Espoon Urheilijat ry
Judojaos

Toimintasuunnitelma
ja budjetti 2020

1

Sisällysluettelo
1

YHDISTYKSEN KOKOUKSET ........................................................................................................................... 3

2

HARJOITUKSET ................................................................................................................................................... 3

3

OSA-AIKAISEN VALMENTAJAN PALKKAAMINEN ................................................................................... 3

4

HANKINNAT .......................................................................................................................................................... 4

5

KILPAILUT ............................................................................................................................................................ 4

6

KOULUTUS ............................................................................................................................................................ 4

7

VYÖARVOJEN SUORITUKSET ......................................................................................................................... 4

8

TAPAHTUMAT ...................................................................................................................................................... 5

9

MAKSUT ................................................................................................................................................................. 5

10

PALKINNOT .......................................................................................................................................................... 5

11

BUDJETTI 2020 ...................................................................................................................................................... 6

2

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 2020 harjoitukset tulemme viemään samalla tavoin kauden loppuun kuin syksyn lopulla
2019.
Maanantai
Maanantai
Maanantai
Tiistai
Tiistai
Keskiviikko
Keskiviikko
Torstai
Torstai
Torstai
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

klo 18.00–19.30
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 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 16.45-18.00
klo 13.30-15.00
klo 16.00-17.00

Peruskurssi 2 harjoitukset
Juniorit 2 harjoitukset
Aikuisten harjoitukset
Peruskurssi 1 harjoitukset
Juniorit 1 harjoitukset
Peruskurssi 2 harjoitukset
Juniorit 2 harjoitukset
Muksujudo harjoitukset
Peruskurssi 1 harjoitukset
Juniorit 1 harjoitukset
Aikuisten harjoitukset
Randori harjoitukset
Vapaat harjoitukset
Perhejudo 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 2020. Kauden 2019-20 alusta perjantaisin järjestettävissä randori harjoituksissa on käynyt
harrastajia myös muista lähi alueen seuroista.

3 Osa-aikaisen valmentajan palkkaaminen
Kauden 2019-20 alusta palkkasimme lapsesta asti judoa seurassamme harrastaneen Oskari
Maunulan vetämään harjoituksia, sekä lähtemään junioreiden valmentajaksi keskimäärin yhteen
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kilpailuun kuukaudessa. Oskarin sopimus kestää toukokuun loppuun. Tulemme myös yrittämään
vastaavaa kauden 2020-21 alusta. Pidemmällä tähtäimellä voisimme jopa harkita kahden osaaikaisen vetäjän palkkaamista.

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

5 Kilpailut
Kaikkia harrastajia kannustetaan osallistumaan mahdollisimman moniin judokisoihin.
Aluemestaruus kisoissa tavoitteena on saada yhden sarjan voitto.
Tavoitteena on myös, että seuraa edustamassa olisi joko aikuisten tai nuorten SM-kisoissa vähintään
yksi ottelija.
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.

6 Koulutus
Koulutuksia, joita on suunniteltu käytäväksi 2020, ovat:
2 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.

7 Vyöarvojen suoritukset
Toimintavuonna 2020 on suunniteltu suoritettavaksi seuraavat vyöarvot:
1 kpl
2 kpl
2 kpl
8 kpl
8 kpl
30 kpl

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

Alustava graduointi päivämäärä on toukokuussa 16.5.2020 muille kuin keltaisen vyön kokelaille ja
toinen graduointi pidetään marras-joulukuun vaihteessa.
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8 Tapahtumat
Vuodelle 2020 on suunniteltu pidettäväksi seuraavat tapahtumat:
 Kauden viralliset päättäjäiset toukokuun lopulla
 Kesäleiri, suunnilleen viikkoa ennen juhannusta
 Joulujuhla, joulukuun puolivälin tienoilla

9 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, vaikka
kauden 2019-20 alusta palkkasimme osa-aikaisen valmentajan, mutta jäsenmäärän kasvulla
pystymme myös nämä palkka kulut kattamaan.

10 Palkinnot
Seuran kiertopalkinto tullaan taas keväällä 2020 jakamaan kauden aikana parhaiten suoriutuneelle
alle 16-vuotiaalle judokalle. Lisäksi keväällä jaamme kolmannen kerran kauden aikana
ansioituneelle vetäjälle palkinnon.
Ansiomerkkejä tulemme vuonna 2020 jakamaan ainakin yhden kappaleen. Lisäksi joulujuhlassa
palkitsemme mahdollisesti kaksi aktiivista junioria jollain pienellä palkinnolla.
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11 Budjetti 2020
TULOT
Jaoston tulot perustuvat lähinnä jaoston jäsenten maksamiin harjoitusmaksuihin, sekä
kaupungin tukeen. Arviot vuoden 2020 tuloista ovat seuraavat:






Harjoitusmaksut:
Seuran jäsenmaksut:
Judopukumaksut:
Tarvikemyynti
Passimaksut
2019-20 alusta)
 Graduointimaksut:
2019-20 alusta)
 Korkotulot etc.:
 Kaupunginavustukset:
 Emoseuran avustus:
Tulot yhteensä:

28 500€
1 800€
1 300€ (á 35€-100€)
200€
1 400€ (á 48€ sisältäen vyön kauden
600€ (á 38€ sisältäen vyön kauden
100€
10 800€
3 000€
47 700€

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

36 585€
1 200€ (sisältäen vyöt)
800€
400€
6400€
700€
200€
500€
100€
200€
47 085€

Judoliiton jäsenmaksut maksetaan nyt suoraan judoliitolle, joten tämä raha ei enää näy
liikevaihdossamme.
Tilikausi näyttäisi jäävän noin 700€ positiiviseksi. Vaikka olemme palkanneet valmentajan
lisääntynyt jäsenmäärä takaa sen, että emme kuitenkaan tee negatiivista tulosta. Näin ollen
pystymme pitkäaikaisen tavoitteemme mukaan kerryttämään kassaamme, jotta ns. pahan päivän
varalta meillä olisi ainakin puolen vuoden vuokrat tilillä. Jotta esim kaupungin tuen pienentyessä
emme joutuisi luopumaan ainakaan salistamme.
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