


Lappeenrannan Judoseura Kamiza ry

TOTMTNTAKERTOMUS 01.09.2017 - 31.08.2018

1. Puheenjohtajan katsaus

2. Hallinto

Kaudella 1.9.2017-31.8.2018 Kamizan toiminnassa on tapahtunut paljon uudistuksia.
Toimintojen kehittämiseksi järjestettiin kaksi kehittämispalaveria, joissa laadittiin Kamizan
strategia ja keskeisimmät kehittämiskohteet tuleville vuosille. Erityisesti judollista tekemistä
tukevien toimintojen kehittämiseksi on tehty paljon uudistuksia. Kuluneen vuoden aikana
keskeisimmät kehittämiskohteet on saatu otettua jo käyttöön. Näitä ovat mm uudistetut
www-sivut, seuran toimenkuvat ja nimetyt toimihenkilöt, hallinnon työkalut ja käytänteet.

2016-2017 alkanut jäsenkato on jatkunut huolestuttavasti myös 2017-2018 aikana. Haasteet
uusien harrastajien saamisessa ja entisten säilyttämisessä harrastuksen parissa on saatu
huomata. Toisena suurena haasteena on ollut turvata koulutetut ja tehtävään sitoutuneiden
valmentajat kaikille ryhmille. Vuoden 2018 aikana junnu 2-3 -ryhmien valmennuksessa
turvauduttiin ostopalveluna toteutettavaan valmennukseen, jotta valmennuksen taso voitiin
turvata.

Aikuisten harrastustoiminta ön jatkunut vilkkaana. lntensiivikurssia ei ole kyetty järjestämään
valmentaja pulasta johtuen. Harjoittelijamäärät ovat pysyneet lähes vakiona. Junioreiden
puolella haasteena on nähty peruskurssin jälkeen tapahtuva jäsenkato. Junnu 2:sta jatkoi lksi
judoka vuoden 2018 ryhmässä. Muksujudo jatkoi lapsi- vanhempiryhmänä. Lapsen mukana
toimii koko harjoitusten ajan oma aikuinen. Vuonna 2017-2018 muksujudossa on toiminut
kaksi ryhmää. Vuoden 2018 aloittaneessa ryhmään ei ole saatu toivottua osallistujamäärää)a
vanhemmat muksut ovat joko lopettaneet tai siirtyneet junioreiden peruskurssille.

Kilpailuihin on osallistunut aktiivisia junioreita ja ilahduttavasti myös muutamia aikuisia.
Suurimpana yhteistapahtumana oli jälleen Summer Judo Rocks -leiri, jonne osallistui useita
junioreita ja heidän vanhempia.

Kamiza järjesti loppiaisena 201B Urheilutalon palloiluhallissa kansallisen kilpailun, jossa
sarjoja oli junioreista aikuisiin. Kotimaisten kilpailijoiden lisäksi ottelijoita oli myös Leningradin
alueelta. Järjestelyt onnistuivat erittäin hyvin ja kisoista saatiin positiivista palautetta.
Perinteisiä sali kisoja ei järjestetty kesällä.

Yleiskokouksia pidettiin toimintakaudella 3 kertaa. Hallitus kokoontui 18 kertaa sekä lisäksi
pidettiin 4 toimijapalaveria.

Hallituksen kokonpano toimintakaudella 2017-2018 oli: puheenjohtaja Tapio Suikkanen,
varapuheenjohtaja Kari Hämeenaho, hallituksen jäsenet: Martti lhalainen, Sirkka Rennola,
Sami Kontio ja Petri Tukiainen. Petri Tukiainen erosi hallituksesta 17.10.2017. Muut
toimihenkilöt olivat: Juha lkälä (passisihteeri ja Kamizan kotisivut), Martti lhalainen
(talouspäällikkö), Eija lhalainen (sovelletun judon ryhmävaravastaava), Sirkka Rennola
(sihteeri), Annukka Makkonen (uniorikurssi- ja NuoriSuomi-vastaava) sekä Juha Vuorela ja
Jukka Lempiäinen, (toiminnantarkastajat). Katja ja Timo Haikulainen toimivat kisa- ja
leirimatkojen koordinoijina.

17.10.2017 Hallituksen kokouksessa käsiteltiin yhden jäsenen jäsenmaksun
hyväksymisasiaa/erottamista seuran jäsenyydestä. Kokouksessa asia äänestettiin lepäämään
seuraavaan kokoukseen. Judoliitto antoi asiassa erottamista puoltavan kannanoton.
Hallituksen kokouksessa asia käsiteltiin uudelleen. Kokoukseen oli kutsuttu myös
toiminnantarkastajat osan hallituksen jäsenten vaatimuksesta. Kokouksessa todettiin, ettei
erottamiseen ole perusteita ja asia todettiin loppuun käsitellyksi.



Kamizan hallitus käsitteli 6.11.2017 kokouksessa jäsenen 3.tason valmentajakoulutuksen
kuluja. Hallitus totesi, että lasku oli osoitettu hänelle henkilökohtaiseksi eikä seuralle. Lisäksi
katsottiin, ettei Kamizan hallitus tai nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt olleet antaneet
sitoumusta kustannusten korvaamiseen.

Varapuheenjohtaja laati kol me tu kihakemusta:

o Lappeenrannan kaupungin järjestöavustusta kilpailutoimintaa, harrastajamäärien
lisäämiseen ja ohjaajakoulutukseen sekä vammaisurheilun tukemiseen yhteensä
5500€. (Myönnettiin 1500€)

r EkspSäätiön avustusta 6700€ harjoitteluvälineistön ja -ympäristön kehittämiseen.
(Myönnettiin 1500€)

o Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
harrastajamäärien rekrytointiin ja tiedottamiseen, uusien ryhmien salivuokriin ja
tehostamisleirin ohjaajien palkkioihin sekä ohjaaja koulutukseen yhteensä 7000€
(anomus vedettiin pois 27.3.2018)

6.1.2018 järjestettiin perinteinen Willimies Shiai{apahtuma Urheilutalolla. Järjestelyt
onnistuivat edellisvuosia paremmin, mutta osallistuja määrässä jäätiin tavoitteesta.

2.2.2018 Järjestettiin toimihenkilöpalaveri (Hämeenaho). Tilaisuudessa käsiteltiin
ajankohtaisten asioiden lisäksi anomuksia sekä harjoitus- ja kisakalenteri. Tilaisuudessa
käynnistettiin Kamizan strategian laatiminen, määritettiin seuran visio ja keskeiset
kehittämiskohteet.

5.2.2018 Judoseura Kamizan tilinkäyttöoikeus päätettiin antaa Martti lhalaisen sairastumisen
johdosta lisäksi puheenjohtajalle Tapio Suikkaselle, varapuheenjohtaja Kari Hämeenaholle ja
sihteeri ja taloudenhoitajalle Sirkka Rennolalle.

7.3.2018 Hallituksen kokouksessa käsiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM)
selvityspyyntö vuonna 2013 myönnetylle tukirahalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö (valvovana
viranomaisena Aluehallintovirasto AVI) pyysi selvitystä, koska uuden seuratukihakemuksen
käsittelyn yhteydessä he olivat havainneet esteen avustuksen myöntämiselle. "Jos hakija on
saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspääfökslssä
edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää
hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja
aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten." Selvitys pyydettiin toimittamaan
välittömästi 31.3.2018 mennessä. Toiminnantarkastaja Juha Vuorela totesi, että
projektihallintoa ei ole tehty eikä avustuskohteelle ole erillistä kustannuspaikkaa
tilinpäätöksessä, josta avustuksen käytön voi luotettavasti todentaa. Toiminnantarkastajat
suosittelivat saadun avustuksen palauttamista takaisin. Hallitus käsitteli asian ja edellytti
2012-2014 hallitusvastuussa olevien laatimaan pyydetyn selvityksen Opetus- ja
kulttuuriministeriölle kirjallisesti määräaikaan mennessä. Selitys tuli laatia AV|-ohjeistuksen
mukaisesti. Hallitus päätti hyväksyä tai hylätä annetun selvityksen ennen kuin se lähetetään
Opetus-ja kulttuuriministeriölle seuraavassa kokouksessa. 22.3.2018 suunniteltu hallituksen
kokous siirtyi, koska selvitystä ei saatu valmiiksi siihen mennessä. Hallitus jatkoi asian
käsittelyä 27.3.2018. Hallitusvastuussa ollut puheenjohtaja Maija Vattulainen esitteli
selvitykset hankkeesta ja hankkeeseen myönnetyn avustuksen käytöstä. Hankkeen osalta
hallitus totesi:

o Vastuullinen hallitus ei ole antanut vaadittua selvitystä määräaikaan mennessä.
Selvityksen on laatinut edellinen puheenjohtaja yhdessä hankkeen aikaisen
hallituksen rahastonhoitaja.

o Toiminnantarkastajat ovat vuonna 2014 maininneet toiminnantarkastusraportissaan
seuraavaa:"Hankkeen toteutumista ei asiakirjoista pystytä seuraamaan. Ensimmäinen
toimenpiteisiin liittyvä dokumentti on hallituksen kokouksessa jatkoaikakäsittely.
Yhdistyksen jäsenten etujen turuaamiseksi tulisi tämän kokoluokan hankkeelle
järjestää riittävä määrävälein tapahtuva seuranta. Seurannan tulisi kattaa vähintään
seuraavat kokonaisuudet: toteutuneet toimenpiteet ja kustannukset, jäljellä oleva
ra h o itu s se kä saavutetut tu l o kset. "

Kolme hallituksen jäsentä, jotka eivät olleet jäävejä asian käsittelyyn tekivät päätöksen
palauttaa yksimielisesti avustuksen täysimääräisenä 11000€ OKM:n tilille. Lisäksi
toiminnantarkastaja Juha Vuorela soitti AVI:n edustajalle ja tiedusteli tarvittiinko palautuksen
osalta tarkempaa kirjallista selvitystä. OKM ei tarvinnut selvitystä. Asia päätettiin tiedottaa



jäsenistölle ylimääräisessä yleiskokouksessa. Hallitus päätti vetää pois 7500€:n hakemuksen,
koska seuran hallinnossa ei ole riittäviä resursseja hankkeiden toteuttamiseen2Ols-201g.

Kesäkaudelle laadittiin erillinen harjoitusohjelma. Lisäksi puheenjohtaja Suikkanen sopi
Lappeenrannan Voimistelijoiden kanssa alustavasti harjoitteluyhteistyöstä kesällä 2018.
Harjoituskerran hinnaksi tuli 60€/h, johon sisältyi valmentajan palkkio ja salivuokra.
H arjoitu kset koettii n erittäin hyviksi ja vaihteteviksi.

9.5.2018 Hallitusta täydennettiin sääntojen 14§:n mukaisessa ylimääräisessä
yleiskokouksessa. Hallitukseen valittiin Petri Naukkarinen, Sami Erjansalo, Timo Haikulainenja Esa Ukkonen. Valittujen toimikausi on 9.5.2018-31.12.2020. Seuran toimihenkilöille
laadittiin tehtävänkuvaukset (Hämeenaho ja Kontio). Tehtävänkuvaukset hyväksyttiin
ylimääräisessä vuosikokouksessa. Tehtäväkuvausten laatimisen tarkoituksena on selkeyttää
eri toimijoiden vastuita ja tehostaa organisaation toimintaa. Ylimääräisessä vuosikokouksessa
esitettiin seuratuen palauttamisen lilttyvät perustelut.

28.5. pidettiin täydennetyn hallituksen järjestäytymiskokous. Samassa kokouksessa hallitus
kutsui toimihenkilöiksi:

o Koulutuspäällikkö Juha Vuorela
o ValmennuspäällikköJukkaLempiäinen
o Talouspäällikkö Martti lhalainen
o Sihteeri Sirkka Rennola
o Passisihteeri Juha lkälä
o KilpailuvastaavaTimoHaikulainen
o Nuorisovastaava Ella Ollikainen

Tiedottajan ja vanhempien yhdyshenkilön tehtäviin ei löytynyt halukkaita tässä
vaiheessa.

Kamizan judokoita osallistui perinteisesti Summer Rocks -judoleirille 29.5.2018. Seura tuki
leiriläisiä ja valvojia taloudellisesti. Ramirent sponsoroi tapahtumaa osoittamalla huoltoteltan
korvauksetta.

13.6.2018 järjestettiin (Kontio) vetäjäpalaveri, jossa luonnosteltiin tulevan kauden ryhmdjako.
Myöhemmin ryhmäjakoa ja harjoltusaikataulua täsmennettiin valmennuspäälikkön ja Kontion
toimesta. Palaverissa olivat paikalla: Sami Kontio, Jukka Lempiäinen, Ella Ollikainen, Jari
Ranta, Simo Suikkanen ja Petri Tukiainen.

Urheilutalon remonttiin liittyen eri lajeille jouduttiin etsimään väistötilat kesällä 2018.
Kamizassa nimettiin seuran edustajiksi Hämeenaho ja Kontio. Yhteyshenkilöiden nimeäminen
osoittautui oikeaksi, sillä muuton valmistelu sekä korjattavan Urheilutalojen tilojen suunnittelu
vaati useita tapaamisia, kokouksia sekä työmaalla tehtäviä käyntejä. Yhteistoiminta kaupungin
liikuntatoimen kanssa sujui erittäin hyvässä hengessä, mutta valmistelu Lappeenrannan
Kuntakiinteistöt Oy:n osalta oli osin haastavaa. Varapuheenjohtaja Hämeenaho sopi
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n kanssa Urheilutalon väistötilojen rakentamisesta Family
Centeriin ja koordinoi talkoot sekä materiaalin hankinnat. Talkoisiin osallistui pieni mutta
tehokas joukko. Muovimattojen asennustyöstä (1300m2) saatiin 1500 €:n ja tatamin
rakennustyöstä 1500 €:n korvaus seuralle. Töiden järjestely ja muutto vaati useita palavereita
ja töitä onnistuakseen. Urheilutalon mentyä kiinni4.6.2018 harjoitteluun tuli noin kahden viikon
tauko, koska väistötiloja ei saatu lupa-asioista johtuen käyttöön ennen sitä. Kamiza pääsi
muuttamaan suoraan väistötiloihin Familycenteriin kesäkuun puolivälissä.

Varapuheenjohtaja Hämeenaho sopi kaupungin liikuntatoimen kanssa väistötilojen käytöstä
siten, ettei niiden käytöstä tarvinnut maksaa mitään. Harjoittelua varten saatiin käyttöön
yhteiskäyttöinen avain. Tämä mahdollisti harjoittelun myös heinäkuussa, kun muut tilat ovat
kiinni kaupungin toimesta.

Hallitus perusti www-sivujen uudistamistyöryhmä. Ryhmässä toimivat Hämeenaho, Erjansalo,
Naukkarinen ja Ukkonen. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Sivujen tekninen toteutus ostettiin
Caramida-yritykseltä. Koko työhön budjetoitiin 500€ sisältäen koulutuskulut. Työryhmä teki
seuraavat toimenpiteet

o työryhmän jäsenet suunnittelivat sivustojen rakenteen, ulkoasun ja sisällön
o planeetta.fi kanssa tehdyt sopimukset irtisanottiin 17.7.2018.
o http:/ilappeenrannanjudoseura.blogspot.fil sivusto lakkautettiin



. Työryhmä ei saanut käyttöönsä entisiltä toimihenkilöiltä tunnuksia
kamiza.judo@gmail.com ja Etelä-Karjalan liiton ylläpitämälle palvelimelle. Näin ollen
työryhmä hankki seuran käyttöön uudet sähköpostiosoitteet sekä palvelinhotellin.
Vanhoilla www-sivuilla ollut materiaali pyydettiin tuhoamaan ja muuttamaan siellä
olleet linkit uusille www.kamiza.fi sivuille.

o E-K seuraportaalista siirryttiin ostopalvelun Louhi.fi palvelun käyttäjäksi, jonne
www.kamiza.fi osoite reititettiin. Samassa yhteydessä ostettiin palvelintilaa
sivustojen tarpeisiin (kuvat, tiedostot jne).

o Laadittiin "Seuran politiikat"-asiakirja osaksi seuran www-sivuja
o Seuran toimihenkilöille järjestettiin www-sivujen ylläpitokoulutus 16.8.2018 Family

Centerissä

WWW-työryhmän toimesta otettiin käyttöön uusi palvelinrakenne Google Drivessa, jossa
tapahtuu jatkossa asiakirjojen valmistelu ja arkistointi. Menettely mahdollistaa hallituksen ja
toimihenkilöiden keskeisten dokumenttien hallinnan. Lisäksi otettiin käyttöön uudet
sähköpostiosoitteet seuran toiminnassa. Postilaatikoiden hallinta sälytettiin tietyille hallituksen
jäsenille ja toimihenkilöille.

o hallitus@kamiza.fi hallituksen yhteinen s-posti, Vastaa puheenjohtaja ja varapj
o toimihenkilot@kamiza.fi toimihenkilöt ja vastuuvalmentajat. Vastaa

valmennuspäällikkö ja koulutuspäällikkö
o kilpailut@kamiza.fi, kilpailupäällikkö (leirit, kisailmoittautumiset jne). Vastaa

kilpailu päällikkö
o jasenasial@kamiza.fi varustetilaukset, jäsenilmoittautumiset. Vastaa talouspäällikkö,

osallistuu varapj
o tiedotus@kamiza.fi Tiedotussähköposti, jolla rekisteröidään kaikki uudet sosiaalisen

median palvelut (kuten lG, sekä päivitetään soveltuvilta osin vanhat) .

13.7. Hallitus käsitteli kokouksessa valmennuspäällikön muistion ostopalveluna tehtävästä
valmennuksesta. Hallitus päätti, että valmennuspäällikkö valmistelee ja esittelee sopimuksen
Ruslan Pinhasovin kanssa ostopalveluna tapahtuvasta valmennuksesta. Sopimuksen
valmistelu ja yksilöinti jäi kilpailu-, koulutus- ja valmennuspäällikkön vastuulle. Ostopalvelulla
tapahtuva valmentaminen ei liity yksilöihin vaan ryhmäkokonaisuuteen. Näin on tarkoitus
turvata judollinen kehittyminen. Todettiin seuran talouden mahdollistavan sen tekeminen sekä
tarpeellisuus. Hallitus hyväksyi sopimuksen 1 3.7 .2018 -kokouksessa.

Järjestettiin toimihenkilöpalaveri 13.7.2018 (Hämeenaho). Tilaisuudessa käsiteltiin seuraavia
asioita: tehtävänkuvaukset, pelisäännöUpolitiikat (esim miten valitaan kilpailuryhmään,

ryhmien esimerkkisäännöt, taloudellisen tuen hakeminen), vanhempain infossa tiedotettavat
asiat, Toimintasuunnitelma 2018-2019 (kehittämiskohteet 2019, Strategia,
budjetti=kassavirtalaskelma+kululaskelma) sekä ajankohtaiset asiat ( toimitilat, www sivut,
kaikkien toimihenkilöiden valokuvaus jne)

Hallituksen jäsenille uusien jäsenlen opetuspaketin vastuista ja velvoitteista (Hämeenaho).

28.8.2018 järjestettiin yhdistyksen yleiskokous. Seuran puheenjohtajaksi valittiin kaudelle
2018 -2019 Kari Hämeenaho. Yleiskokous valitsi hallituksen kaudelle 2018-2019 seuraavasti:

Sirkka Rennola
Tatu Kosonen
Heini Käyhty
Katja Haikulainen

1 kausi
'1 kausi
1 kausi
1 kausi

Petri Naukkarinen 2 kautta
Esa Ukkonen
Sami Erjansalo
Timo Haikulainen

2 kautta
2 kautta
2 kautta

Yhdistyksen yleiskokouksessa esiteltiin Kamizan Kamizan strategia vuosille 2019-2022

Syksyn 2018 jäsenhankintaan panostettiin erityisesti. Samalla pyrittiin hankkimaan
yhteistyökumppaneita ja sponsoreita. Tehtiin seuraavat toimenpiteet:

o Sponsorija varainhankintaa varten (Hämeenaho) laadittiin kirje, joka lähetettiin kaikille
seuran jäsenrekisterissä olevien sähköpostiin. Kirjettä pyydettiin jakamaan yrityksille
ja yhteistyötahoille



Neuvoteltiin mainostilan käyttöönsaamisesta FamilyCenterin väistötiloissa ja saatiin
lupa myydä koko "kamppailu-areenan" seinätila mahdollisten tukijoiden käyttöön.
Laadittiin lajinäytökseen erillinen mainos, jota jaettiin niin sosiaalisessa mediassa kuin
perinteisesti. Lajinäytös pidettiin 20.8.
Oltiin yhteydessä toimittajiin näkyvyyden lisäämiseksi, mutta toivottua näkyvyyttä ei
saatu.
Alkaville syksyn kursseille laadittiin myös erilliset mainokset, joita jaettiin eri kanavia
pitkin (ilmoitukset kauppoihin ja kouluihin, Facebook video ja julkaisut). Oltiin
yhteydessä Lappeenrannan koulutoimeen ja esitettiin myös kurssien mainostamista
Wilma-viesti koulujen oppilaille, mutta tähän ei suostuttu.

Laadittiin yhteistoimintasopimukset Stadium- ja Penado-yritysten kanssa varuste- ja
vaatehankintojen keskittämisestä ko. yrityksiin. Yhteistyöstä ja toimintatapamalleista
tiedotettiin aktiivisesti seuran www-sivuilla.

3. Yhteistyö Suomen Judoliiton, Etelä-Karjalan liikunta- ja urheilu -yhdistyksen sekä muiden seurojen
kanssa

Judoliiton liittokokoukseen osallistuivat seuran puheenjohtaja Tapio Suikkanen ja Maija
Vattulainen.

Maija Vattulainen jatkoi Judoliiton hallituksessa ja Juha Vuorela tuomarikomissiossa. Majia
Vattulaisen hallituskausi on 2017 -2019.

Sinettiseura-toiminta on lakkautettu valtakunnallisesti. Tilalle on tullut Tähtiseura-auditointi,.'
jota on päätetty olla tavoittelematta tässä vaiheessa.

Vuoden aikana ei ole kyetty järjestämään ohjaajapulasta johtuen tapahtumia kouluille tai
päiväkodeille.

4. Ryhmät ja harjoitukset

Säännöllisiä harjoituksia pidettiin talvikaudella seitsemänä päivänä 15 kertaa viikossa sekä
kesäkaudella neljä kertaa viikossa. Eri harjoitusryhmille tuli täten noin 500 harjoituskertaa,
joista kertyi 7500 (500 * 15 judokaa/harjoitus) henkilökohtaista harjoituskertaa.

Tammikuussa 2018 aloitti uusi junioreiden peruskurssi. Harjoitukset pidettiin kaksi kertaa
viikossa maanantaisin ja keskiviikkoisin. Kurssin aloitti 15 nuorta judokaa.

Junnu ll-ryhmä harjoitteli keskiviikkoisin ja lauantaisin. Vastuuvetäjänä toimivat Tero Haiko ja
Susanna Valjakka-Kalunki.

Junnu lll -ryhmässä harjoitteli 30 junloria Sami Kontion ja neljän apuvalmentajan johdolla
tiistaisin ja torstaisin sekä lauantaisin randoripainotteisissa treeneissä.

Muksujudo jatkui lapsi-vanhempiryhmänä ja vastuuvetäjänä toimi Maija Vattulainen. Ella
Ollikainen ja Marko Buuri aloittivat vanhempien kanssa peruskurssille tähtäävän kurssin.
Harjoitukset pidettiin lauantaisin ja niihin osallistui noin 15 muksua ja aikuista.

Sovelletun judon ryhmän harjoitteli tiistaisin ja harjoituksiin osallistui noin 16 judokaa.
Kamizan sovelletun judon Special Olympics -ryhmällä ei ollut toimintakertomuskaudella
harjoituksia. Valmentajina toimivat Eija ja Martti lhalainen sekä ohjaajina Sirkka Rennola ja
Maria Hölttä.

Yleisten harjoitusten vetovastuuta koordinoi Jukka Lempiäinen. Yleiset harjoitukset
järjestettiin maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin. Maanantain ja lauantain
harjoitukset olivat tekniikkaharjoituksia, joissa pääpaino oli perustekniikoiden opettamisessa.
Vetäjät vuorottelivat vastuuviikoittain tehtävässään. Keskiviikon harjoitukset olivat randori- ja



kamppailupainoitteiset. Perjantai pidettiin omavastuisena tekniikka- ja kataharjoituksena.
Harjoituksissa kävi keskimäärin n. 25 henkilöä.

Aikuisten peruskurssi toteutettiin toisen kerran intensiivikurssina lauantain ja maanantain
yleisten harjoitusten yhteydessä. Ryhmä toimi myös matalan kynnyksen ryhmänä judon pariin
palaaville.

Kesä- ja elokuussa järjestettiin ohjattuja judoharjoituksia neljä kertaa viikossa. Kesäkaudelle
laadittiin erillinen harjoitussuunnitelma ja poikkeuksellisesti myös heinäkuussa oli sali
käytössä koska Kamiza pääsi muuttamaan väistötiloihin Family Centeriin.

5. Valmennustoiminta

Leirit

Joonas Haikulainen kuuluu Suomen Judoliiton alle 1B-vuotiaiden maajoukkueen
valmennusryhmään ja Ella Ollikainen alle 21 -vuotiaiden valmennusryhmään.
Joonas Haikulainen, Niko Mattero ja Perttu Erjansalo kuuluivat yläkoululeirityksen piiriin.
lsommat ja pienemmät junnut osallistuivat erinäisiin tehostamisleireihin pitkin kautta.

Summer Judo Rocks -leirille Orimattilassa g-13.7.2018 osallistui yhteensä 10 junioria iältään
5-16v sekä kolme aikuista huoltajaa.

Sovelletun judon ryhmän toiminta on ollut erittäin aktiivista. Ryhmä otti osaa seuraaviin
leiritapahtumiin:
Päivä Tapahtuma Paikkakunta Osallistujia
22.-24.10.2017 Sovelletun judon leiri, Varala Tampere 6 + 2 osallistujaa
19.-21.1.2018 Pajulahti Games v. 2018 Lahti 7 + 2 osailistujaa
10.3.2018 SM-kisoihin valmistavaa lauantaileiriMikkelissä 6 + 2 osallistujaa

6. Koulutustoiminta

Kouluttautuminen oli vähäistä aiempiin vuosiin verrattuna. Seuran jäseniä osallistui4
graduoitsijakoulutukseen ja 2 tuomareiden jatkokoulutukseen. Kamppailulajien yhteiseen
valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kolmostason kurssille osallistui yksi henkilö. Tähän kurssiin
oli ensimmäistä kertaa yhdistetty myös valmentajan ammattitutkintoon (samalla VOK 4)
tähtäävän koulutuksen lähijaksot.

7. Kilpailutoiminta

Salikisoja omalla salilla pidettiin seuraavasti:joulunaluskisat 16.12.2017, kevään salikisoja ei
pidetty . Lisäksijärjestettiin pienempiä kisoja omalla salilla osana junioreiden harjoittelua.

Tämän lisäksi seuran jäseniä osallistui seuraaviin kilpailuihin:

PArvn KrrpnrLu PntrrarururR Osnrrrsrulrn Mrrarrr
9.09.2017 Snvunar Cup 2 PoRvoo 5 3
10.09.2017 Jurruu Cup 1 Ponvoo 2
24.09 2017 Vuun lrurrnrunrrorunlJuoo Vrrrue 1

7.10 2017 Tnnrprne SHrRr Ter',rpeRE 1

14.10.2017 Mrrxeu Snrnr Mrxxeu I 10
21 .10 2017 Arreoo KaRrrns Talulrru 3 2
29.10.2017 Honrnr snrer Verurnn 3 2
4.11.2017 Jururuu Cup ORrvarrrr-e 1 1

18.11.2017 Krennx CHtonrn Juoo Dnv Tenro 3 -
9.12.2017 LaHl Snrnr + JUNNUCUp Laurr 15 8
6.1 .2018 Wrruures-SHrnr LnpperNRanre r.r.25 21
28.1.2018 Snvuner Cup 1 NuuuEre 4 1



27.1 .2018 lcE Powen Cup TnuprRe
5 .2.2018 Var-r-Suoraeru Jururuucup 1 JyvÄsrvr-a,

5.2.2018 JvvÄsxvrA SHrnr JvvÄsxvr-Ä

10.22018 Nuonrrru U18.ra U21 Su Verurna

13.3.2018 Bnrrtc Srn CunuprorusHrps ORn,,tnrrtn
27.3.2018 HoNrnt 28 v. Snrnr VnNrna
28.3.2018 AVM VnNran
1 4.4.20 1 8 Au oeNres I r.rrrRrunrrorunLC up TRlllNrun

22.4.2018 ES AlupnesrARUUSKrLpAtLUr KERAVA

19.5.2018 lrÄLuoo OpEN 2018 KrnrvÄr<r

27.5.2018 Wexene-SHrnr Vnrurnn

Sovelletun judon ryhmä osallistui seuraaviin kotimaisiin ja kansainvätisiin kilpailuihin
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Päivä
20.1.2018
6.5.2018

Kilpailu
Pajulahti Games v.2018
Sovelletun Judon SM-kilpailut

Paikkakunta Osallistujia
Lahti 6
Helsinki 4
Sveitsi 2
Hollanti 5

29.-30.6.2018 Leiri/kilpailut
15.4.2018

8. Tuomaritoiminta

Kilpailut

Kaudella 2017-2018 kamizalaisista tuomareina toimivat Pentti Sirkiä, Juha Vuorela ja Tatu
Kosonen. Juha Vuorela toimi judoliiton tuomarikomission jäsenenä.

Tuomarimme osallistuivat useisiin kotimaisiin kilpailuihin. Juha Vuorela oli vastaavpna
tuomarina nuorten SM-kisoissa Rovaniemellä 4.2.2017 sekä tuomarina aikuisten SM-kisoissa
Turussa 20. - 21.5.2017. Hänen kansainvälisiä kisojaan olivat Cadet European Judo Cup
Györ, Unkari 18. - 19.11.2017, European Open Rooma, ltalia 17.-18.2.2018, European Open
Praha, Tsekki, 3. - 4.3.2018, U21 European cup Leibnitz, ltävalta ja Cadet EM-kisat
Bosnia-Hertsegovina, 28.6. - 1.7.2018.

9. Graduoinnit

Vyökokeita järjestettiin tarpeen vaatiessa Lisäksijärjestettiin jatkokurssin ja peruskurssin
ju nioreille natsakokeita.

1 0. Palkitsemiset ja huomionosoitukset

Junioreita palkittiin ryhmittäin kevään salikisojen yhteydessä. Kunkin ryhmän kolme
ansioitunutta junioria sai kunniakirjan.

Anni lkälä palkittiin ansiokkaasta kilpailu ja harrastustoiminnasta Willmies-shiain yhteydessä
nostamalla hänen judoginsa seuran seinälle. Lisäksi Kimmo Karjalainen valittiin
kunniapuheenjohtajaksi.

11. Tiedotustoiminta

Kamizan kotisivut (http://www.kamiza.fi) uudistettiin täysin, ja ne siirrettiin Etelä-Karjalan
maakuntaportaalista kaupalliselle Louhi-palvelimelle. Sivuille rakennettiin ryhmäkohtaiset
tiedotusblogit sekä hallituksen omat sivusto hallinnollisia tiedotteita varten. Yhtenä
uudistuksena wwwtyöryhmä laati myös seuran viestintäsuunnitelman, joka on julkaistu
seura-välilehden alla http://www.kamiza.filseura/viestintasuunnitelmai).
Viestintäsuunnitelmassa on linjattu seuran viestinnässä käyttämien alustojen käyttöperiaatteet
ja vastuut.

Kamizan kotisivut ovat saaneet erittäin paljon kiitosta ulkopuolisilta käyttäjiltä.
Tiedottamisessa keskeisimmät alustat ovat:

. seuran www-sivut



: 
,#1].{å"iä'å.I[xi"ja rnstagram-sivut

o suljettu Kamizan Facebook-ryhmä
Ulkoisessa tiedottamisessa käytettiin lisäksi mediatiedotteita suoraan paikallislehtiin muun
muassa seuran jäsenten kilpailumenestyksestä.

1 2. Virkistystapahtumat

Pikkujoulut pidettiin junioreille ja sovelletun judon harrastajille sekä heidän perheilleen
kolmessa erässä 12.12. - 14.12.2017 uimahallin takkahuoneessa uiden, saunoen, kisaillen ja
makkaraa syöden. Myös joulupukki vieraili juhlissa.

13. Talous

Uuden henkilö/jäsenrekisterin (SuomiSportti) alkuvalkeuksien takia jäi moni potentiaalinen
jäsenmaksun maksaja pois judoseuran toiminnasta. Tämä näkyy selvästi kauden
jäsenkertymässä. Jäsenmäärä laski edellisestä kaudesta 72.

Syksyllä 2017 ei pidetty junioreiden peruskurssia ja tämä on toisena suurena
tulokertymävajeena edellisestä tilikaudesta sekä talousarviosta. Syy miksi ei
junioriperuskurssia pidetty on vetäjien ja salivuorojen puute.

Suurimpana tilikauden tuloksen negatiiviseksi kulueräksi on kirjattu OKMtukirahan
palauttaminen (11 000 euroa), joka tehtiin kirjanpidossa Järjestötoiminnan kulut tilille ns. .-
poistona.

Kilpailukulut ja valmennuskulut ovat pysyneet edellisen tilikauden tasolla.

Urheilutalon käyttömaksut olivat samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella.

FamilyCenterin väistötilan rakennuksen talkoot tuottivat seuran toiminnalle 3000€ käyttövaraa.

Tilikauden tulos kaudelle I .9.2017 - 31 .8.2018 osoitti 12 085,22 euroa tappiota.

Varainhankinta

Willimies-Shiain tuotot jäi negatiiviseksi osallistujamäärän jäädessä huomattavasti
budjetoidusta tavoitteesta. Tappiota tuli lähes 850 euroa. Tappion aiheuttivat mm
tatamikustannukset ja tuomarikulut.

Kamizan seuratuotteita oli myynnissä seuraavasti: collage-asu, judokassi, juomapullo ja
judokirjat. Kesän lopulle tehtiin yhteistyösopimus Stadiumin kanssa seuramallistosta ja
samalla viralliseksi seuramerkiksi on valikoitunut Puma. Tällä sopimuksella toivotaan
saatavan seuralle tulonlisää tarvikemyynnistä.

14. Henkilöjäsenet

Seuran Sporttirekisteriin merkittyjen jäsenten lukumäärä 3 1 .8.20 1 8 oli:

kokonaisjäsenmäärä 103
1S-vuotiaita ja nuorempia poikia 38
1S-vuotiaita ja nuorempia tyttöjä 18
20-vuotiaita ja nuorempia miehiä 2
2O-vuotiaita ja nuorempia naisia 1

21-vuotiaita taivanhempia miehiä 34
21-vuotiaita taivanhempia naisia 6



Jäsenkato oli suurin alle 1G-vuotiaiden poikien osalta joka oli noin viime vuonna sama kuin nyt
kokonaisjäsenmäärä eli 1 03.

HALLITUS


