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1 Yhdistyksen kokoukset
Emoseuran sääntömääräinen vuosikokous, sekä emoseuran hallituksen kokous tullaan pitämään
ennen helmikuun loppua.
Jaoksen kevätkokous pidetään kevään lopulla touko-kesäkuussa. Syyskokous tullaan pitämään
ennen joulua marras-joulukuussa.

2 Harjoitukset
Kevään 2019 harjoitukset tulemme viemään samalla tavoin kauden loppuun kuin syksyn lopulla
2018.
Maanantai
Maanantai
Tiistai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Torstai
Torstai
Torstai
Lauantai

klo 18.00–19.30
klo 19.30–21.00
klo 18.00-18.45
klo 18.45-20.00
klo 18.00-19.30
klo 17.15–18.00
klo 18.00-18.45
klo 18.45–19.30
klo 19.30–21.00
klo 13.30-15.00

Peruskurssi 2 & Juniorit 2 harjoitukset
Ylempien vöiden harjoitukset
Peruskurssi 1 harjoitukset
Juniorit 1 harjoitukset
Peruskurssi 2 & Juniorit 2 harjoitukset
Muksujudo harjoitukset
Peruskurssi 1 harjoitukset
Juniorit 1 harjoitukset
Ylempien vöiden harjoitukset
Vapaat harjoitukset

Syksyllä aloitamme kaksi peruskurssia, yhden joka on tarkoitettu juuri muksujudosta tuleville ja
toisen hieman vanhemmille. Tarkoituksena on jatkaa myös kahden juniori ryhmän pyörittämistä.
Juniori ryhmät on saatu kummatkin yli 20 hengen suuruiseksi, joten ihan hirveästi ei näihin ryhmiin
pysty lisää henkilöitä ottamaan. Tarkemmin näistä päätetään kevään jaoksen kokouksessa ja
lopullisen päätöksen ryhmien jaosta pystyy tekemään vasta syksyllä, kun näkee kuinka paljon
harrastajia jatkaa.
Pyrimme myös saamaan vetäjä rinkiin yhä useampia noin 15 vuotiaita, jotka muuten saattaisivat
jättää harrastuksen. Erityisesti apuvetäjien kohdalla ei haittaa, että heistä on mieluummin
ylitarjontaa, sillä näin ei yksittäiselle nuorelle vetämis vastuuta tule kohtuuttomasti, vaan
vetämiseen mukaan tulo on ns. pehmeämpää, kun tarvitsee vetäjänä toimia esim ainoastaan kerran
kahdessa viikossa.
Lauantai harjoituksiin olemme vuoden 2016 lokakuusta lähtien kutsuneet myös lähialueen muista
seuroista porukkaa kerran kuussa. Tätä hyväksi havaittua toimintaa oli tarkoitus jatkaa myös
kaudella 2019. Tämä on jäänyt hieman vähemmälle, mutta pitää ottaa uudelleen asia esiin.

3 Hankinnat
Tällä hetkellä seurallamme ei ole suunnitteilla mitään suurempia hankintoja. Joudumme tietysti
ostamaan suoraan toimintaan liittyviä tarvikkeita, kuten judopassit ja judogit.

4 Kilpailut
Kaikkia harrastajia kannustetaan osallistumaan mahdollisimman moniin judokisoihin.
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Aluemestaruus kisoissa tavoitteena on saada yhden sarjan voitto.
Muissa kisoissa ei varsinaisia tavoitteita ole, vaan tärkeintä olisi saada mahdollisimman moni
lähtemään kisoihin, niin startti cup kisoihin ensi kertalaisia kuin varsinaisiin shiaihin jo
kokeneempia harrastajia.

5 Koulutus
Koulutuksia, joita on suunniteltu käytäväksi 2019, ovat:
4 kpl Tuomareiden peruskurssi
2 kpl Kime-no-kata koulutus
2 kpl Nage-no-kata koulutus
10 kpl Oppimisen ja opettamisen perusteet
10 kpl Judon perusteet
Mahdollisesti myös muita koulutuksia.
Tarkoituksena on järjestää yhteistyössä Etelä-Suomen alueen kanssa Judon perusteet koulutus
salillamme. Nyt kun seurassamme on koulutus lisenssillä varustettu kouluttaja, tämän pitäisi
onnistua.

6 Vyöarvojen suoritukset
Toimintavuonna 2019 on suunniteltu suoritettavaksi seuraavat vyöarvot:
3 kpl
3 kpl
4 kpl
6 kpl
6 kpl
25 kpl

1 dan
1 kyu
2 kyu
3 kyu
4 kyu
5 kyu

Alustava graduointi päivämäärä on toukokuussa 18.5.2019 muille kuin keltaisen vyön kokelaille ja
toinen graduointi pidetään marras-joulukuun vaihteessa.

7 Maksut
Johtuen siitä, että hankimme uudet tilat toiminnallemme kesällä 2013, jouduimme nostamaan
harjoitusmaksujamme huomattavasti. Päätimme kevätkokouksessamme 2017 nostaa
harjoitusmaksua 10€:lla per puoli vuotta. Kesällä 2018 jäsenmäärän kasvun myötä olemme
havainneet, että tämä korotus on riittävä, eikä paineita harjoitusmaksun nostamiselle ole. Judoliitto
nostanee jäsenmaksuaan jälleen vuonna 2019, joten mahdollisuuksien mukaan pyrimme tätä
maksua kompensoimaan alentamalla judopukujen hintaa tai graduointimaksuja.

8 Palkinnot
Seuran kiertopalkinto tullaan taas keväällä 2019 jakamaan kauden aikana parhaiten suoriutuneelle
alle 16-vuotiaalle judokalle.
Ansiomerkkejä tulemme vuonna 2019 jakamaan ainakin yhden kappaleen. Lisäksi joulujuhlassa
palkitsemme kaksi aktiivista junioria jollain pienellä palkinnolla.
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9 Budjetti 2019
TULOT
Jaoston tulot perustuvat lähinnä jaoston jäsenten maksamiin harjoitusmaksuihin, sekä
kaupungin tukeen. Arviot vuoden 2019 tuloista ovat seuraavat:
• Harjoitusmaksut:
• Seuran jäsenmaksut:
• Judopukumaksut:
• Tarvikemyynti
• Passimaksut
• Graduointimaksut:
• Korkotulot etc.:
• Kaupunginavustukset:
• Emoseuran avustus:
Tulot yhteensä:

25 200€
1 700€
1 300€ (á 35€-100€)
200€
1 200€ (á 40)
300€ (á 30)
100€
11 300€
1 500€
42 800€

MENOT
Menot tulevat koostumaan seuraavista eristä:
• Vuokrakulut:
• Judopuvut:
• Judopassit
• Graduointikulut:
• Virkistyskulut:
• Pankkimaksut:
• Kisa- ja koulutuskulut
• Palkinnot
• Muita kuluja (Hankinnat):
Menot yhteensä:

36 585€
1 000€
800€
300€
700€
200€
500€
100€
200€
40 385€

Judoliiton jäsenmaksut maksetaan nyt suoraan judoliitolle, joten tämä raha ei enää näy
liikevaihdossamme.
Tilikausi näyttäisi jäävän noin 2400€ positiiviseksi. Tarkoituksena on kerryttää sen verran rahaa,
että pystyisimme teoriassa noin puolen vuoden verran maksamaan vuokraa salistamme, vaikka
mitään avustuksia tai harrastajien maksuja ei saataisikaan.
Koska kaikki ylimääräiset rahamme kuluivat joustotatamin rakentamiseen saliin, sekä kesällä 2016
suoritettuun salin laajentamiseen, josta aiheutui myös vuokran lähes 50 %:n nousu, on erittäin
tärkeää saada kassavaroja kerrytettyä sen verran, että mikäli syystä tai toisesta rahan tulo vähenee,
emme joutuisi saman tien muuttamaan salistamme pois. Sali vuokramme nousi myös
indeksikorotuksella hieman alle 100€ per kuukausi vuoden 2019 alusta.
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