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HONTAI SHIMBUN
     1 / 2015 

Hontai Judon jäsenjulkaisu  
Jaetaan talvipäivillä su 25.01.15  

Painosmäärä 150 kpl 

OSS! 
Tammikuun 16 päivänä tuli kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Hontai Judo aloitti 
ensimmäiset harjoituksensa. Juhlimme tätä hieman myöhemmin kevätkaudella!  
 
Ensimmäinen kokonainen vuosi uusissa tiloissamme on takanapäin, ja voimme tyytyväisinä todeta, 
että onnistuimme rakentamaan hyvin toimivan sekä viihtyisän että tunnelmallisen uuden dojon! Tila 
on kuitenkin pieni, joten kun loppuvuodesta tarjoutui tilaisuus saada hiukan lisää tilaa tartuimme oitis 
siihen. Saimme lisätilaa varastoillemme sekä neuvotteluhuonetta/luokkaa varten ja pystymme 
mahdollisesti asentamaan muutaman suihkukaapin. Samalla otimme hoitaaksemme alueen yhteisen 
tatamivaraston.  

Kilpailurintamalla tuli jälleen 
menestystä SM-kisoissa kun Katri 
Maijala voitti Naisten SM-kultaa 
sarjassa N-70 kg ja Linda 
Naumann otti jo neljännen kerran 
SM-kultaa Sovelletun judon puolella. 
Menestynein kilpailijamme Klaus 
Verlin on jatkanut kilpailu-uraansa 
osallistumalla yhä kovempiin 
koitoksiin ulkomailla. Inka  Verlin on 
taistellut itselleen useita mitaleita Pohjoismaissa ja Baltiassa käydyissä turnauksissa. Siskokset 
Susanna, Minttu ja Jenni Sundberg ovat vuoden mittaan kilpailleet tosi ahkerasti, ja tuloksena on 
lähes poikkeuksetta ollut mitalisijoja, useimmiten vieläpä kultaisia! Kilpailevia poikia kaivataan lisää! 

Tavoitteenamme on 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. 

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 saalistaminen, vaan testaaminen miten pystytään toimimaan 
tiukassa tilanteessa ja miten opitut judotekniikat toimivat. Jokaiselle löytyy 
sopiva taso jolla kokeilla tätä, alkaen salikilpailuista aina kansainvälisiin 
kisoihin asti.  

 

 Tatamilla tavataan                   t.   Staffan 
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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 tapahtunut kolmesti; Vuoden Juniori-pokaalin on saanut 
pysyvästi haltuunsa Janne Mäki, ja Vuoden judoka-miekan on saanut haltuunsa Stella 
Lindgren  ja viime vuonna Katri Maijala . Nyt tulee siis jälleen uusi miekka kiertoon! 
 
Vuoden judoka :   

Hontai Judon vuoden 2014 judoka  on Lari Luhtanen, joka on 
ollut seuran ahkerin harjoittelija ainakin viimeiset viisi vuotta! Hän 
on pitkään osallistunut eri ryhmien harjoitusten vetämiseen ja on 
usean vuoden aikana myös toiminut tuurajana nuorten ryhmän 
vetämisessä. Lari on toiminut nuorempana menestyksellisesti 
tuomarina, mutta innostunut taas kilpailemaan itse, jolloin 
tuomarihommat ovat jääneet. Hän harjoittelee erinomaisella 
asenteella ja monipuolisella tekniikalla kaikkien, myös itseään 
reilusti isompikokoisten kanssa, ja osaa sovittaa tekniikkansa niin 
että pienemmätkin hyötyvät harjoittelusta hänen kanssaan. 
Luonteeltaan hän on rauhallinen, aina valmis auttamaan muita 
eikä koskaan tuo itseään esiin. Lari suoritti 1. danin 30.8.2014 

 
Vuoden nuori: 

Vuoden 2014 nuoreksi olemme nimittäneet uudelleen Reetta 
Muukkosen. Hän suoritti keväällä vihreän vyön ja on jatkanut 
ahkeraa harjoitteluaan sekä nuorten ryhmän 
kaikissa harjoituksissa että myös 
jatkoryhmässä, jossa hän toimii 
apuohjaajana.   
Reetta harjoittelee hyvällä asenteella ja 
edistyy koko ajan mukavasti taidoissaan. 
Hän on aina valmis auttamaan talkoissa ja 
muissa yhteisissä asioissa  ja ottaa 
mielellään vastuuta.   

   
Vuoden juniori: 

 Vuoden 2014 junioriksi olemme nimittäneet Minttu 
Sundberg in, joka on menestynyt hienosti kilpailu-urallansa. 
Minttu harjoittelee ahkerasti nuorten harjoitusten lisäksi myös 
alueen Tehotiimin harjoituksissa. 
 
 
 
Vuoden yllättäjä:    
Palkintoa ei jaeta tällä kertaa. 
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VYÖARVOKOROTUKSIA 2014 
  

6. dan  (musta tai puna-valkoinen vyö) Staffan Lindgren   
1. dan  (musta vyö)     Aleksi Mikkola  ja Lari Luhtanen   
                                    liittograduointi Vantaalla 30.8.2014 

 
 1. kyu  (ruskea vyö):  ei suorituksia viime vuonna. 
 2. kyu  (sininen vyö) ei suorituksia viime vuonna. 
 3. kyu  (vihreä vyö): Reetta Muukkonen, Minttu ja Jenny  

    Sundberg. 
 

 Näiden lisäksi on oranssin ja keltaisen vyön suorituksia hyväksytty kuluneen vuoden 
aikana kymmenkunta. Seuragraduoijana toimi Staffan Lindgren. Staffan toimii myös 
liittograduoijana.  

 
KEVÄTLEIRI 2014 

Seuran perinteinen kevätleiri pidettiin 3. - 4.5.2014 Maarianhaminassa.  Leirille 
osallistui judokoita kaikista ryhmistämme paitsi muksu- ja junnujudosta. Helsingistä 
Turkuun matkustettiin 9 henkilöauton letkassa, sitten Viking Linen Amorellalla 
Maarianhaminaan, jonne saavuimme 
lauantaina iltapäivällä.  
Paikallisesta Ålands Judoklubbista oli 
leirillä mukana lähes parikymmentä 
henkilöä. Vilskettä riitti kun yhteensä yli 50 
henkilöä treenasi Maarianhaminan kauniilla 
dojolla, lauantaina Staffan Lindgrenin 
johdolla ja sunnuntaina ÅJK:n sensein Eva 
Fellman in 3.d johdolla.  Yöpyminen 
tapahtui tatamilla. Maarianhaminassa 
ehdittiin tutustua Merenkulkumuseoon ja 
nelimastoparkkiin Pommerniin. Paluu kotiin 
tapahtui sunnuntai-iltapäivällä Viking Linen uudella Grace-laivalla Turkuun, jonne 
saavuimme iltakahdeksalta ja kotiin Helsinkiin autokyydeillä iltakymmeneen mennessä. 

  
 

SYYSKAUDEN 2014 RYHMÄT:  
Ohjaajat ja erityistunnustuksen saaneet judokat  
 
Muksujudo:  Eero Weck   Lennu ja Konsta Mykkänen 

Erityisryhmä: Satu ja Staffan Lindgren Olli Virta   

Alkeisryhmä: Satu ja Staffan Lindgren   Oliver Karakcheev, Tuomas Soini 

Jatko: Lari Luhtanen, Päivi Mattila,  Arni Pursiainen, Matilda Nikula 
      Tuomas Konttinen 

Nuoret: Staffan Lindgren, Katri Maijala  

Aikuiset: Staffan, Ville Taka, Marko Verlin,  Marko Sundberg 
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 MENESTYMINEN ARVOKILPAILUISSA 2014 
 

Viron avoimet mestaruuskisat 
o 2. Klaus Verlin         M-81 

 
A- ja B-nuorten SM     Nummela 
o 2. Klaus Verlin        M21-90 
o 2. Inka Verlin           N18-57 

 

Aikuisten SM Vantaa 

o 1. Katri Maijala N-70 

Sovelletun judon SM Vantaa 

o 1. Linda Naumann   Sov.N-78  

Eurooppa Cup U21 24.5.2014 Espanja  
o 5. Klaus Verlin         M-81 

 
Special Olympics Europe    syyskuu Belgia 

o 2. Olli Virta          Sov.Miehet 
o 3. Linda Naumann Sov.Naiset 

 

Ruotsin avoimet nuorten mestaruuskisat 
o 3. Inka Verlin          N18-57 

 

Arvokilpailuissa mitalisijoille päässeet saavat 
seuran harjoittelustipendin.  
Lue lisää kilpailumenestyksestä seuran 
nettisivuilla

TUOMARITOIMINTA  
Hontain judon toiminnassa alusta alkaen mukana ollut Timo Lehtonen (2. dan) suoritti 
huhtikuussa kansainvälisen B-tason tuomarilisenssin (Continental), joka oikeuttaa hänet 
tuomitsemaan jopa EM-kisoissa. Timo toimii Suomen Judoliiton Tuomarikomission 
puheenjohtajana.  Aleksi Mikkolalla on B-lisenssi. Päivi Mattila suoritti kevätkaudella tuomarin 
peruskurssin  ja käytännön kokeet, ja sai C-lisenssin. 
 

KATATOIMINTA  
Lari ja Pyry Luhtanen sekä Tuomas Konttinen yhdessä Heikki Joensuun kanssa ovat 
osallistuneet Suomessa katakilpailuihin nage-no-katassa.  
Staffan Lindgren  on jatkanut kansainvälistä 
katatuomariuraansa tuomiten toukokuussa Katan 
EM-kisoissa Italiassa, elokuun lopulla Göteborgissa 
Nordic Judo Kata Open Tournamentissa ja 
syyskuussa Espanjan Malagassa järjestetyissä 
Katan MM-kisoissa. 
1.11 järjestimme kuudennen Hontai Judo Kata 

Taikai kilpailu- ja tutustumistapahtuman 
Hakunilassa kaikille katasta kiinnostuneille. Tässä 
oli mukana myös Team Hontai’n Judo Show jonka 
suunnittelivat ja esittivät Päivi Mattila, Susanna, 
Minttu ja Jenni Sundberg 

 
MUU TOIMINTA 

Katri Maijala on  edelleen toiminut Etelä-Suomen 
judo ry:n kouluttajana ja koulutus-koordinaattorina osallistuen JP- ja OOP-kurssien vetämiseen. 
Katri toimii myös Etelä-Suomen judo ry:n  johtoryhmässä varapuheenjohtajana. 
Staffan Lindgren on Suomen Dan-Kollegion hallituksen vpj ja vastaa dan-hakemusten 
esikäsittelystä. Hän toimii seura- ja liittograduoijana. ja on myös Suomen Judoliiton 
Katavaliokunnan jäsen. 
Jaakko Hannula toimii Suomen Judoliiton vuoden 2013 alusta perustetussa 
Katavaliokunnassa. Myös hän toimii liittograduoijana. 



  5 / 12 

JÄRJESTETYT KILPAILUT  
Katakilpailujen lisäksi järjestimme kevätkaudella Hontai Shiain sekä Suomen Judoliiton  
Alempien vöiden Mestaruuskilpailut ja syksyllä jälleen Hontai Shiain sekä Sovelletun 

Judon Hontai Shiai’n. 

 
 
HONTAI JUDON TOIMIHENKILÖT V . 2015 
  

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

 
VUODEN 2015 TULEVIA TAPAHTUMIA HONTAI JUDOSSA 
 
Seuraleiri  

Perinteinen seuraleirimme pyritään järjestämään jälleen toukokuun puolen välin paikkeilla.. 
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 järjestämät kilpailut 
Järjestämme lauantaina 21.3 Hontai Shiain  ja sunnuntaina 22.3 Alempien vöiden 
Mestaruuskilpailut Hakunilassa. Alempivöisten mestaruuskilpailuihin osallistumisoikeus on 
kelta- ja oranssivöisillä judokoilla. Painoluokkien lisäksi osallistujat jaetaan iän ja sukupuolen 
mukaan tyttöihin (alle 14 v.), naisiin, poikiin (alle 15 v.) ja miehiin. 
Syksyllä 2015 järjestämme jälleen loka.marraskuun vaihteessa Hontai Kata Taikai -tapahtuman 
sekä Hontai Shiai-nimikkokilpailumme, mahdollisesti myös sovelletulle judolle. 
 

HARJOITUSMAKSUT KEVÄTKAUSI 2015 
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 2015) maksetaan Hontai 
Judon tilille FI 48 8000 1870 1245 92 tammikuun loppuun mennessä. Kaikki 
jäsen/harjoitusmaksunsa maksaneet saavat Judoliiton vakuutusturvan! 
 

 – Muksujudokat 95  € – Aikuiset 140  € 
 – Alkeisryhmäläiset (nuoret) 140  € – Erityisryhmä 110  € 
 – Jatkoryhmäläiset ja muut  – Kannatusjäsenmaksu   75  € 
      nuoret sekä opiskelijat 130  €  
 

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! 



  6 / 12 

RYHMIEN KUULUMISET SYKSYLTÄ 2014 

Muksu- ja junnujudo  
Nuorempien muksujudokoiden ryhmässä harjoitellaan yhdessä  vanhempien kanssa 
erilaisia kehonhallintaan ja judon 
alkeisiin liittyviä liikkeitä, usein leikkien 
muodossa. Ryhmästä palkitaan Lennu 
Mykkänen.  
Hiukan vanhempien ja edistyneimpien 
junnujen ryhmässä opeteltiin enemmän 
judotekniikoita ja otettiin myös randoria. 
Tunnustuspalkinnon saa Konsta 
Mykkänen. Ryhmiä on vetänyt Eero 
Weck ja häntä on tarvittaessa 
tuurannut Jussi Pesonen. 
 
Erityisryhmä   
Sovelletun judon ryhmä on ollut koossa yhdeksän vuotta  ja 
siinä harjoittelee tällä hetkellä kuusi poikaa ja viisi tyttöä Satu 
ja Staffan Lindgrenin johdolla. Kokeneimmat, sinivöinen 
Linda Naumann  ja vihreävöinen Olli Virta  ovat osallistuneet 
valtakunnallisille leireille ja kilpailuihin. Linda voitti keväällä 
sovelletun judon SM-kultaa jo neljännen kerran, nyt -78 kg:n 
sarjassa. Syyskuussa käytiin Belgiassa Special Olympics 
Europe-kilpailut,  joissa Olli sijoittui toiseksi ja Linda 
kolmanneksi sarjassaan. Olli pärjäsi hienosti hopealle myös 
sovelletun judon Hontai Shiaissa marraskuussa, ja hänet 
palkitaan ryhmänsä tsempparina v. 2014.                
  
Alkeisryhmä   
Alkeiskurssin syyskausi on sujunut hienosti ahkeran harjoittelun merkeissä. Pieni, reilun 
tusinan aloittelijan ryhmä on opetellut judon alkeita Satu ja Staffan Lindgrenin johdolla. 
Ryhmästä palkitaan Oliver Karakcheev ja Tuomas  Soini erityisen hyvästä harjoittelu-
asenteesta ja ahkeruudesta. 
 
Jatkoryhmä   
Ryhmässä harjoittelee viitisentoista ala-asteikäistä keltavöistä nuorta judokaa.  
Ryhmästä palkitaan Arni Pursiainen, joka on harjoitellut ahkerasti käyden jokaisessa 

mahdollisessa treenissä, myös kesällä. Toinen palkittava 
on Matilda Nikula. Hän on koko ajan parantanut omaa 
suoritustaan treenaten 
ahkerasti ja 
ennakkoluulottomasti 
poikavaltaisessa 
ryhmässä.  
 
 

Välillä on ohjaajia ja apuohjaajia mukana lähes yhtä monta 
kuin oppilaitakin ;-)  
Innokkaimmat vanhemmat ovat osallistuneet sekä 
alkeisryhmän että jatkoryhmän harjoituksiin
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Nuoret 
Tässä reilun kahdenkymmenen hengen joukossa on mukana nuoria, joista muutamat ovat  
olleet mukana 
muksujudoajoista alkaen. 
Syksyn alussa tapahtui 
ryhmässä reipas 
nuorennusleikkaus, kun 
jatkoryhmän kokeneimmat 
jäsenet siirtyivät 
harjoittelemaan vanhempien 
nuorten kanssa. Ikäskaala 
on näin ollen laaja, 
nuorimpien ollessa 11-12 vuoden ikäisiä ja vanhimpien 'nuorten' jo yli kolmekymppisiä. 
Vyöarvot vaihtelevat keltaisesta mustaan.  
Nuorten ryhmän kokeneimmat  ovat ahkeran judoharjoittelunsa lisäksi toimineet seuran 
järjestämien kilpailujen toimitsijoina ja tuomareina tai huoltajina sekä ohjaajina seuran 
nuorempien harjoituksissa.  
Seuran tämän hetken menestyneimmät kilpailijat Klaus ja Inka Verlin  opiskelevat 
Pajulahden Urheiluopistolla ja osallistuvat aktiivisesti Judoliiton edustusvalmennusleireille 
sekä nuorten arvokilpailuihin. Sisarukset Susanna , Minttu  ja Jenni Sundberg  seuraavat 
heidän jalanjälkiään.     
  
 
Aikuiset 
Aikuisten harjoituksiin on kauden aikana tullut 
mukaan sekä pikkujudokoiden vanhempia että 
muita, joista joillakin 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 porukkaa 
vasta-alkajista mustiin vöihin.  
 
Harjoitusten vetämiseen osallistuvat pitkän linjan 
kuntojudokat, mustan vyön suorittaneet Ville 
Taka ja Marko Verlin sekä Marko Sundberg. 
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 JUDON VYÖARVOJÄRJESTELMÄ  
 
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 seuraavilla sivuilla! 
 
 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 graduointimaksut 
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 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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Muutama huomio harjoittelemisesta ja vyöarvoissa etenemisestä 
 

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

- Ahkeralla harjoittelulla on useimmiten mahdollista edetä jopa mustaan vyöhön! 
Tämä vaatii judon useimpien osa-alueiden harjoittelemista ja itsensä alttiiksi 
panemista niin vapaaharjoittelussa (randorissa) kuin myös kilpajudon kokemista 
muodossa tai toisessa, vaikka menestystä ei tulisikaan. Jokainen pystyy kehittymään 
omilla ehdoillaan, eikä aina tarvitse verrata muihin! 
o kerta viikossa riittää hädin tuskin tason ja kunnon ylläpitämiseen, mutta kehitys 

on hyvin hidasta! 
o kaksi kertaa viikossa on aloittelijoilla minimi, eikä sekään takaa kovin nopeaa 

edistymistä judotekniikan tai kunnon osalta 
o kolme kertaa viikossa on hyvä tahti niille, joilla on tavoitteena nostaa kuntoa 

kunnolla ja/tai kehittyä teknisesti niin että vyöarvon korotus ei kestä ikuisuuksia 
o kilpailemisesta kiinnostuneen tulee pyrkiä osallistumaan erilaisiin harjoituksiin, 

mielellään kolme tai neljä kertaa viikossa. Ellei tämä ole mahdollista, on syytä 
tehdä oheisharjoitteita jonkun muun lajin puitteissa, sillä kisoissa tarvitaan 
fyysistä kestävyyttä. 
 

- Vastuun ottaminen omasta harjoittelusta 
o Yleisesti ottaen ei ihan riitä se, että raahautuu paikalle harjoituksen ajaksi ja 

tekee mitä käsketään. Ei kannettu vesi kaivossa pysy! Täytyy olla omaa halua 
mukana, tahtoa oppia ja testata onko oppi mennyt perille, tahtoa kehittyä 
jatkuvasti ja etsiä omia rajojaan. Mitä enemmän tällaista löytyy, sen nopeampaa 
on myös edistyminen! 
 

- Tarvitset harjoituskavereita! 
o Auta myös muita! Kukaan ei pysty harjoittelemaan judoa yksikseen; siihen 

tarvitaan aina vähintään yksi harjoittelukaveri. Harjoittelu on mielekästä vain 
silloin, kun molemmat hyötyvät siitä. Toimimalla hyvänä ukena oppii itsekin 
paljon tekniikoista.  
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KOULUTUS 
 
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. Kurssi järjestetään 
joskus seurakohtaisena.  
Katso seuraavat kurssit Etelä-Suomen judo ry:n sivuilta (www.etelasuomenjudo.fi). 
  

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

Kurssilla annetaan perusteet judon oppimiseen ja opettamiseen tatamilla käyttäen hyväksi 
judon periaatteita sekä teoriassa että sovellettuna käytännön harjoitteluun. 

Kurssi kestää kaksi päivää ja se painottuu tatamilla tapahtuvaan harjoitteluun sekä oppilaitten 
pareittain tekemiin opetustuokioihin, joista he saavat palautetta. 

Katso kurssien kutsut osoitteesta www.etelasuomenjudo.fi  
Tarkempi kuvaus Suomen Judoliiton koulutusjärjestelmästä sen eri tasoineen  
on nähtävissä liiton sivuilla osoitteessa www.judoliitto.fi =>  Materiaalikansio 

 
  
 
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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KILPAILUTOIMINTA  
Kilpailuihin osallistuminen on seurassamme täysin vapaaehtoista. Kilpailut ovat kuitenkin eräs osa-alue 
judosta, josta jokaisen judokan on hyvä saada ainakin hieman kokemusta jossain vaiheessa. Helpoiten 
se järjestyy nuorilla seuran omissa salikilpailuissa sekä alueen järjestämissä Junnu-Cup –harjoitus-
kilpailuissa. Näissä pyritään aina luomaan sarjat siten, että jokainen osallistuja saa otella vähintään 
kaksi kertaa saman ikäisiä ja kokoisia ja yhtä vähän kokemusta omaavia vastustajia vastaan. 
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 
U11-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. Joissakin kilpailuissa voivat myös 

nuoremmat osallistua. 
 

Judopassi, Sportti-Id, vakuutus  
Suomen Judoliiton virallisissa kilpailuissa on 
jokaisella osallistujalla oltava Suomen Judoliiton 
 judopassi sekä Sportti-Id tunnus jonka judoka   
saa maksettuaan seuransa jäsenmaksun! 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. 1.9.2014 - 31.8.2015.  
 

Kilpailuihin ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaks ut  
Junnu-Cup -kilpailujen osalta noudatamme edelleen vanhaa käytäntöä laittamalla ilmoittautumislistan 
salin ilmoitustaululle.Täyttäkää tiedot listalle huolellisesti (sekä ikä- että painoluokka). Seura ilmoittaa 
kilpailijat tämän listan perusteella ja maksaa ilmoittautumismaksut yhteissummana.  
Kansallisten kilpailujen osalta kaikki kilpailukutsut on netissä ja myös ilmoittautumiset tapahtuvat netissä 
Judoshiai-sivuston kautta. Jokainen hoitaa näiden osalta itse ilmoittautumisen ja maksun maksamisen! 
Ilmoittautuminen on osallistujan kannalta sikäli sitova, että jos osallistuja jostain syystä ei pääsekään 
kilpailemaan, on maksupuoli kuitenkin hoidettava kuntoon (Huom:  Kyseessä on ilmoittautumis- ei 
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. Tatamien 
kuljetus ja kisapaikan ’rakentaminen’ yms. vaativat paljon porukkaa ja myös sopivaa kuljetuskalustoa. 
Kisojen tuotoilla tuetaan seuraleirejä ja koulutusta sekä pyritään pitämään harjoitusmaksut alhaisina. 

Suomen Judoliiton ikäluokat ja  

niiden lyhenteet vuonna 2015  

M=miehet 

N=naiset 

U23= alle 23 (synt. 93-94) 

U21= alle 21 (synt. 95-97) 

U18= alle 18 (synt 98-2000) 

U15= alle 15 (synt 2001-02) 

U13= alle 13 (synt. 2003-04) 

U11= alle 11 (synt. 2005-…) 

Seuraava Junnu-Cup käydään  

sunnuntaina  25.1.2015 Järvenpäässä!  
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TIEDOTUS    www.hontaijudo.fi
  
 
Seuramme pääasiallisia tiedotuskanavia ovat sähköposti sekä nettisivut ja Facebook. 

 
 


