitelmissa on jälleen järjestää Hontai Shiai marraskuussa.
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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

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.

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 kokeesee,
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 2006 kurssit järjestetään:

La-su 11.-12.2.2006
La-su 22.-23.4.2006
Kurssin hinta on 50 € 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 2006 kurssit järjestetään:

La-su 4.-5.3.2006

Kurssin hinta on 50 € 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 DanKollegion (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 tukee
ohjaajina ja apuvetäjinä
toimivien jäsentensä
kouluttautumista
maksamalla heidän
kurssimaksunsa!

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-nokatan ja katame-no-kata lisäksi käymään läpi
myös harvinaisempaa Ju-no-kataa. Näin
valmistaudumme toukouussa Maarianhaminassa järjestettävää leiriä varten, jota
tulee vetämään korkea-arvoinen opettaja, Ms.
Umetsu-sensei, 7. dan, Japanista.
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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 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.
Suomen Judoliiton ikäluokat ja
Junnu-Cupeista seuraavina askeleina ovat
niiden lyhenteet vuonna 2006
kansalliset kilpailut, joita järjestetään useampia
M=miehet
PC=pojat 92-93
eri puolilla Suomea eri ikäryhmille alkaen
N=naiset
TC=tytöt 92-93
nuorimmista E-junnuista aina aikuisten
M20=mieh 87-89 PD=pojat 94-95
valiokilpailuihin.
N20=nais 87-888 TD=tytöt 94-95
B- ja A-nuorille (=M20/N20) järjestetään lisäksi
PB=pojat 90-91 PE= pojat 96erityinen kolmi-osainen Samurai-Cup keväisin ja
TB=tytöt 90-91 TE=tytöt 96Suomenmestaruuskilpailut lokakuussa.
Seuraava Junnu-Cup on 12.2.06 paikkana
Loviisa!
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 ilmoittautumismaksut

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 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.
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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 Eija Härkönen. Seuran johtoryhmätyöskentelyyn osallistuvat
lisäksi Jaana Casagrande, Tane Maijala ja kaikki seuran ohjaajat! Tilintarkastajina toimivat
Tapio Malkki ja Jouko Siro.

Ystävyysprojekteja kehitteillä

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

Harjoitusmaksut kevätkausi 2006
Nykyiset harjoitusmaksut kattavat niukasti pakolliset menomme (vuokrat, Judoliiton
jäsenmaksun ja vakuutukset), mutta yritämme edelleen pärjätä nostamatta niitä. Maksut
(joihin sisältyy jäsenmaksu kevätkaudelle 2006) maksetaan Hontai Judon tilille 80001870124592 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
90 €
ei sisällä vakuutusta
- Kannatusjäsenmaksu
30 €
Sisar/perhealennukset: Ensimmäinen maksaa täyden hinnan, seuraava saa 20 €
alennusta, kolmas 40 € alennusta. Muut perheenjäsenet 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 paikallislehdissä (Koillis-Helsingin Lähisanomat ja Pohjois-Helsingin
Uutiset). Myös vanhemmat jutut aina vuodelta 1997 saakka ovat tallessa seuran nettisivuilla.
Edelliset Hontai Shimbun-numerot (2005, 2004) ovat myös luettavissa seuramme nettisivuilta.
Tiedustelut ajankohtaisista asioista ym sähköpostiliikenne hoituu parhaiten osoitteella
staffan@hontaijudo.fi
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Judokalenteri kevät 2006
la 28.1.

Ice-Power Cup ,

Tampere

su 5.2.
su 5.2.
la 11.2.
la-su 11-12.2.
su 12.2.
su 12.2.

Nuori TehoTiimi leiripäivä
Kata Leiri
Samurai-Cup I + leiri su 12.2
Judon Perusteet kurssi
Junnu-Cup I
Aluegraduointi 1 kyu

Etelä-Suomi
Etelä-Suomi ??
Pajulahti, Nastola
Etelä-Suomi
Loviisa
Etelä-Suomi

la-su 4-5.3.
la-su 4-5.3.
la 11.3.
su 12.3.
la 18.3.
su 19.3.
la 25.3. tai su 26.3.

Muksujudo 1. ohjaajakoulutus (II-taso) Tampere
Oppiminen ja opettamisen perustaidot judossa Etelä-Suomi
Matsuru-Kannu
Kotka
Nuori TehoTiimi leiripäivä
Etelä-Suomi
Samurai-Cup II
Vantaa *** Hontai Judo!
Alempien vöiden (4-5 kyu) kisat Vantaa *** Hontai Judo!
Aluemestaruuskisat
Helsinki

pe-su 31.3-2.4.
la 8.4.
la-su 8-9.4.
la-su 15-16.4.
su 23.4.
la-su 22-23.4.

TehoTiimin Ruotsin kisamatka
Oxelösund
Hämeenlinna Shiai
Hämeenlinna
Seuraohjaaja-valmentajakoulutus Tampere
Alueleiri
Järvenpää
Junnu-Cup II
Tuusula
Judon perusteet koulutus
Etelä-Suomi

la 29.4-1.5
la 6.5.
su 7.5.
su 7.5.
la 13.5.
su 13.5.
su 14.5.
pe-su 26-28.5.

Hontai Judon seuraleiri
Wekara-Shiai
Samurai-Cup III
Joukkue-Wekara
Aurajoki-Shiai
Aluegraduointi 1 kyu ja 1 dan
Nuori TehoTiimi leiripäivä
Euroopan mestaruuskilpailut

Ahvenanmaalla
Vantaa
Vantaa
Vantaa
Turku
Etelä-Suomi
Etelä-Suomi
Tampere
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Apua kaivataan:
Rahastonhoitajaa kaivataan !
Pitkään seuramme rahastonhoitajana toiminut Eija
Härkönen on muiden kiireiden takia luopumassa
tehtävästään. Löytyisikö innostunutta henkilöä?
Yhteydenotot Staffaniin, joka opastaa ja auttaa.

- iso väritelevisio tai atk-näyttö (21”) pistetaulun
näytöksi
- tietokone (esim. vanha Pentium, mielellään
kannettava) pistetaulua varten
- muuta atk-tavaraa (näyttökortteja, isoja näyttöjä,
Win-95/98 -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, tai itse tatamille kuntojudoon tai judobicksiin!
Seuraava yhteinen ponnistus on viikonloppu 18.-19.3.2006, jolloin järjestämme
sekä Samurai Cup 2:n että Alempien vöiden Mestaruuskilpailut Vantaan Hakunilassa.

Lukusanat japanin kielellä:
1 iich
2 ni

3 san
4 shi

5 go
6 rok(u)

7 shichi
8 hachi

9 ku
10 ju

16 / 16
Aikataulu kevätkaudelle 2006
Alkaa

Ma

17.00

Ti
Jatko 2
Satu &
Staffan+Co

17.30 Jatko 3
18.00 Timo ja Uula Alkeiskurssi
18.30 Nuoret
Satu &
19.00
Staffan

Satu&Staffan
Nuoret

19.30 18.30 - 20.00 Satu & Staffan
20.00 Aikuiset
20.30 20.00 -21.15
21.00

19.00 - 20.30

Ke

To

Erikoisryhmä

Alkeiskurssi

Sanna & Co
Jatko 1 18.15

Satu&Staffan
Jatko 2

Uula, Make ,Anne

Pe

Judobicks
10.45-12.00

Jatko 1

Satu & Staffan+Co Uula, Make, ,Anne

Jatko 3

Nuoret + J3
Randori.
Staffan+
Timo ja Uula
Timo 19.0019.15 - 20.30 20.30

La
9.?? Anu
Kontula

Kuntojudo
Rami

Muksujudo
Muksujudo II
Eero Weck

19.00 - 20.30

21.30

Seuran nettisivut:

Hontai Judo ry
Ohjaskuja 6
00750 HELSINKI

www.hontaijudo.fi

Dojo:
Staffan Lindgren
Lampputie 4
p. 040-508 3885
00750 HELSINKI staffan@hontaijudo.fi

Pankkiyhteys: Sampo

800018-70124592
www.hontaijudo.fi

