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1 Johdanto 

 

 

Judo on japanilainen kamppailu- ja itsepuolustuslaji. Se on maailman suosituim-

pia kamppailulajeja, sillä judoa harrastetaan yli 200 maassa. Vaikka judoa pide-

tään kamppailulajina, se on monelle harrastajalle myös elämäntapa. Judossa ei 

voi pärjätä pelkällä voimalla, vaan siinä hyödynnetään paljon fysiikan lakeja ja 

vastustajan liikkeen voimaa. Oikealla tekniikalla painavampikin vastustaja on 

helppo heittää selälleen. 

 

Leirit, kilpailut, ja koulutukset ovat oleellinen osa judotoimintaa ja niillä saavute-

taan yhteisöllisyyttä ja judotaitojen kehittämistä judon harrastajille sekä näky-

vyyttä judoseuroille. Joen Yawara ry:n täyttäessä vuosia seura halusi juhlistaa 

toimintaansa järjestämällä juhlaleirin ja iltajuhlan. Varsinaista judotoimintaa jär-

jestettiin juhlaleirillä 5–7.10.2018. Juhlallisempi osuus järjestettiin 12.10.2018 il-

tajuhlana illallisen ja ohjelman merkeissä.  

 

Opinnäytetyö on toiminnallinen ja produktiona syntyi leirin järjestämisopas (Liite 

1). Tavoitteena oli helpottaa tulevaisuuden leirien järjestämistä. Leirin järjestämi-

nen osoittautui työlääksi ja on ymmärrettävää, että tämän vuoksi innokkuus lei-

rien järjestämiseen on seurassa vähäistä. Nyt kaikki leirin järjestämiseen tarvit-

tava tieto on nidottu yhteen ja se auttaa leirin järjestämistä Joensuussa.  

 

 

2 Opinnäytetyön lähtökohdat 

 

 

2.1 Opinnäytetyön tausta ja tarkoitus 

 

Joen Yawara ry täytti 50 vuotta vuonna 2018. Juhlistaakseen ikääntymistään 

Joen Yawara ry halusi järjestää iltajuhlan, kuten kymmenen vuotta sitten 40-vuo-

tisjuhlansa. Juhla järjestettiin Joensuun Teatteriravintolassa.  Tämän lisäksi jär-

jestettiin toiminnallinen tilaisuus, joka on Yawaran 50-vuotisjuhlajudoleiri. Judo-

leiri järjestettiin Joensuun urheilutalolla.  
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Tavoitteena oli järjestää onnistuneet tapahtumat, mutta myös huomata ongelmia 

järjestelyihin liittyen sekä niihin ratkaisut. Työn produktina syntyi opas judoleirin 

järjestämiseen lähinnä Joen Yawara ry:n toimijoiden käyttöön, jotta leiri olisi tule-

vaisuudessa helpompi järjestää. Opas (Liite 1) sisältää myös mallit tarvittavista 

materiaaleista sekä ohjeita ja vinkkejä järjestelyihin liittyen.  

 

Opinnäytetyöni aihe onkin itselleni hyvin mielenkiintoinen ja luonteva, sillä olen 

harrastanut judoa jo 16 vuotta ja kiertänyt erilaisissa judotapahtumissa jo kym-

menen vuoden ajan ympäri Suomea. Toimin myös Joen Yawara ry:ssä johtokun-

nan jäsenenä. Omaa tietopohjaa ja motivaatiota löytyy paljon. Tavoitteenani olisi 

päästä joskus seuraamaan ulkomaiseen judotapahtumaan, esimerkiksi olympia-

laisiin tai muihin kovatasoisiin kilpailuihin, esimerkiksi Pariisin Grand Slam -tur-

naukseen, jossa ottelee paljon maineikkaita judokoita. On myös mahdollista, että 

jonain päivänä pääsisin itsekin kansainvälisille tatameille harjoittelemaan tai ehkä 

jopa kilpailemaan. Myös tapahtumien tuottaminen voisi olla tulevaisuuden yksi 

työllistymisvaihtoehto, sillä se on aina kiinnostanut minua ja nyt olen saanut sii-

hen hyvän kokemuksen. Aion käyttää oppimiani taitoja missä tahansa tulevaisuu-

den työpaikassa. 

 

 

2.2 Toimeksiantaja Joen Yawara ry 

 

Joensuulainen judoseura Joen Yawara ry on perustettu vuonna 1968, ja seu-

rassa on aktiivisia harrastajia noin sata (Joen Yawara ry 2017). Johtokunta on 

kahdeksanhenkinen ja sen puheenjohtajana toimii Marko Rautiainen (Joen 

Yawara ry 2018). Myös satunnaisia harjoittelijoita muista kamppailuseuroista 

osallistuu seuran harjoituksiin, joita on lähes päivittäin talvikaudella. Kausi kestää 

syyskuusta toukokuuhun. Kesäisin ei ole ohjattuja vuoroja, vaan varatut vuorot 

voi käyttää omaan harjoitteluun. Joen Yawara ry:n judokat harjoittelevat pää-

sääntöisesti Joensuun urheilutalon tatameilla, mutta myös nuoria harrastajia har-

joittelee lisäksi Ylämyllyllä ja Kontiolahdella.  
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Joen Yawara ry:ssä järjestetään kaudella 2018–2019 junioreiden peruskurssi. 

Kuntojudokat harjoittelevat 2–3 kertaa viikossa. Lauantaisin seuralla on käytössä 

vapaavuoro, jolloin harrastaja voi harjoitella haluamiaan asioita, esimerkiksi en-

nalta määrättyjä liikesarjoja eli katoja. Perjantaisin harjoittelee myös perhejudo, 

jossa lapset ja vanhemmat liikkuvat ja harjoittelevat judon alkeita yhdessä. Tiis-

taisin ja torstaisin päivävuoroilla harjoittelevat seuran konkarijudokat. Lisäksi 

Joen Yawara ry:llä on käytössään myös kuntosalivuoro kolme kertaa viikossa.  

 

Ohjelmallista kilpailutoimintaa seurassa ei ole kilpavalmentajan puuttuessa. Kil-

pailuissa käyvät harrastajat harjoittelevat lähinnä kuntojudokoiden kanssa ja tiis-

taisin omalla vuorollaan, jolloin korkeimman vyön haltija pitää harjoitukset. Seu-

ran jäsenet osallistuvat oma-aloitteisesti lähinnä Itä-Suomen alueen kilpailuihin 

ja leireille.  

 

 

2.3 Aiemmin kamppailulajitapahtumista tehtyjä opinnäytetöitä 

 

Mikko Koskinen (2013a) on tehnyt opinnäytetyön judoleirien järjestämisestä va-

paaehtoistyön näkökulmasta. Koskinen käsittelee työssään enemmän kesällä pi-

dettävien ja useamman päivän kestävien leirien järjestämistä. Hän on tehnyt 

työnsä pohjautuen Heinävedellä vuosittain pidettävään Yanagi Judo Campiin ja 

kesällä 2013 Pieksämäellä pidettyyn Pikadon Judo Campiin. Koskinen on työs-

sään haastatellut ItäJudon toimijoita ja leirien järjestäjiä. Hänen opinnäytetyö-

hönsä kuului myös kesäleirin järjestämiseen perehdyttävän oppaan. Koskisen 

oman mielipiteen mukaan ilman vapaaehtoistoimintaa ei Suomessa olisi juuri 

lainkaan urheilutoimintaa. Joen Yawara ry:n toiminta on vapaaehtoista harrastus- 

ja seuratoimintaa, joten Koskisen mielipiteeseen voi samaistua. 

 

Antti Suistola (2017) on tehnyt opinnäytetyön kannattavan urheilutapahtuman jär-

jestämisestä. Suistola käsittelee Art of Fight -tapahtumaa ja sen järjestämistä, ja 

toimeksiantajana toimi Oulun Kamppailuklubi Oy. Suistola toteaa, että palauteky-

selyn mukaan tapahtuman markkinointia tulisi monipuolistaa ja järjestelyjä olisi 

voinut tehdä toisin. Samanlaisia asioita huomasin itsekin, että joitain asioita voisi 
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tehdä hyvinkin eri tavalla. Oulun Kamppailuklubi Oy on kuitenkin voittoa tavoitte-

leva yritys, joka tarjoaa eri kamppailulajikursseja ja -tunteja asiakkailleen. Tällöin 

Art of Fight -tapahtuman tuli tuottaa voittoa yritykselle. Joen Yawara ry on sen 

sijaan voittoa tavoittelematon yhdistys, jolloin varsinaista rahallista voittoa leiristä 

ei haettu, vaan leirimaksuilla pyrittiin kustantamaan esimerkiksi tilavuokrat.  

 

 

3 Judo – maailman levinnein kamppailulaji 

 

 

3.1 Judon historiaa 

 

Pienikokoinen, mutta älykäs Jigoro Kano syntyi vuonna 1860 Kobessa, Japa-

nissa. Hän syntyi varakkaaseen perheeseen, joka mahdollisti Kanon yliopisto-

opinnot Tokiossa 17-vuotiaana. Samaan aikaan hän aloitti jujutsun ja sen katojen 

eli liikesarjojen harjoittelun ja tutkimisen. Kano otti johtaakseen harjoitussalin sen-

sei Fukuda Hachinosuken kuoltua 19-vuotiaana. (Sato 2015, 18.) Kano valmistui 

Tokion keisarillisesta yliopistosta 21-vuotiaana pääaineenaan kirjallisuus. Tämän 

jälkeen hän jatkoi opintojaan pääaineinaan politiikka ja taloustiede. Kano oli ju-

jutsun suhteen hyvin oppimishaluinen, ja hän sai oppia vanhoilta mestareilta, ku-

ten sensei Iso Masamotolta ja sensei Iikubo Tsunetoshilta. (Sato 2015, 18.) 

 

Vuotta 1882 voidaan pitää judon perustamisvuotena, koska silloin 22-vuotias 

Kano perusti Tokioon vielä nykypäivänäkin toimivan Kodokan-judokoulun. Ko-

dokania pidetäänkin judon ”mekkana”. Kano poisti vanhoilta mestareilta oppimis-

taan tekniikoista vaarallisimmat ja vastustajaa vahingoittavat tekniikat ja loi omia 

tekniikoitaan. Judon perustana on olla kamppailulaji, jossa tekniset suoritukset 

voidaan viedä loppuun asti ilman vastustajan vahingoittamista. (Sato 2015, 18.) 

Siksi esimerkiksi potkut ja lyönnit ovat judossa kiellettyjä. Mikäli sanan judo kään-

tää suomeksi, ju-tavu tarkoittaa pehmeää ja joustavaa ja do-tavu tietä tai taitoa. 

(Myllylä & Pilviö 1995, 11.) 

 

Judo alkoi levitä ympäri maailman. Vuonna 1890 Kano teki matkan Eurooppaan 

ja esitteli judoa muun muassa Englannin laivastolle. Englannissa judoa alettiin 
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harrastamaan ensimmäisenä Euroopassa. 1900-luvun alussa Kanon oppilaita 

toimi niin sanottuina judolähettiläinä Amerikassa, Länsi-Saksassa ja Ranskassa. 

Nykypäivänä judo on levinnyt kaikkialle maailmaan. (Myllylä & Pilviö 1995, 10.) 

Kansainväliseen judoliittoon kuuluu 200 maata, ja pelkästään Euroopassa on yli 

kaksi miljoonaa judon harrastajaa (Suomen Judoliitto ry, 2018a).  

 

Kano valittiin Kansainvälisen Olympiakomitean jäseneksi vuonna 1909, jolloin 

hän oli ensimmäinen Kaukoidän edustaja. Judo oli vuonna 1964 Tokion olympia-

laisissa näytöslajina. (Sato 2015, 19.) Pysyvästi olympialaisten ohjelmaan judo 

on kuulunut vuodesta 1972, ja naisten sarjat tulivat mukaan vuonna 1992 Barce-

lonan olympialaisissa (Myllylä & Pilviö 1995, 10).  

 

1950-luvulla judo saapui lopulta Suomeen, kun Japanin lähetystösihteeri Shigemi 

Tagami aloitti judon opettamisen Helsingissä. Suomen Judoliitto perustettiin 

vuonna 1958 Torsten Murenin johdolla. Kun judo oli levinnyt muun muassa Tam-

pereelle ja Turkuun, judoliitosta tuli judoa harjoittavien yhteisöjen lajijärjestö. 

(Myllylä & Pilviö 1995, 10.) Tänä päivänä judoseuroja on yli 120 ympäri Suomea 

ja aktiivisia harrastajia on noin 12 500 (Suomen Judoliitto ry, 2018a).  

 

 

3.2 Judon periaatteet 

 

Judossa on kaksi pääperiaatetta, maksimaalisen tehon ja periksi antamisen pe-

riaate, ja yhteisen hyvän periaate. Maksimaalisella teholla ja periksi antamisella 

tarkoitetaan, että vastustajaa vastaan ei tarvitse välttämättä voimaa, vaan hänet 

voi voittaa periksi antamalla. Käyttämällä vastustajan liikettä ja voimaa hyväk-

seen huomattavasti pienikokoisempikin tai voimaltaan heikompi ihminen voi heit-

tää täydellä teholla. Vastustajan voi ja hänet kannattaakin heittää haluamaansa 

suuntaan. Mikäli vastustaja nojaa eteenpäin, sinnepäin se on myös helppo ja ke-

vyt heittää. Näin judossa sovelletaan myös fysiikan perussääntöjä. (Sato 2015, 

20.) Kirjassaan sensei Tetsuji Sato avaa tarkasti eri judoheittojen fysiikkaa. Yh-

teisen hyvän periaate tarkoittaa käytännössä sitä, ettei judoa voi harjoitella yksin, 

vaikka kilpaillessa judo on yksilölaji. Judoa yhdessä parin tai yhteisön kanssa 
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harjoitellessa oppii niin judoka itse kuin kanssaharrastajat. (Sato 2015, 20, 47–

120.)  

 

Judo on hyvin kurinalainen laji. Judossa noudatetaan tarkkaa dojo-käytöstä eli 

judon käyttäytymis- ja hygieniasääntöjä, ja judokan käyttäytyminen tulee olla hil-

littyä. Vastustajan ja harjoituskumppanin kunnioittamista osoitetaan kumarruk-

silla, joka on alkujaan hyvin japanilainen tapa tervehtiä. Kumarrukset harjoitusten 

tai otteluiden alussa ovat ikään kuin sopimus, että molemmat osapuolet noudat-

tavat reilua peliä ja judon sääntöjä. Harjoitusten päätteeksi tehdyt kumarrukset 

tarkoittavat kiitosta hyvästä harjoituksesta tai kamppailusta. (Myllylä & Pilviö 

1995, 13–14.) 

 

Koska judo on kontaktilaji, hygienia ja turvallisuus ovat tärkeitä. Ennen harjoituk-

sia jalat on pestävä ja kuivattava, korut ja kellot otettava pois, kynnet leikattava 

lyhyiksi ja pitkät hiukset sidottava. Pukuhuoneesta dojolle kuljettaessa on käytet-

tävä sandaaleja eli zoreja. Kenkiä ei saa käyttää tatamilla. Judopuku eli judogi on 

pestävä riittävän usein eikä rikkinäistä pukua saa käyttää. (Myllylä & Pilviö 1995, 

21–22.) Japanissa ja erityisesti judokoulu Kodokanissa noudatetaan käyttäyty-

mis- ja hygieniasääntöjä tarkemmin. Kansainvälisissä kilpailuissa käytettäviä si-

nisiä judogeja ei saa käyttää Kodokanissa muutoin kuin kilpailuissa. Kun Suo-

messa saleilla voi olla omat siivoojat, Japanissa judokat siivoavat itse tatamin. 

Tämä on osa kasvatusta ja yhteisen hyvän periaatetta. (Sato 2015, 24.) 

 

Judogiin kuuluu kolme osaa, takki, housut ja vyö. Harrastaja käyttää taitotasoaan 

vastaavaa vyötä takin sitomiseen. Vasta-alkaja pukee valkoisen vyön. Seuraavat 

oppilas- eli kyu-arvot ovat keltainen, oranssi, vihreä, sininen ja ruskea. Dan- eli 

opettaja-asteet ovat mustavöisiä judokoita. Dan-arvojakin on kymmenen. (Myllylä 

& Pilviö 1995, 15.) Suomessa korkein dan-arvo on Jorma Kivisellä, joka on 

vuonna 2013 saavuttanut 8. danin mustan vyön (Dan-Kollegio 2018). Judogin 

vasen lieve tulee aina päällimmäiseksi, sillä japanilaisen uskonnon mukaan kuol-

leille puetaan oikea lieve vasemman päälle (Sato 2015, 25). 
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3.3 Judon harjoittelu 

 

Judossa on lukemattomia erilaisia harjoitteita, joissa otetaan huomioon judokan 

sen hetkinen taso, tavoitteet ja ikä. Vaikka judo onkin pohjimmiltaan taitolaji, se 

vaatii kilpailutilanteessa kovaa kuntoa ja fyysisiä valmiuksia. Opettelemalla vir-

heettömän ja hyvän tekniikan ja toistamalla tekniikka jää lihasmuistiin, eikä väärin 

tehdyt harjoitteet toistu enää kilpailuissa. (Korpiola & Korpiola 2010, 41.) 

 

Vaikka judossa kilpaillaankin yksilöinä, sitä harjoitellaan pääosin parin kanssa. 

Kuitenkaan tatamiaika ei riitä, vaan judoa voi harjoitella yksin, mielikuvaharjoit-

teena tai tekemällä judollisia liikkeitä yksin, eli tandoku-renshuna. Tällöin harjoi-

tuksen voi tehdä kuvitellun parin kanssa tai tehostetusti apuvälinein, kuten esi-

merkiksi painoliivein, vöiden, vetokumien tai pyörän sisäkumien avulla. (Korpiola 

& Korpiola 2010, 41–42.) 

 

Parin kanssa harjoitusmuotoina ovat toistuva sisääntuloharjoitus eli uchi-komi, 

ennalta sovitut pariharjoitteet yaku-soku-geiko, kakari-geiko ja kata, sekä kilpal-

lulliset harjoitteet randorit ja itse kilpailu, shiai. Parin kanssa harjoitellessa teknii-

kan tekijää kutsutaan toriksi ja vastaanottajaa ukeksi. Randorissa tai shiaissa tätä 

roolijakoa ei ole. (Korpiola & Korpiola 2010, 42–44.) 

 

Yaku-soku-geiko on ennalta sovittua harjoittelua, jossa on esimerkiksi päätetty, 

mitä heittoa harjoitellaan vuorotellen. Kakari-geiko on hyökkäävämpi harjoitus, 

jossa uken roolissa oleva lähinnä väistää tekniikan. Kata on hyvin perinteinen ja 

ennalta määrätty harjoitus. Katoihin kuuluvat liikkeet tehdään tietyssä järjestyk-

sessä tiettyyn liikkeeseen. Myös kata-kilpailuja järjestetään kansainvälisellä ta-

solla. (Korpiola & Korpiola 2010, 43–44.) Kata-osaaminen on myös osa vyö-

koevaatimuksia, sillä jo sinisen vyön suorittamiseen vaaditaan nage-no-katan eli 

heittojen katan ensimmäinen osa, käsiheitot. Mustaan vyöhön kuuluu osata 

nage-no-kata kokonaan. (Suomen Judoliitto ry. 2016, 4.) 

 

Randori ja shiai eroavat toisistaan siten, että randorissa ei lasketa pisteitä, jolloin 

siinä ei ole voittajaa tai häviäjää. Näin ollen randorissa on hyvä kokeilla ja harjoi-

tella omia tekniikoita ilman suorituspaineita voitosta tai häviämisen pelosta. Ran-

dori on olennainen osa judoharjoittelua. Shiai on sen sijaan kilpailutilaisuus, jossa 
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ottelun heitto- ja mattosuoritukset arvioidaan pistein. (Korpiola & Korpiola 2010, 

43–44.) 

 

 

3.4 Judo osana liikuntamatkailua 

 

Liikuntamatkailu on pääsääntöisesti vapaa-ajan matkailua, jossa matkailija pois-

tuu tilapäisesti oman asuinympäristönsä ulkopuolelle osallistuakseen liikuntaan 

tai urheiluun, tai seuratakseen sitä. Liikuntamatkailulla voidaan myös tarkoittaa 

vierailemista liikuntaan tai urheiluun liittyvissä matkakohteissa. Liikuntamatkailu 

voi olla aktiivista, passiivista tapahtumamatkailua sekä nostalgista liikuntamatkai-

lua. (Ross 2001, 3.) Judoon liittyvä liikuntamatkailu voi olla kaikkia näitä yhtä ai-

kaa, sillä useat judokat matkustavat Japaniin harjoittelemaan judon päämajaan 

Kodokaniin. Aktiiviseen liikuntamatkailuun kuuluu olennaisesti se, että matkailija 

itse konkreettisesti osallistuu liikuntaan (Gibson 1998, 157). Judossa tällaisia ta-

pahtumia ovat kilpailut, leirit sekä koulutukset. Suomen tasolla tapahtumatoiminta 

on vilkasta. (Suomen Judoliitto ry. 2018b.) 

 

Tyypillisessä kilpailussa voi olla satojakin osanottajia ja sarjoja löytyy jokaiselle. 

Judokilpailussa sarjoja on tytöille ja pojille sekä naisille ja miehille. Lisäksi osal-

listujat jaetaan sopiviin painoluokkiin sekä juniori-ikäiset eli alle 21-vuotiaat omiin 

ikäluokkiinsa. (Suomen Judoliitto ry. 2018c, 14.) Yhden ottelun aika on muun mu-

assa alle 15-vuotiaiden sarjassa kolme minuuttia, tosin ottelu voi loppua jo aiem-

min jommankumman täydelliseen pistesuoritukseen tai jatkua määrittelemättö-

män pitkälle jatkoajalle (Suomen Judoliitto ry. 2018c, 14.) Jatkoaikasäännöissä 

noudatetaan kansainvälisiä kilpailumääräyksiä, jossa vain tiettyjen seniori-ikäis-

ten ottelussa jatkoajalle on määritetty maksimipituus. Muuten jatkoaika kestää 

niin kauan, että toinen ottelijoista tekee pistesuorituksen tai kolmen varoituksen 

raja täyttyy. (International Judo Federation 2018, 105.) Mikäli kilpailuja menee 

katsomaan, täyttyy passiivisen tapahtumamatkailun kriteerit (Matarma 2010, 27). 

 

Leiri määritellään paikaksi, jonne kokoontuu joukko ihmisiä tilapäismajoitukseen 

tietyksi ajaksi, ja jonne tulee paikalle samanhenkisiä ihmisiä (Suomisanakirja, 

2019). Judoleireille kokoontuu kouluttautumaan tai harjoittelemaan judohenkisiä 
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ihmisiä. Leireillä on nykyään paljon erilaisia harjoituksia, ja niihin valmentajiksi 

pyydetään lähes poikkeuksetta suomalaisia tai kansainvälisiä arvokisamitalisteja. 

Leirien ohessa voidaan järjestää myös koulutuksia, jotka ovat välttämättömiä 

suorittaa, mikäli haluaa edetä vyöarvoissa ylöspäin. Leirit ovat myös täynnä tii-

vistä sosiaalista kanssakäymistä, mikä mahdollistaa uusien judokavereiden saa-

misen. Suomessa leireistä suosituimpia ovat perinteiset, samoilla paikkakunnilla 

vuosittain järjestettävät kesäleirit, jotka kestävät usein pidempään kuin talviai-

kaan pidettävät viikonlopun mittaiset leirit. (Koskinen 2013b, 3.) 

 

Suomen Judoliitolla on maajoukkueet kansainvälisiin kisoihin aikuisissa, alle 23-

vuotiaissa, alle 21-vuotiaissa sekä alle 18-vuotiaissa. Maajoukkueet kilpailevat ja 

leireilevät säännöllisesti Suomessa sekä kansainvälisissä tapahtumissa ulko-

mailla. (Suomen Judoliitto ry. 2018d, 1.) Maajoukkuevalmennukseen pääsee, mi-

käli saavuttaa Suomen mestaruuskilpailuista mitalin ja osallistuu leireille sekä 

maajoukkuevalmentajan päättämiin näyttökilpailuihin (Suomen Judoliitto ry. 

2017b, 1). 

 

Suomen Judoliiton toimintaa on jaettu maantieteellisesti alueisiin. Alueittain judo-

seurat tekevät yhteistyötä järjestäen vuorotellen tehostamispäiviä, alueleirejä 

sekä muita tapahtumia, jotka edistävät ja parantavat alueen ja judoseurojen si-

säistä laatua ja harjoitusten tehoja. (Suomen Judoliitto ry. 2013, 5.) Itä-Suomen 

alueella toimii ItäJudo, johon kuuluu itäsuomalaisia seuroja, ja jolla pyritään tuot-

tamaan palveluita heille (ItäJudo 2018). 
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4 Judoleirin ja iltajuhlan järjestäminen 

 

 

4.1 Judoleirin järjestäminen 

 

 

4.1.1. Judoleirin suunnittelun lähtökohdat 

 

Tapahtuman järjestämisen aloittamisessa on yleensä vaikea huomata työhön 

kuuluvat asiat ja ymmärtää, kuinka isosta työmäärästä tulisi selviytyä. Kun idea 

leiristä on päätetty toteuttaa, voi olla vaikea päättää, mistä järjestelyt voisi aloit-

taa. Tapahtumanjärjestäminen on projekti, johon kuuluu tavoitteiden määrittely, 

suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa. 

Tavoitteiden tulee olla realistisia ja selkeitä. Järjestäjä voi myös laatia projekti-

suunnitelman. Usein judotapahtumat ovat toistuvia ja varsin perinteisiä tapahtu-

mia, jolloin ne ovat osa urheiluseuran vakituista ja vuotuista toimintaa, eikä var-

sinaisesti projekteja. (Iiskola-Kesonen 2004, 8–10.) Joen Yawara ry on lähes joka 

syksy järjestänyt leirin tai kilpailun. Oli siis hyvin luontevaa järjestää leiri 50-vuo-

tisjuhlan ohessa. 

 

Leirin järjestäminen kannattaa aloittaa tarvekartoituksella sekä kartoittaa seuran 

omat resurssit. Tarvekartoituksella pohditaan, miksi leiri pitäisi järjestää ja riittä-

vätkö järjestäjillä resurssit. SWOT-analyysin luominen voi auttaa jo pitkälle. 

SWOT-analyysilla kartoitetaan omat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja 

uhat.  Mahdollisuuksia ja vahvuuksia tulisi hyödyntää, uhkatekijöitä ja heikkouk-

sia sen sijaan välttää tai torjua. (Iiskola-Kesonen 2004, 10.) Juhlaleiriä järjestet-

täessä SWOT-analyysi tehtiin, ja se todettiin hyödylliseksi esimerkiksi juuri re-

surssien kartoituksessa.  

 

Leirin ajankohdan päättäminen on ensimmäisiä asioita tapahtuman suunnitte-

lussa. Aluksi kannattaa tarkastaa Judoliiton kalenteri. Sen avulla on helppo tar-

kastaa, ettei samaan aikaan järjestettäisi muita leirejä tai tapahtumia, jotka karsi-

sivat mahdollisia osallistujia. Kun ajankohta varmistuu, voi ilmoittaa Judoliittoon 

tapahtumasta ajoissa, jolloin liitto julkaisee tiedot tapahtumasta kalenterissaan. 
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Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. (Koskinen 2013b, 7.) Kalenterimaksu lei-

ristä on 120 euroa (Suomen Judoliitto ry. 2017a, 1). Joen Yawara ry:n juhlaleiriä 

ei julkaistu Suomen Judoliiton kalenterissa, koska 120 euroa koettiin liian suu-

reksi summaksi. Lisäksi leirin tiedot jaettiin hyvin myös venäläisille judoseuroille.  

 

Suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä selvittää myös tilat, jossa leiri olisi mahdol-

lista järjestää. Tässä pitää ottaa huomioon, onko leiri mahdollista järjestää seuran 

omalla judosalilla eli dojolla vai tarvitaanko isompi tila, kuten esimerkiksi koulun 

liikuntasali. Leirin ajankohdan varmistuttua tilat täytyy varata heti. (Koskinen 

2013b, 7.)  

 

Leirin onnistumisen kannalta tärkeässä roolissa on talkooväki. Sen varmistami-

nen kannattaa aloittaa myös jo tarvekartoituksessa. On tärkeää hyödyntää oman 

seuran jäsenet sekä kysyä myös junioreiden vanhempien kiinnostusta tulla mu-

kaan talkootyöhön. Ei sovi unohtaa myös mahdollisten yhteistyöseurojen jäseniä. 

Vapaaehtoiset kannattaa ottaa huomioon koko leirin ajan, unohtamatta perehdy-

tystä ja kiitosta tehdystä työstä ja osallistumisesta. Jokaisella toimijalla on omia 

taitoja, joita kannattaa hyödyntää. (Koskinen 2013b, 8.) Leirin tunnelmaan vaikut-

taa myös suuresti talkooväen yhteishenki sekä innostus leirin järjestämiseen. Tal-

kooväelle voi myös järjestää oman kiitostilaisuuden tapahtuman jälkeen. (Iiskola-

Kesonen 2004, 12.) 

 

Judoleirin kohderyhmä on judon harrastajat. Leiri voidaan kuitenkin suunnata eri 

ikäryhmille, pienille junioreille tai veteraanijudokoille. Maajoukkueleirit ovat lähes 

aina suunnattu maajoukkueisiin kuuluville judokoille. Tämä tulee muistaa mark-

kinoinnissa. Kohderyhmä vaikuttaa niin markkinointiin kuin leirin ohjelmaan ja 

harjoitusten sisältöön. Kaikki Suomen veteraanijudokat eivät käytä sosiaalista 

mediaa, kun taas maajoukkuejudokoiden leireistä tiedotetaan sisäisesti maajouk-

kueiden piirissä. (Iiskola-Kesonen 2004, 56.) 

 

Leirin järjestämisellä ei ole tarkoitus tuottaa voittoa järjestävälle taholle. Leirimak-

suilla tulisi lähinnä kuitata leirin järjestämisestä aiheutuvat kulut. Leiripakettia hin-

noitellessa täytyy ottaa huomioon muun muassa tilavuokrat, ruokapalvelusopi-

mukset, markkinointikulut ja valmentajien palkkiot. (Koskinen 2013b, 11.) 
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Yhteistyösopimusten luomiseen riittää yhteydenotto, jonka jälkeen voidaan pitää 

sopimusneuvottelut. Sopimuksen osapuolten tulee varmistaa, että sopimus teh-

dään kirjallisena. Tapaturmavakuutusta judokoille ei tarvitse nykyään enää olla, 

sillä aktiivisesti harjoitteleville judokoille liiton jäsenmaksuun kuuluu kattava tapa-

turmavakuutus, joka turvaa kotisaliharjoittelussa, kilpailuissa ja leireillä. Sen si-

jaan tilojen vakuutuksista täytyy olla selvillä. (Koskinen 2013b, 13.) Yhteistyö-

kumppaneita voi olla esimerkiksi ruokapalveluiden tuottajat ja tilapalvelut. 

Judoleireillä voi olla myös esimerkiksi kioski- tai kahvilamyyntiä tai useasti pai-

kalla voi olla judopukujen ja -tarvikkeiden myyjä. Judokilpailuissa tulee olla myös 

ensiapuryhmä, tuomareita sekä toimitsijoita. Yhteistyökumppaneiden hankintaan 

kannattaa varata riittävästi aikaa ja olla hyvissä ajoin liikkeellä. Joihinkin yhteis-

työkumppaneihin voi joutua ottamaan useammankin kerran yhteyttä, mikä voi ai-

heuttaa lisää työtä.  

 

 

4.1.2. Judoleirin markkinointi ja ohjelma 

 

Markkinointi alkaa leiriesitteen suunnittelulla. Judoleiri on suunnattu pitkälti judoa 

harrastaville, jolloin kannattaa panostaa osallistujamarkkinointiin. Leirin esit-

teessä tai leirikutsussa on tärkeää olla ajankohta, paikka, päävalmentajat, mah-

dolliset kustannukset sekä leiripäällikön yhteystiedot. Suurimpien leirien esiteet 

tulisi painaa useita kymmeniä kappaleita ja tällöin niitä tulisi jakaa ympäri Suomen 

eri judotapahtumissa jo kauan ennen leirin alkua. (Iiskola-Kesonen 2004, 58.) 

Juhlaleirille tehtiin vain perinteisen mallinen leirikutsu. (Liite 3.) 

 

Nykyään ehkä toimivin markkinointi on sähköistä markkinointia. Leiristä tulee il-

moittaa omalle seuralle, julkaista leirin tiedot seuran sivuilla ja levittää leirikutsua 

sähköpostitse sekä mahdollisesti liittoon. Mikäli haluaa ulkomaisia osallistujia lei-

rilleen, täytyy tiedot julkaista myös ainakin englannin kielellä, Itä-Suomessa myös 

venäjän kielellä. Sosiaalista mediaa ei tule unohtaa. Facebook-sivut sekä seuran 

sisäinen ryhmä on hyvä olla olemassa. Ryhmä voi olla myös avoin, jonne voi 

liittyä yhteistyöseurojen jäseniä. Leiriesite on helppo tätä kautta laittaa jakoon, 

jolloin muut ryhmän jäsenet voivat jakaa sitä eteenpäin. Myös tapahtumasivun 
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luonti on hyvä keino markkinoida tapahtumaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 64–52.) 

Juhlaleirin leirikutsu ja ohjelma jaettiin useille internet-sivuille sekä sille luotiin 

oma Facebook-tapahtumasivu.  

 

Leirin markkinoinnin ja osallistujien saamisen kannalta on tärkeää löytää leirille 

sopiva päävalmentaja. Mitä nimekkäämpi valmentaja, sitä isompi näkyvyys ja 

mielenkiinto ihmisille on tulla paikalle. Tarvekartoituksessa kartoitetaan, onko jär-

jestävällä taholla yhteyksiä, mikä vaikuttaa myös siihen, onko leirille mahdollista 

saada ulkomainen ammattivalmentaja vai kotimainen ammattilaisvalmentaja. 

(Koskinen 2013b, 7.) Juhlaleirin päävalmentaja toimi arvokilpailumitalisti Annikka 

Mutanen. 

 

Onnistuneella markkinoinnilla saavutetaan kilpailuetua ja näkyvyyttä. Saatu etu 

voi olla taloudellinen, toiminnallinen tai imagollinen. Taloudellinen etu judoleirillä 

voisi olla esimerkiksi halvempi leirimaksu, toiminnallinen etu voi olla monipuoli-

sempi ohjelma, kuin esimerkiksi toisella leirillä. Imagollinen etu voisi olla esimer-

kiksi urheilutapahtumissa arvokilpailu, kuten SM-kisat. (Iiskola-Kesonen 2004, 

54.) 

 

 

4.1.3. Judoleirin aikataulu ja toteutus 

 

Leirin ohjelmaa tehdessä täytyy päättää, montako judoharjoitusta leirillä tulisi olla. 

Kesäleirit ovat yleensä viisipäiväisiä, jolloin kaksikin judoharjoitusta riittää päi-

vässä, viikonlopun mittaisilla leireillä lauantaina voi olla jopa kolme harjoitusta. 

Tähän oheen voi ottaa myös mahdolliset aamulenkit tai -jumpat ja illalla palaut-

tavia harjoituksia. Tällä tavoin kilpailevat harrastajat palautuvat hyvin.  Harjoituk-

sia suunnitellessa olisi hyvä profiloida harrastajia, jolloin erilaisia harjoituksia voisi 

pitää erilaisille harrastajille, esimerkiksi pienemmille junioreille, kuntoilijoille ja kil-

pailijoille erikseen. Kaikki eivät tätä suosi, sillä se voi karsia yksittäisen harjoituk-

sen kävijöiden määrää. (Koskinen 2013b, 12–13.) 

 

Ohjelmaa suunnitellessa ja osallistujia profiloitaessa täytyy pohtia tarkkaan, 

kuinka pitkäkestoisia harjoitukset ja leirit ovat. Pienimmät juniorit eivät jaksa liian 
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pitkiä harjoituksia, kun taas kovalla tasolla kilpailevat jaksavat harjoitella hyvin 

kaksikin tuntia. Samaan aikaan täytyy huomioida myös harjoitusten sisältö, taso 

ja tahti. Kuntojudokoilla tahti voi olla hyvinkin verkkaista ja osallistujilla voi olla 

eritasoisia vammoja tai esteitä, jotka estävät joidenkin tekniikoiden harjoittelun. 

Vapaamuotoista otteluharjoittelua eli randoria kuntojudoharjoituksissa voi olla 

harvoin.  

 

Ohjelmassa on otettava huomioon myös ruokailuajat, jotta ohjelma ei olisi liian 

tiivis ja ruoka ehtisi imeytyä elimistöön hyvin harjoitusten lomassa. Mikäli ruoka-

palvelut hankitaan muualta, ohjelma on hyvä ilmoittaa ruokapalveluiden tarjo-

ajalle. Ruokapalvelut kannattaa hankkia myös läheltä leiripaikkaa, sillä muuten 

lisätyötä aiheuttaa kuljetus ja ruoan säilytys. 

 

Ilmoittautumiseen käytetään sähköistä ilmoittautumista tai sähköpostia. Ilmoittau-

tumisen yhteydessä tulee muistuttaa myös maksun maksamisesta ennen leiriä, 

jolloin on helppo varmistua siitä, kuka on maksanut maksun ja milloin. Tarkasta-

miseen on hyvä käyttää tiliotetta. (Koskinen 2013b, 20.)  

 

Leirille tarvitaan usein paljon materiaaleja, ruokalipuista lähtien. Esimerkiksi il-

man ruokalippua ei pääse syömään. Täytyy myös tehdä selvät ohjeet ja ohjela-

put, että leiriläiset löytävät paikalle ja tietävät missä yöpyä. Leirimateriaalin val-

mistamisen voi tehdä yhdessä talkoolaisten kanssa. (Koskinen 2013b, 23.) 

 

Ilmoittautumispaikan voi avata jo hyvissä ajoin, sillä silloin jää aikaa ilmoittautu-

misten varmistamiseen ja leiriympäristöön opastamiseen. Mikäli leirille on tulossa 

ulkomaalaisia harjoittelijoita, täytyy paikalle varata myös kielitaitoinen henkilö. 

Leirin avauksena toimii hyvin esimerkiksi yhteisharjoitus, joka kerää kaikki har-

rastajat paikalle. Harjoituksen alussa tulee esitellä harjoituksen valmentajat ja 

kertoa leiriin liittyvät käytännön asiat. Leiripäällikön tulee myös toivottaa osallis-

tujat tervetulleiksi leirille ja kiittää heitä osallistumisesta. (Koskinen 2013b, 25.) 

 

Leirin purku kannattaa tehdä nopeasti. Leiriläisiä voi ohjeistaa purkamaan majoi-

tuksensa jo aikaisemmin eikä vasta leirin jälkeen, jolloin siivousta voi aloittaa jo 

ennen leirin päättymistä. Myös palautteen kerääminen on tärkeää, jotta saadaan 
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selville mitä asioita täytyy kehittää ja mitkä asiat menivät hyvin. (Koskinen 2013b, 

26.) 

 

 

4.1.4. Judoleirin turvallisuus 

 

Judoleiri on avoin yleisötilaisuus, vaikka harjoituksiin osallistuminen vaatisikin lei-

rimaksun. Tällöin on hyvä tehdä paikalliselle poliisille yleisötapahtumailmoitus. 

Kirjallinen ilmoitus tulisi tehdä poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tapah-

tuman alkamista. Ilmoituksessa tulee olla muun muassa järjestäjän tiedot, paikka 

ja alkamis- ja päättymisaika sekä tilaisuuden tarkoitus. Poliisi voi vaatia lisäselvi-

tyksiä. (Iiskola-Kesonen 2004, 87.) 

 

Myös majoitustilojen suhteen täytyy tehdä pelastussuunnitelma ja pelastuslaitos 

tarkastaa majoitustilat. (Koskinen 2013b, 13.) Pelastussuunnitelmassa on selvi-

tettävä muun muassa ennakoitavissa olevat vaaratilanteet, toimenpiteet niiden 

ehkäisemiseksi sekä pelastus- ja suojautumismahdollisuudet ja tiedot turvalli-

suushenkilöstä. Pelastussuunnitelma käydään läpi pelastusviranomaisen 

kanssa. (Iiskola-Kesonen 2004, 89.) 

 

Leirillä täytyy olla muutama ensiaputaitoinen ihminen sekä päivitetty ensiapu-

laukku. Ensiaputehtäviin parhaiten sopivat lääkärit sekä muut sairaanhoidon am-

mattilaiset. Sairaanhoidon ammattilaiset voivat tarkastaa ja päivittää myös en-

siapulaukun. Leirillä on järjestyssäännöt, joista tärkeimpänä on varmaankin 

hiljaisuussääntö, jolla turvataan kaikkien leirin majoituksessa yöpyvien yöunet. 

Myös yleisestä siisteydestä tulee olla maininta ja majoitustiloihinkin on hyvä va-

rata roskasäkkejä. Leirillä tulee olla leiripuhelin, joka on pääsääntöisesti leiripääl-

likön käytössä. Leiripäällikön tulee olla puhelimen päässä leirin aikana yötä päi-

vää. Leiripuhelimena voi toimia myös puhelin, jossa on prepaid-liittymä, jolloin 

puhelinta on helppo vaihtaa käyttäjältä toiselle. Leiripäälliköllä tilanne pitää olla 

koko ajan hallinnassa. (Koskinen 2013b, 17–18.) 
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4.2 Iltajuhlan järjestäminen 

 

 

4.2.1. Iltajuhlan tavoite ja teema 

 

On olemassa erityyppisiä tapahtumia, kuten aistimus-, hyöty- ja yhteisölliset ta-

pahtumat. Aistimustapahtumia voivat olla esimerkiksi konsertit ja urheilutapahtu-

mat, jolloin kokemuksesta nautitaan erilaisin aistein. Hyötytapahtumia voivat olla 

esimerkiksi kongressit tai seminaarit. Näihin tapahtumiin voi liittyä erityiskohtelua 

vierasta kohtaan, eli esimerkiksi tapahtumaan pääsy jonojen ohi tai tapaaminen 

tunnetun ihmisen kanssa. Yhteisöllisissä tapahtumissa näkyy selvästi me-henki. 

Näistä hyviä esimerkkejä ovat erilaiset henkilöstöjuhlat. (Catani 2017, 22–23.)  

 

Tapahtumia voidaan luokitella myös sen kohderyhmän mukaan, mikäli tapah-

tuma järjestetään esimerkiksi henkilöstölle tai kuluttajille. Ne voidaan myös luoki-

tella asiatapahtumiksi, viihdetapahtumiksi tai niiden yhdistelmiin. Järjestäjän tu-

lee kuitenkin aina tiedostaa, millainen tapahtuma on. (Vallo & Häyrinen 2014, 61–

62). 

 

Tapahtumassa voi olla oma teemansa, esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat tai pikku-

joulut. Tapahtuman teema ja tavoitteet vaikuttavat muun muassa tapahtuman oh-

jelmaan ja vieraslistaan. Aistimustapahtumaan ei välttämättä voi kutsua samoja 

ihmisiä kuin yhteisölliseen tapahtuman. (Catani 2017, 23.) Järjestävän organi-

saation tulee tietää, miksi tapahtuma järjestetään ja mikä sen kohderyhmä on 

(Vallo & Häyrinen 2014, 23.)  

 

Iltajuhlassa tavoitteena voi olla osallistujien välisten suhteiden syventäminen ja 

teemana judoseuran syntymäpäiväjuhlat. Järjestäjän täytyy ymmärtää, miksi pai-

kalle kutsutaan tietyt ihmiset. Koska tapahtumaa ei voi järjestää samanlaisena 

kuin vain kerran, tapahtuman on oltava ainutlaatuinen. Parhaimmillaan tapahtu-

masta puhutaan vielä monia vuosia myöhemmin. (Catani 2017, 19–20.) 
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4.2.2. Iltajuhlan budjetointi 

 

Tapahtumajärjestäminen voi olla kallista, jolloin sen tulee olla hyvin suunniteltu. 

Budjetti täytyy miettiä tarkkaan, jolloin tapahtuma tulee rajata tarkasti, laskel-

missa täytyy olla realistinen, suunnittelu on tehtävä huolella ja hinnat tulee var-

mistaa etukäteen. Budjettiin tulee kirjata sekä toteutuneet että arvioidut kulut. 

Budjetoinnissa täytyy muistaa arvonlisäverot. (Catani 2017, 24–25.) Kustannuk-

sia voi tulla esimerkiksi tilavarauksista ja catering -palveluista. (Catani 2017, 19).  

 

Tapahtuman voi järjestää itse tai sen voi ostaa palveluna tapahtumatoimistolta. 

Molemmissa järjestämismahdollisuuksissa on omat hyvät ja huonot puolensa. 

Itse rakennettuna tapahtuman järjestämisessä on pitkälti hyvin vapaat kädet, jol-

loin voi vaikuttaa esimerkiksi tapahtuman luonteeseen tai aikatauluun. Siinä on 

myös hyvin suuri vastuu ja tällöin tapahtumajärjestämisestä tulisi olla kokemusta. 

Kun palvelu ostetaan tapahtumatoimistolta, tapahtuman luonti juuri omaan tar-

peeseen on helppoa ja tällöin on mahdollista keskittyä muuhun työhön. Tosin 

tällöin kustannukset ja järjestelyjen hallinta voivat olla jopa haasteellisia. (Vallo & 

Häyrinen 2014, 64–65). 

 

 

4.2.3. Iltajuhlan markkinointi ja viestintä 

 

Tapahtumaviestinnän täytyy olla houkuttelevaa ja siinä täytyy jakaa informaa-

tiota. Houkuttelemalla halutaan herättää vieraan kiinnostus ja halu tulla paikalle. 

Kun ihmiset saadaan liikkeelle ja tapahtuma saa median huomiota, houkuttelu on 

onnistunutta. Houkutteluviestinnässä ei voi luvata vieraille sitä, mitä ei ole toteut-

tavissa. Kuitenkin täytyy ylittää vieraiden odotukset. (Catani 2017, 30.) Nopeaan, 

helppoon ja edulliseen markkinointiin sopii loistavasti sosiaalinen media ja inter-

net, kuten erilaiset blogit ja Facebook. Aktiivisesti päivittämällä voi jakaa infor-

maatiota ja nostattaa tunnelmaa. (Vallo & Häyrinen 2014, 88.) Markkinointi tulee 

kuitenkin valita kohderyhmän mukaan. Tällöin esimerkiksi vanhemmille ihmisille 

suunnatun tapahtuman markkinointi ei välttämättä toimi sosiaalisen median 

avulla, vaan he luottavat perinteiseen painettuun mediaan ja mainostamiseen. 

(Vallo & Häyrinen 2014, 58.) 
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Tiedottamisessa täytyy antaa tarpeeksi informaatiota vieraille, mutta ei kuiten-

kaan liikaa. Helpoimmillaan viestintä voi olla kutsussa mainittu puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite, josta voi kysyä tarvittaessa lisää tietoa. Tapahtumatiedot on 

hyvä löytyä omilta internetsivuilta ja tapahtumalle voi tehdä esimerkiksi sosiaali-

seen mediaan oman profiilin tai esimerkiksi Facebook-tapahtuman.  Tiedotus voi 

olla myös aktiivista keskustelua, kun kutsuun on jo vastattu. Tiedotuksen määrä 

riippuu pitkälti tapahtumasta ja sen laajuudesta. Pienempiin juhliin ei tarvitse 

muuta kuin muutama yhteydenotto, suurempiin tapahtumiin laaja tiedotus. (Ca-

tani 2017, 30–31.)  

 

Kutsu on olennainen osa tiedotusta. Sillä sekä tiedotetaan vieraille tapahtumasta 

että luodaan tunnelmaa ja odotusta. Kutsu voi olla niin digitaalinen kuin perintei-

sesti painettu. Postitettua kutsua pidetään hyvin virallisena ja henkilökohtaisena, 

ja niitä käytetäänkin lähinnä kutsuttaessa virallisiin ja valtiollisiin juhliin. Sähköiset 

kutsut, eli esimerkiksi sähköposti-, tekstiviesti- tai sosiaalisen median kutsu ovat 

nopeita ja niihin on helppo vastata. (Catani 2017, 60–64.) 

 

Kutsun tulee erottua joukosta. Siinä täytyy ilmetä, miksi tapahtuma järjestetään, 

tapahtumapaikka ja -aika ja täytyykö kutsuun vastata. Kutsussa voi olla myös 

informaatiota pukeutumisesta ja lisätietojen saamiseen tarpeelliset yhteystiedot. 

Kutsuja lähetettäessä on varmistuttava, että annetut tiedot ovat oikein. (Catani 

2017, 60–61.) 

 

 

 

4.2.4. Iltajuhlan aikataulu ja arviointi 

 

Tapahtuman järjestäminen voi olla todella nopeaa tai hyvinkin pitkäjänteistä. 

Suurimpien tapahtumien järjestäminen voi alkaa jopa vuosi ennen itse tapahtu-

maa. Puoli vuotta aiemmin tulisi olla selvillä päivämäärät, tilavaraukset, isännät 

ja esiintyjät. Täytyy muistaa myös mahdolliset majoitus- ja kuljetusvaraukset. 

(Catani 2017, 208.) 
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Tilavalinta on tärkeä osa tapahtumaa. Valinnoilla vaikutetaan tunnelmaan ja osin 

myös vieraiden käyttäytymiseen. Pienemmässä tilassa kanssakäyminen on tii-

viimpää ja helpompaakin, sillä silloin tila vaikuta liian suurelta tilaisuuteen nähden 

ja tällöin ei tapahdu ryhmittymisiä. Tilan valintaan vaikuttavat myös tuotantotiimin 

koko ja liikenneyhteydet. Keskeisellä paikalla oleva sijainti on helppo löytää, kun 

taas syrjempään paikkaan on tehtävä hyvät opastukset. Pienemmällä tiimillä tai 

yksin ollessa vastuussa järjestelyistä, on suositeltavaa valita tila, jossa on lähes 

kaikki tarvittavat palvelut tarjolla, kuten esimerkiksi ravintola tai juhla- tai catering-

palvelut. Tila voi olla myös väliaikainen, kuten pystytetty teltta tai jopa lumilinna. 

Kun tapahtumatila on päätetty, tila on parasta varata heti. (Catani 2017, 45–50.) 

 

Tilanvarauksessa on hyvä ottaa huomioon ajankohta. Halutuimmat paikat ja vuo-

den vilkkaimmat ajat, kuten esimerkiksi pikkujoulusesonki, täytyy ottaa huomi-

oon. Tilavarauksessa on hyvä ottaa huomioon myös tilan valmistelu, eli jos tilaa 

tulee rakentaa tai valmistella jo päiviä ennen itse tapahtumaa. Myös tapahtuman 

purkamiseen tulee varata aikaa. Logistiikan kannalta voi olla hyvä tehdä yhteis-

työtä samaan aikaan tai lähekkäin järjestettävien tapahtumien järjestäjien 

kanssa. (Catani 2017, 50.) Viikonpäivä, vuorokauden, ja vuoden aika vaikuttavat 

yritystapahtuman järjestämiseen. Lomien vuoksi kevät ja kesä voivat olla haas-

teellisia, mikä voi vaikuttaa osallistujien määrään. Vapaa-aikaan sijoittuvat tapah-

tumat voisi järjestää avec-tilaisuuksina. Kannattaa muistaa myös perinteiset ja 

vuosittaiset juhlapäivät, kuten koulujen päättäjäisviikonloppu. (Vallo & Häyrinen 

2014, 148.) 

 

Kiireisin aika järjestelyissä on kolme kuukautta ennen tapahtumaa. Tähän aikaan 

sisältyy menusuunnittelua, vieraslistan luonti ja päivitys, aikataulujen luonti sekä 

tuotantotiimin rekrytointi ja tehtäväjako. Viimeisillä viikoilla täytyy rakentaa ja val-

mistella tapahtumaa, ohjeistaa isäntiä sekä tuotantotiimiä. (Catani 2017, 208–

209.) 

 

Tapahtumapäivänä kaiken pitäisi olla valmiina viimeistään tuntia ennen tapahtu-

maa. Mikäli kaikki on tehty huolella, on helppo nauttia järjestelyjen sujuvuudesta 

ja hyvästä tunnelmasta. Kaikissa tapahtumissa tulee aina yllätyksiä eikä kaikkea 
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voi ennakoida, mutta nämä tilanteet täytyy hoitaa huomaamattomasti. Pulmati-

lanteet eivät saa näkyä vieraille. (Catani 2017, 209.)  

 

Kun tapahtuma alkaa, suunnittelu on siinä vaiheessa myöhäistä. Tällöin tapah-

tuma tulisi kulkea sujuvasti eteenpäin, vaikka yksikään tapahtuma ei toteudu il-

man pieniä yllätyksiä ja takapakkeja. Ennen tapahtumaa voi olla myös tarpeellista 

järjestää kenraaliharjoitus, jossa käydään läpi koko ohjelma. Pienemmissä tapah-

tumissa se ei ole aivan välttämätöntä. Kenraaliharjoituksissa voi vielä muuttaa 

hieman ohjelmaa tai korjata huomattuja virheitä. (Vallo & Häyrinen 2014, 169-

170.) 

 

Järjestäjän ei sovi unohtaa tapahtuman jälkeisiä toimia ja arviointia siitä, miten 

tapahtuma on onnistunut. Jälkimarkkinointina voi toimia sovittujen materiaalien 

toimitus vieraille, kiitokset osallistuneille ja järjestäneille sekä palautteeseen vas-

taaminen. (Catani 2017, 209.) Myös sosiaaliseen mediaan voi jakaa esimerkiksi 

kuvia ja omia kokemuksiaan tapahtumasta. Mahdollisen talkooväen kiitos on 

enemmän kuin toivottua. Talkooväelle voi järjestää myös kiitoskaronkan (Vallo & 

Häyrinen 2014, 186). Joen Yawara ry:n 50-vuotisjuhlissa kiitettiin paikalla olleita 

osallistujia sekä osallistujilla oli mahdollisuus jakaa kuviaan esimerkiksi Face-

book-ryhmiin. Järjestäjä kiitti osallistujia vielä Joen Yawara ry:n Facebook-ryh-

mässä. Kiitoskaronkkaa ei järjestetty, sillä järjestäjä toimi yksin.  

 

Järjestäjän tulee arvioida tapahtuman onnistumista. Tähän vaikuttaa moni 

seikka. On tärkeää pohtia, onnistuiko ohjelma. Olisiko joitain asioita voinut tehdä 

vielä paremmin? Mikä ohjelmassa oli parasta? Pysyttiinkö budjetissa, vai ylittyikö 

se? Onnistuttiinko tavoitteissa? Kuinka käytännön järjestelyt sujuivat? On paljon 

kysymyksiä, joita tulee pohtia. (Catani 2017, 138–139.) 

 

Tapahtuman arvioinnissa voi pyytää palautetta sähköisesti tai kirjallisesti. On tär-

keää saada osallistujien näkemys tapahtuman onnistumisesta. Palaute voi tulla 

myös suullisesti jo tapahtuman aikana. Osallistujilta saatua palautetta voi myös 

verrata tavoitteisiin, onnistuiko tapahtuma tosiaan niin hyvin kuin odotettiin tai itse 

tapahtuman jälkeen ajateltiin. (Vallo & Häyrinen 2014, 188-191.) 
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5 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 

 

 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää lähinnä käytännön toimintaa, kuten opasta-

mista ja toiminnan järjestämistä. Alasta riippuen se voi olla joko esimerkiksi pe-

rehdyttämisopas tai tapahtuman toteuttaminen. Käytännön toteutus ja sen rapor-

tointi pitäisi yhdistää tutkimusviestinnän keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.)  

 

On suositeltavaa, että toiminnallisella opinnäytetyöllä on toimeksiantaja. Tällöin 

opinnäytetyö opettaa ja lisää vastuuntuntoa työn etenemisestä, jolloin täytyy op-

pia projektinhallintataitoja. Opinnäytetyö myös vahvistaa tekijän omaa ammatil-

lista osaamista. (Vilkka & Airaksinen 2004, 16–17.) Työssäni yhdistän oman am-

matillisen osaamisen sekä harrastuspohjaltani saadut kokemukset ja tiedot.  

 

Koska toiminnallisen opinnäytetyön prosessi voi olla pitkäkestoinen ja laajakin 

työ, on hyvä pitää opinnäytetyöpäiväkirjaa. Loppuvaiheessa ei voi millään muis-

taa, mitä työtä aloittaessa on tehnyt tai miettinyt. Muistiinpanoja on tehtävä aina. 

Päiväkirjaan voi kirjata hetkelliset ajatukset ja mietteet, lähdetietoja ja tehdä esi-

merkiksi ajatuskarttoja. (Vilkka & Airaksinen 2004, 19–22.) 

 

Käytin itse vihkoa, jonne kirjoitin kaikki leiriin ja juhliin liittyvät asiat ja ideat muis-

tiin. Vihkon lisäksi käytin myös kalenteria, jonne merkitsin kaikki tärkeät päivät ja 

eräpäivät, jolloin asiat täytyy viimeistään edetä. Leirille ilmoittautuminen hoidettiin 

sähköpostilla kootusti seuroittain. Sen sijaan juhlaan ilmoittautuminen toteutettiin 

Google Forms -kyselytyökalulla, samoin leirin palautekysely.  

 

 

5.2 Leirin palautekyselyn toteutus 

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin leirin jälkeen toteutettua palautekyselyä 

(Liite 7). Kyselyllä haluttiin saada tietoa, miten leiri ja leirin järjestelyt onnistuivat. 
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Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon palautetta, sillä leirin pääharjoituk-

seen lauantaina osallistui 42 leiriläistä. Kyselyyn kuitenkin vastasi vain 11. Leirin 

onnistumista ja osallistujien mielialoja myös havainnointiin leirin aikana.  

 

Likert-asteikolla muotoillut kysymykset mittaavat lähinnä näitä asioita. Kysymyk-

set ja väittämät voivat olla esimerkiksi, olivatko harjoitukset hyvin ohjattuja tai 

vastasiko leiri osallistujan odotuksia. (Jyväskylän yliopisto 2015a.)  

 

Määrällisellä eli kvantatiivisella analyysilla mitataan lähinnä leirin tapauksessa 

kävijämäärää tai henkilömäärään, joka on vastannut kyselyyn sekä vastausten 

jakaumaan. Tulkintoja voi tehdä tilastojen, numeroiden tai kaavioiden avulla. (Jy-

väskylän yliopisto 2015b.) 

 

Palautekysely toteutettiin sähköisesti. Se olisi kuitenkin pitänyt toteuttaa myös 

kirjallisena, sillä silloin vastaajia olisi voinut tulla enemmän. Palautekysely toteu-

tettiin Google Forms -työkalulla, ja työkalun avulla analysoitiin myös tuloksia. Pa-

lautekyselyyn vastaaminen tapahtui anonyymisti ja tiedot käsiteltiin luottamuksel-

lisesti. Palautekyselyn tuloksia ei jaettu leirille osallistuneille, vaan tuloksia 

käytetään leirin arviointiin ja tulevien leirien järjestämisen tukena ja järjestelyjen 

parantamiseen. Palautetta annettiin myös suoraan henkilökohtaisesti. Palautetta 

käytettiin myös työskentelyn arviointiin.  

 

 

5.3 Oppaan tekeminen 

 

Hyvä opas kertoo, mitä asioita tulee tehdä onnistuakseen ja miksi ja miten se 

tehdään. Oppaassa voi rohkeasti käyttää käskymuotoja, kuten esimerkiksi resep-

teissä. Oppaan lukijan tulee ymmärtää, että teko hyödyttää hänen omaa toimin-

taansa. (Kotimaisten kielten keskus 2019.) 

 

Oppaan tekijän tulee purkaa niin sanotut itsestäänselvyydet ja kirjoittaa niin, että 

lukija ymmärtää tehtävänsä. On parempi ajatella, että lukija ei välttämättä ym-

märrä kaikkea lukemaansa, jolloin asia tulee ilmaista selkeästi ja mahdolliset eri-
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koissanat ja termit tulisi selittää. Oppaassa tulee olla selkeät osoitteet ja yhteys-

tiedot, mikäli asiakirjoja joutuu toimittamaan esimerkiksi eri paikkakunnille tai jär-

jestöille. Tulee myös pohtia, olisiko oppaassa hyvä olla mahdollisesti yhteystie-

dot, mistä kysyä lisää neuvoa. Mikäli ohje sisältää monimutkaista lakitekstiä, se 

olisi hyvä selventää lukijalle. (Kotimaisten kielten keskus 2019.)  

 

On hyvä kertoa asiat aikajärjestyksessä, mutta joskus aihepiireittäin kerrottu toi-

mii paremmin. Pääasia on, että asiat kerrotaan järkevässä järjestyksessä. Op-

paassa tulee myös ilmetä, mitkä asiat ovat pakollisia. On tärkeää aloittaa siitä, 

mitä pitää tehdä ensimmäiseksi ja edetä loogisesti loppuun asti. (Kotimaisten 

kielten keskus 2019.) 

 

Leirin jälkeen syntyneessä leirin järjestämisoppaassa kerrotaan varsin yksityis-

kohtaisesti, mitä asioita tulee ottaa huomioon esimerkiksi tilavarauksessa ja 

markkinoinnissa. Opas on pyritty tekemään niin että lukija varmasti ymmärtää 

lukemansa ja osaa toimia ohjeiden mukaan. Myös työnjaon helpottamiseksi op-

paan liitteeksi tehtiin selkeä taulukko, jossa on kerrottu tehtävä ja johon voi mer-

kitä, kuka tehtävän hoitaa. Opas noudattaa aikataulua ja on järjestelty myös ai-

hepiireittäin. Oppaaseen olisi voinut lisätä tarkan kartan tiloista, mutta sitä ei ole 

ollut saatavilla. (Liite 1.) 

 

 

6 Joen Yawaran 50-vuotisjuhlaleiri 

 

 

6.1 Leirin tarvekartoitus 

 

Joen Yawara ry halusi 50 vuotta täyttäessään juhlistaa toimintaansa. Mahdollisia 

tapahtumavaihtoehtoja pohdittiin seuran sääntömääräisessä kokouksessa tou-

kokuussa 2018. Päällimmäisenä haaveena oli järjestää juhlavuoden kilpailut, sillä 

Joen Yawara ry:n aikaisempina vuosina järjestämä Yawara-shiai -kilpailun pe-

rinne oli katkennut vain muutama vuosi aiemmin tekijöiden puutteen vuoksi. 

Koska kilpailusta olisi pitänyt nykysäädösten mukaan ilmoittaa Suomen Judoliit-

toon jo edellisen vuoden toukokuussa, ajatuksesta järjestää kilpailu luovuttiin. 
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Sen sijaan päätettiin järjestää leiri ja juhlaillallinen. Leiriä järjestettäessä ja ide-

oidessa tehtiin SWOT-analyysi, joka on esitetty taulukossa 1. SWOT-analyysissä 

kartoitettiin leiriin vaikuttavia mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia. 

Iiskola-Kesosen (2004, 8–10) kirjassaan esittämää projektisuunnitelmaa ei kui-

tenkaan tehty, vaan järjestelyt aloitettiin lähes heti päätöksen jälkeen. Varsinaista 

työryhmääkään ei saatu kokoon, mikä kertoo seuran talkooväen puutteesta.  

 

Taulukko 1. SWOT-analyysi judoleirin järjestämisestä. 

Mahdollisuudet 

- kaikkien osallistujien judotaito-

jen kehitys 

- ItäJudo-alueen yhteistyön kehi-

tys 

- Joen Yawara ry:n juhlistaminen 

Uhat 

- ettei ole osallistujia 

- osallistujien, järjestäjän tai oh-

jaajien sairastumiset 

- osallistujien, järjestäjän tai oh-

jaajien loukkaantumiset 

Vahvuudet 

- hyvät tilat 

- hyvä valmentaja 

- yhteistyö ItäJudon alueen seu-

rojen kanssa 

- tilojen edullisuus 

- ruokailu lähellä 

Heikkoudet 

- kokemattomuus tapahtumien 

järjestämisessä 

- talkooväen puute 

 

 

Mahdollisuuksia leirissä oli useita. Leirillä on yleensäkin tarkoitus kehittyä ja ke-

hittää harrastajien judotaitoja, ja siihen tähdättiin myös tälläkin leirillä. Harjoituk-

set sisälsivät leiriläisille varmasti uusia tekniikoita ja harjoitustapoja. Leirin aikana 

kehitettiin yhteistyötä lähiseuroista leirille tulleiden harrastajien kesken. Moni 

nuori judon harrastaja saattoi saada useammankin ystävän, joiden kanssa voi 

harjoitella jatkossakin. Lisäksi judoharjoittelun ohessa juhlistettiin myös Joen 

Yawara ry:n judotaivalta. Pääpaino leirillä oli kuitenkin judon harjoittelu.  

 

Suurimpana uhkana oli järjestäjän, leiriläisten tai ohjaajien sairastumiset tai louk-

kaantumiset, sillä judoa, kuten urheilulajeja muutenkin, harjoitellessa ei voi oike-

astaan koskaan tietää, mitä voisi tapahtua. Loppujen lopuksi kaikki osallistujat 

lähtivät leiriltä terveinä ja ehjinä pieniä pintanaarmuja lukuun ottamatta. Lisäksi 
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pelkona oli, ettei leirille olisi tulijoita, sillä leiri järjestettiin melko lyhyellä varoitus-

ajalla ja samaan aikaan oli Suomessa myös muita judotapahtumia. Leirille osal-

listujien määrä ylitti kuitenkin odotukset.  

 

Vahvuuksina leirin järjestämissä oli kiinteät ja hyvät tilat Joensuun Urheilutalossa, 

joissa Joen Yawara ry:n harrastajat harjoittelevat lähes päivittäin. Oli siis selvää, 

että leiri pidettäisiin edellisvuosien leirien tapaan siellä. Urheilutalolta löytyy kaik-

kiaan kolme tatamitilaa, joista kaksi on jaettavissa kahteen osaan verhoin. Näin 

vältyttiin myös tatamien siirtämisestä toiseen tilaan, esimerkiksi koulun saliin. Ti-

lat ovat myös edulliset eikä varauksessa ilmennyt esteitä tai vaikeuksia. Urheilu-

talo on sijainniltaankin helposti löydettävissä ja lyhyen matkan päässä leirin ruo-

kailusta vastanneesta ravintolasta. Markkinoinnissa auttoi yhteistyö ItäJudon 

alueen seurojen kesken ja tieto leiristä kulkeutuikin Pietariin saakka.  

 

Tilavaraus tehtiin elokuussa 2018 ajalle 5.–7.10.2018 sähköpostilla Joensuun lii-

kuntatoimesta. Sähköpostissa mainittiin päivämäärät ja ajat, milloin varaus alkaa 

perjantaina 5.10.2018 ja milloin varaus päättyy sunnuntaina 7.10.2018. Varauk-

sessa otettiin huomioon myös tilojen valmistelu ennen leiriä ja leirin purkaminen 

sunnuntaina leirin jälkeen. Varaus alkoi kaikkia kolmea tatamitilaa koskien kello 

18.00 ja päättyi sunnuntaina kello 13. Tatamitila 1–2 tarkoitettiin harjoituksille, 

tatamitilat 3–4 ja 5 majoitukseen. Tällöin toiselta paikkakunnalta tulleet pystyivät 

yöpymään edullisesti samassa rakennuksessa, missä harjoituksetkin olivat. Jos-

kus tatameja joudutaan siirtämään tilasta toiseen, mikäli leiri järjestettäisiin esi-

merkiksi jonkun koulun salissa. Joensuussa tältä ylimääräiseltä työltä vältytään, 

kun tatamitilat ovat kiinteät ja niihin mahtuu paljon harrastajia.  

 

Ennen kuin tilavaraus tehtiin, mietittiin sopivaa ajankohtaa leirin ja juhlien järjes-

tämiseen. Tarkastelussa otettiin huomioon Judoliiton ja ItäJudon tapahtumat. 

Tampereella järjestettiin samana viikonloppuna perinteinen Eden-shiai -turnaus. 

Vapaita viikonloppuja ItäJudon alueella ei ollut enää montaa loka- tai marraskuun 

aikana. Myös tilavarauksia ja juhlalle varattavaa Teatteriravintolan tilaa kysyttiin. 

Vapaita aikoja löytyi vain lokakuun alussa tai joulukuussa, jolloin päätettiin, että 

leiri pidettäisiin heti lokakuun ensimmäisenä viikonloppua. Myöhemmin kävi ilmi, 

että Kajaanin Judokerho juhlistaisi samaan aikaan omia 50-vuotisjuhliaan, jolloin 
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Kajaanista ei ollut saatavilla huipputason valmentajia tai osallistujia leirille. Tämä 

vähensi vain vähän lähinnä vierailevien kuntojudokoiden määrää leirillämme. Lei-

riä edeltävänä viikonloppuna järjestettiin myös Iisalmessa Itä-Suomen alueleiri. 

Oli pelko, että Iisalmen leiri aiheuttaisi osallistujakadon leirillämme. Iisalmen leirin 

osanotto oli kuitenkin odotettua heikompi. Tähän vaikuttivat muun muassa hei-

kohko markkinointi sekä kyseisen leirin kustannukset, sillä leiriläiset joutuivat et-

simään ja hankkimaan itse majoituksensa ja ruokansa. Juhlaleirillä majoitus ja 

ruokailu oli sen sijaan järjestetty edullisesti ja helposti. 

 

Leirille tuli saada nimekkäämpi valmentaja, joka houkuttelisi enemmän harrasta-

jia paikalle kauempaakin. Ulkomaisiin valmentajiin ei ollut tällä kertaa mahdolli-

suutta, mutta yhteyksiä kotimaisiin huippuvalmentajiin ja kilpajudokoihin löytyi 

useampiakin. Päävalmentajan hankkimisessa oli suuri työ, ja useampaakin hen-

kilöä kysyttiin valmentajaksi. Päävalmentajaksi juhlaleirille kiinnitettiin lopulta An-

nikka Mutanen. Mutanen harjoittelee ja valmentaa pääsääntöisesti Helsingissä 

Finndai ry:ssä. Polvijärvellä syntynyt Mutanen on edustanut Suomea Barcelonan 

olympialaisissa 1992 sijoittuen siellä jaetulle 16.:lle sijalle. Samana vuonna hän 

on voittanut Euroopan mestaruuskisoissa Pariisissa pronssia. Hänellä on myös 

useita Suomen mestaruuksia. (JudoInside.com 2018.) Junioriharjoitukset pitivät 

Satu Ryhänen ja Miia Heikkinen. Molemmat junioriohjaajat aikanaan ovat menes-

tyneet kansallisissa kilpailuissa. 

 

Leirin järjestämisessä heikkouksia oli lähinnä järjestäjän kokemattomuus tapah-

tuman järjestämisessä. Toisaalta lähes kymmenen vuoden kokemus judotapah-

tumista antoi hieman apuja. Se ei kuitenkaan auttanut siihen, että talkooväestä 

oli ajoittain kovaakin puutetta ja suuren osan työstä sai tehdä itse. Toisaalta se 

on myös kaikkein opettavaisinta. Aiemmin on tullut esille myös talkooväen ja in-

nostuksen puute.  
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6.2 Juhlaleirin markkinointi 

 

Leirin markkinointia voi pitää onnistuneena. Iiskola-Kesonen (2004) määrittelee 

markkinoinnin edut taloudellisiksi, toiminnallisiksi tai imagollisiksi. Pystyimme tar-

joamaan leirin edullisemmin kuin esimerkiksi leiriä edeltävänä viikonloppuna ollut 

Iisalmessa pidetty Itä-Suomen alueleiri. Meillä oli tarjota edullinen majoitus ja ruo-

kailu, kun taas Iisalmessa leirimaksun lisäksi jokaisen leiriläisen olisi tullut itse 

järjestää ja kustantaa majoitus ja ruokailu. Tämä tuo lisäkustannuksia leiriläiselle, 

mutta meille tätä voi pitää etuna. Lisäksi imagollista etua toi Joen Yawara ry:n 

50-vuotisjuhla, vaikka leiri painottuikin judoharjoitteluun. Se toi näkyvyyttä myös 

lehdistössä, sillä sanomalehti Karjalainen teki suuren lehtiartikkelin Joen Yawara 

ry:stä ja mainitsi ohessa leiristä ja iltajuhlasta.  

 

Varsinaista leiriesitettä ei tehty, vaan leiriä järjestettäessä luotiin hyvin perinteisen 

mallinen leirikutsu, joka on lähes jokaisella leirillä samanlainen (Liite 3). Leirikut-

sussa mainittiin ajankohta ja tapahtumapaikka, leirin hinta sekä ilmoittautumis- ja 

maksuohjeet. Kutsussa pyydettiin ilmoittamaan myös mahdolliset ruoka-aineal-

lergiat. Myös leiriohjelma julkaistiin lähes samaan aikaan kun kutsukin. Leiristä 

meni tieto niin sanottuna puskaradiona myös Sortavalaan ja Pietariin. Kohderyh-

mänä oli judon harrastajat lähinnä ItäJudon alueella. Venäläisiä osallistujia ei tul-

lut, sillä suurin osa venäläisistä judon harrastajista osallistui Murmanskissa jär-

jestettyyn turnaukseen. Leirin kohderyhmänä oli siis kaiken ikäiset 

judonharrastajat niin Suomesta kuin Venäjältäkin. Nuorin tatamilla käynyt juniori 

oli vain 2-vuotias, vanhin sen sijaan lähempänä 70 vuotta.  

 

Judoliiton kalenteriin tapahtumaa ei ilmoitettu, sillä kalenterimaksu 120 euroa tun-

tui liian suurelta summalta maksaa. Tiedotusta tehtiin sen sijaan Joen Yawara 

ry:n internetsivuilla ja Facebook-ryhmässä, ItäJudon alueen internet-sivuilla ja 

Facebook-ryhmässä, sekä luotiin tapahtumasivu Facebookiin. Näille sivuille jaet-

tiin leirikutsu ja ohjelma. Facebook-tapahtumassa jaettiin päävalmentajan kuva 

ja lyhyt informaatio, jonka toivottiin herättävän harrastajissa entistä suurempaa 

mielenkiintoa osallistua leirille. Sähköinen viestintä ja sosiaalinen media osoittau-

tuivat kuitenkin toimiviksi myös tällä leirillä. 
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6.3 Ilmoittautuminen ja materiaalit 

 

Ilmoittautuminen leirille tapahtui sähköpostitse, ja oli toivottu, että ilmoittautumiset 

tehtäisiin kootusti seuroittain. Ennakkoilmoittautuminen oli toivottavaa, sillä ruo-

kailu järjestettiin yhteistyössä Fazer Foods Co:n kanssa. Ennakkoilmoittautumi-

nen päättyi 28.9.2018. Ennakkoilmoittautumisia tuli 25, mutta tatamilla yönsä 

vietti ensimmäisenä yönä 29 ja toisena yönä 30 henkilöä.  

 

Ennakkoilmoittautumisesta tehtiin lista, johon olisi pitänyt olla helppo merkitä, 

onko leirille osallistuja maksanut leiriin kuuluvat maksut. Maksu tarkistettiin juuri 

ennen leiriä ilmoittautumisessa, kun leiriläiset esittivät maksukuitin. Jotkin leiriläi-

set maksoivat leirin käteisellä. Tehtiin myös lista, jonne merkitään selkeästi, mitä 

tuotteita vasta leirille tullessa maksetaan. Näin pyrittiin pitämään kirjanpitoa hel-

posti yllä. Kävi kuitenkin ilmi, että listoja olisi voinut olla ainakin kolmenlaisia ei-

vätkä tehdyt listat toimineet halutulla tavalla. Joen Yawara ry:n jäsenille olisi pitä-

nyt olla oma lista. Loppujen lopuksi vasta paikan päällä maksetut maksut kirjattiin 

lopulta tyhjälle paperille ja siihen kirjattiin, mitä oli maksettu. Kiireisimpänä het-

kenä tätäkään ei välttämättä ehtinyt tehdä hyvin.  

 

Majoitus- ja harjoitustilat merkittiin selkeästi. Majoitustiloihin tehtiin pelastusoh-

jeet ja lisättiin myös leirin ohjelma. Ilmoittautumispiste merkittiin selkeästi ja sen 

paikkana oli tatamitila 1–2:n edusta.  

 

 

6.4 Juhlaleirin ohjelma ja kulku 

 

Juhlaleiri kesti viikonlopun 5–7.10.2018 ajan. Leirillä oli harjoituksia kaiken ikäi-

sille ja tasoisille. Junioriharrastajat olivat alle 11-vuotiaita, kilpailijat ja aikuiset oli-

vat tästä ylöspäin jopa 70 vuoteen asti. Ohjelmassa otettiin huomioon myös ruo-

kailu- ja yöajat. Tatamimajoituksissa hiljaisuus alkoi kello 22.00 ja jatkui 

aamuseitsemään. Tuona aikana turvattiin leporauha kaikille tatamilla majoittuville 

ja leirille harjoitteleville. Oma kokemus useilta leireiltä on hyvä tällaisen järjestelyn 

suhteen. (Liite 4.) 
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Leiri alkoi perjantaina 5.10.2018 yhteisharjoituksella kello 18.30. (Kuva 1.) Tähän 

harjoitukseen osallistuivat kaikki osallistujat. Harjoitus toimi kevyenä aloituksena 

ja johdatuksena, sillä valmentajalla oli ennakkoon pyydetty ja mietitty teema, jo-

hon harjoitukset perustuivat. Leirin teemana oli otteenhaku otteluissa ja randor-

Tatamilla yöpyjille, valmentajalle ja järjestäjälle jaettiin harjoituksen jälkeen ilta-

palapussit, jotka sisälsivät täytetyn sämpylän, jogurtin ja pillimehun.  

 

 

Kuva 1. Perjantain 5.10.2018 yhteisharjoitus. 

 

Lauantaina 6.10.2018 junioreilla ja aikuisilla oli kaksi harjoitusta. Kuntojudohar-

joituksia ei pidetty erikseen, sillä Annikka Mutanen piti harjoitukset, jotka sopivat 

kaikille. Aamiaisen jälkeen juniorit eli alle 11-vuotiaat leiriläiset aloittivat kello 

9.00. Harjoituksen ohjasi Satu Ryhänen apunaan Laura Turunen. Ryhänen opetti 

junioreille hyvin yksinkertaista mattojudoa ja helppoja kääntöjä matossa. (Kuva 

2.) 
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Kuva 2. Lauantain 6.10.2018 junioriharjoitus (Kuva: Jussi Hakkarainen). 

 

Isommat judokat aloittivat harjoituksensa kello 10.30 heti junioriharjoitusten jäl-

keen. Aamun harjoitukset ovat perinteisesti mattojudoon perustuvia harjoituksia.  

Mattoharjoitukset sisälsivät valmentajien opetusta sidonnoista ja mattokään-

nöistä. (Kuva 3.) Mattoharjoituksissa otettiin myös jonkin verran matossa tapah-

tuvaa randoria.  

 

 

Kuva 3. Lauantain 6.10.2018 aikuisten aamuharjoituksissa opetusta (Kuva: 

Juuso-Valtteri Kivimäki). 
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Lounas alkoi kello 11.00. Päivän harjoitukset alkoivat kello 13.00 pienemmille ju-

nioreille, ja isommat harrastajat aloittivat kello 14.30. Junioriharjoitukset ohjasi 

Miia Heikkinen apunaan Laura Turunen. Koska Annikka Mutanen ohjasi niin sa-

nottuja otteenhakuharjoituksia ja jatkoi opetusta omiin lempitekniikoihin, juniori-

harjoituksissa näitä harjoitellaan yksinkertaisemmilla keinoilla ja enemmän leik-

kien kautta. Heitoista luotiin huomattavasti helpompia versioita kuin Mutasella ja 

heitot onnistuivatkin pienemmilläkin junioreilla oikein hyvin. Kun Mutanen opetti 

tekniikkaa myös vaikeampia heittoja, kuten uchi-mata -tekniikkaa, junioreilla py-

syttiin jo opituissa tekniikoissa, jotka harjoiteltiin vain uudesta tilanteesta. Ju-

nioreille opetettiin kolme eri heittoa samaan tilanteeseen ja heitot todettiin harjoi-

tuksen randoriharjoitteessa toimiviksi. Heittoja kerrattiin myös hippaleikeissä. 

(Kuva 4.) 

 

 

Kuva 4. Lauantaina 6.10.2018 junioreiden pystyharjoitus (Kuva: Jussi Hakkarai-

nen). 

 

Isompien harjoitus lauantaina päivällä oli leirin pääharjoitus. Harjoituksen alussa 

Joen Yawara ry:n 50-vuotista taivalta kävi onnittelemassa paikallisen aikidoseu-

ran edustajia. He myös lahjoittivat leirin päävalmentajalle Joen Yawara ry:n lo-

golla varustetun pipon. Myös Suomen Judoliitto muisti Joen Yawara ry:tä viirillä, 

jonka toimitti päävalmentaja Mutanen. Myös kuopiolainen judoseura Sakura ry 

muisti Joen Yawara ry:tä viirillä, jonka toimitti perille Antti Hynönen. Harjoituksen 

päätteeksi otettiin koko harjoitusryhmän voimin ryhmäkuva.  
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Harjoitus kesti 1,5 tuntia. Päivän harjoitukset perustuivat enemmän pystyjudoon, 

otteenhakuharjoituksiin sekä heittoihin. Ennakkoon oli pyydetty, että Annikka Mu-

tanen opettaisi otteen hakemista ottelutilanteissa sekä niihin omia suosikkiheitto-

jaan. Jokainen voi kuitenkin soveltaa oppimiaan asioita omiin lempitekniikoihin ja 

harjoitella opittuja tekniikoita lisää kotisaleillaan.  (Kuva 5.) 

 

Randoriharjoitus oli tarjolla halukkaille aikuisten pystyharjoituksen jälkeen. Sen 

tarkoitus oli kestää tunnin, mutta kestikin vain puoli tuntia osanottajien vähyyden 

ja pitkän tekniikkaharjoituksen vuoksi. Päivällinen oli tarjolla neljästä iltakuuteen 

asti. Illalla päivän päätteeksi oli läheisessä Ystävyydenpuistossa verryttelypelinä 

frisbeellä pelattava ultimate-peli. Illan verryttelypeliin osallistui lähes kaikki tata-

mimajoituksessa olleet leiriläiset.  

 

 

Kuva 5. Lauantai 6.10.2018 tekniikkaopetus uchi-mata -heitosta. 

 

Sunnuntaina molemmilla ryhmillä oli yksi harjoitus. Nämä harjoitukset olivat jo 

palauttavia harjoituksia, joissa harjoiteltiin kevyemmin ja kerrattiin aiemmin leirillä 

opittuja taitoja. Alle 11-vuotiaat aloittivat aamulla yhdeksältä Miia Heikkisen oh-

jauksessa ja isommat kello 10.30. Näiden jälkeen oli tarjolla vielä lounas. Näihin 

harjoituksiin osallistui selvästi vähemmän harrastajia kuin lauantain harjoituksiin. 
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Näiden palauttavien harjoitusten tahti oli huomattavasti kevyempi kuin lauantain 

päivän harjoitusten. Junioriharjoituksissa kerrattiin opitut tekniikat ja kokeiltiin uu-

sia ketteryysliikkeitä. Randoria tässä harjoituksessa ei enää otettu. Sen sijaan 

venyteltiin ja verryteltiin lihaksia pitkän viikonlopun jäljiltä palautumisen edistä-

miseksi.  

 

 

Kuva 6. Sunnuntaina 7.10.2018 leirin päätös (Kuva: Jussi Hakkarainen). 

 

Myös aikuisten harjoituksissa kerrattiin lauantaina opitut tekniikat. Mutanen opetti 

myös uusia judoharjoittelukeinoja ja ketteryys- ja voimaliikkeitä. Myös aikuisten 

harjoitukset pidettiin kevyempinä, sillä lauantain harjoitukset olivat olleet tahdil-

taan raskaampia. Tämä näkyi myös viimeisten harjoitusten osallistujamäärässä. 

Harjoitukset olivat rennot ja niiden aikana irtosi hymy monella osallistujalla. (Kuva 

6.) 

 

 

6.5 Leirin yhteistyökumppanit 

 

Koska juhlaleiri pidettiin Joensuun urheilutalolla, tilavaraus on ilmoitettu Joen-

suun liikuntatoimeen. Varaus tehtiin sähköpostitse. Liikuntatoimi ja urheilutalon 

vahtimestarit huolehtivat tiedon varauksesta muille seuroille. Kaikille vakiovuoro-

jen käyttäjille tieto ei kuitenkaan ollut mennyt. Urheilutalon puolesta paikalla oli 
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myös siivooja, joka siivosi urheilutalon tilat jokaisena päivänä. Annikka Mutaselle 

varattiin majoitus Original Sokos Hotel Vaakunasta.  

 

Ruokailut järjestettiin Fazer Foods Co.:n ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijaravin-

tola Carelian tiloissa. Leiriläiset saivat maksua vastaan ruokaliput, joilla he saivat 

ruokansa ravintolassa. Näin varmistettiin, ettei ravintolassa tapahdu väärinkäyt-

töä ja ilmaista ruokailua. Lauantai-illan iltapalapussit otettiin lauantain päivällisellä 

itse mukaan. Leirin päätteeksi kaikki ruokailulaput laskettiin ja määrät ilmoitettiin 

ravintolaan, jonka jälkeen ravintola pystyi laskuttamaan seuraa. Carelian toimi-

piste oli sijainniltaan loistava valinta, sillä matkaa urheilutalolta Carelialle on noin 

300 metriä. Urheilutalolla ei pidetty kioskitoimintaa tai elintarvikkeiden myyntiä.  

 

 

6.6 Leirin turvallisuus 

 

Juhlaleiri järjestettiin yleisessä tilassa ja urheilutalolla oli yöpyjiä. Tällöin täytyi 

tehdä pelastussuunnitelma. Majoitustilat katsottiin läpi palotarkastajan kanssa 

3.10.2018. Kaikissa majoitustiloissa oli vähintään kaksi poispääsyreittiä. Majoi-

tustilat katsottiin torstaina 4.10.2018 myös vahtimestarin kanssa selväksi ja nii-

den seinälle laitettiin pelastusohjeet, joissa oli myös leiripuhelimen numero. Lei-

ripuhelimena toimi järjestäjän puhelin. Vaikka Iiskola-Kesonen (2004, 87) 

kehottaakin ilmoittamaan poliisille, näin pienestä tapahtumasta ei pelastusviran-

omaisen mukaan erikseen tarvinnut poliisille ilmoittaa. (Liite 6.) 

 

Joen Yawara ry:llä on oma ensiapulaukku. Laukku tarkistettiin ja päivitettiin tar-

vittaessa ennen leiriä sairaanhoitajan toimesta. Harjoitussalissa olevaan pakas-

timeen varattiin jääpalapusseja. Jääpalapussit laitettiin jäätymään perjantai-

aamuna kahdeksalta. Joen Yawara ry:n jäsenissä on useita sairaanhoidon 

ammattilaisia, joten he ottivat mahdollisesta ensihoidosta vastuuta itsenäisesti. 

Ensiapua ei onneksi tarvittu muuhun kuin laastarin laittamiseen.  

 

Paikalla piti olla yövalvojat molemmilla tatameilla, jotka olisivat yöpyneet ja val-

voneet järjestystä. Yövalvojia ei kuitenkaan seuran täysi-ikäisistä jäsenistä löyty-

nyt etsinnästä huolimatta. Tämän vuoksi päädyttiin kysymään tatamitilassa 3-4 
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yöpynyttä Kiteen Kippon ry:n aikuista valvomaan tatamitilaa ja tatamitilassa 5 val-

vojina toimivat Lieksan Jigoku ry:n kaksi aikuista leireilijää. Tämä järjestely mah-

dollisti järjestäjän yöpymisen kotona, joka kuitenkin on noin kahden minuutin mat-

kan päässä urheilutalolta. Valvojilla oli leirin järjestäjän puhelinnumero ja puhelin 

oli öiden yli järjestäjän hallussa. Järjestäjä sai kuitenkin nukkua yönsä rauhassa 

eikä tatamimajoituksessa ilmennyt mitään ongelmia. 

 

Hiljaisuussäännöllä turvataan kaikkien yöpyjien yöunet ja jaksaminen harjoitella 

leirillä. Yleinen sääntö on, ettei tatamilla roskata. Tähän varaudutaan tarvittavalla 

määrällä roskakoreja. Hyvistä käytöstavoista ja judokäytöksestä muistutettiin pie-

nempiä judokoita useaankin kertaan.  

 

 

6.7 Leirin avaaminen ja purku 

 

Ennen leirin ilmoittautumisen avaamista tarvittavat materiaalit vietiin paikoilleen. 

Majoitustilojen oviin laitettiin laput, jotka kertoivat tilan olevan majoitukseen. Il-

moittautuminen avautui tuntia ennen yhteisharjoituksen alkamista. Majoitustilat 

vapautuivat kello 18.00, jolloin majoittujat pääsivät asettumaan majoitustiloihin. 

Tämä oli otettu huomioon tilavarausta tehdessä. Leiri avattiin virallisesti perjan-

tain yhteisharjoituksen alussa.  

 

Leirin purku alkoi sunnuntaiaamuna 7.10.2018. Tällöin majoittujia ohjeistettiin ko-

koamaan tavaransa majoitustiloista hyvissä ajoin, jotta siivooja pääsi siistimään 

leirin jäljet. Tilavaraukset olivat voimassa sunnuntaihin kello 13.00 saakka. Oh-

jeistuslaput kerättiin pois harjoitusten aikana. Harjoitusten päätteeksi kiitettiin 

kaikkia osallistujia ja heitä pyydettiin vastaamaan palautekyselyyn.  

 

 

 

6.8 Leirin palautekyselyn tulokset 

 

Palautekyselyyn vastanneiden määrä jäi paljon odotettua pienemmäksi, sillä sii-

hen vastasi vain yksitoista leirille osallistunutta. Perjantain yhteisharjoitukseen 
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osallistui kuitenkin 42 judokaa ja lauantain pääharjoitukseen vielä enemmän. Pa-

lautetta annettiin kuitenkin myös leirin aikana suullisesti. Koska varsinaiseen ky-

selyyn saatiin vain vähän vastauksia, tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti, eikä 

niitä voi yleistää. Kysely olisi kannattanut tehdä myös lomakekyselynä sähköisen 

lisäksi ja jakaa kyselylomakkeet esimerkiksi leirin päätteeksi, jotta vastauksia olisi 

saatu enemmän. 

 

Lähes puolet kyselyyn vastanneista oli 15-vuotiaita, mutta vastaajia oli jokaisesta 

ikäryhmästä. Kaikki vastaajat tulivat Pohjois-Karjalan alueelta. Leirillä oli kuiten-

kin osallistujia myös Pohjois-Karjalan ulkopuoleltakin. Vastaajista 36 % oli pai-

kalla koko leirin ajan. 

 

Sosiaalisen median ja internetin merkitys markkinoinnissa näkyy tuloksessa, sillä 

noin 55 % vastaajista kertoo löytäneensä tiedon leiristä joko Joen Yawara ryn 

verkkosivuilta tai Facebookista. Loput vastaajista oli saanut tiedon leiristä ohjaa-

jiltaan tai harjoitustovereiltaan. Näin ollen myös niin sanottu puskaradio toimii ju-

doyhteisössä hyvin. (Kuvio 1.) 

 

 

Kuvio 1. Mistä vastaaja sai tietää leiristä. 

 

Leirille tultiin juhlistamaan Joen Yawara ry:n 50-vuotista taivaltaan. Leirille tule-

miseen vaikuttivat myös hyvät valmentajat sekä läheinen sijainti. Leirille tultiin 
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myös harjoittelemaan kovaa. Osa vastaajista tuli leirille huoltajan roolissa. (Kuvio 

2.) 

 

 

Kuvio 2. Syitä, miksi leirille tultiin. 

 

Leirin yksityiskohdista käsittelevissä kysymyksissä käytettiin Likertin asteikkoa. 

Vastaajalle esitettiin väittämiä, joihin vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa 

mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä 

ja täysin eri mieltä.  

 

Kaksi vastaajaa 11:sta oli sitä mieltä, että leirille ilmoittautuminen tuotti vaikeuk-

sia. Yhden vastaajan mukaan leirille oli vaikeaa ilmoittautua. Kuitenkin valtaosa 

kertoi ilmoittautumisen olleen helppoa. Leiripaikalle oli lähes kaikkien vastaajien 

mielestä helppo löytää, mutta yhden mielestä ei ollut. Tämä vastaus herättää ky-

symyksen, miksei leiripaikka löytynyt helposti vai eikö vastausta ollut mietitty. Lei-

rin yhteydessä järjestettyä ilmoittautumista pidettiin helppona, tässäkin olisi ollut 

kahden mielestä parantamisen varaa. Leiripaikalla ilmoittautuminen tuotti kieltä-

mättä vaikeuksia, sillä kirjanpito ei toiminut halutulla tavalla ja syntyi jonoa. Ilmoit-

tautumisessa toimi vain yksi henkilö, mikä myös vaikutti jonon syntymiseen. 

Myöskin talkooväen puute näkyi tässä. Järjestelyt toimivat vastaajien mielestä 

valtaosin hyvin, mutta opastuksissa olisi ollut varaa parantaa. (Kuvio 3.) 
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Kuvio 3. Leirin järjestelyjen arviointi. 

 

Tilat olivat sopivat leirin järjestämiseen ja harjoituksia vaikuttaa olleen sopivasti. 

Ilmeisesti leiriläisten yöpyminen tatamilla ei ole sujunut kaikilta osin hyvin, tai vas-

tanneet henkilöt ovat yöpyneet kotonaan. Tätä ei huomattu ottaa huomioon ky-

selyä tehdessä. Ruokajärjestelyt olivat toimineet jokseenkin hyvin, mutta ilmei-

sesti ruuan laadussa oli parantamisen varaa. Tähän ei järjestäjä pystynyt juuri 

lainkaan vaikuttamaan. On myös mahdollista, että osa kyselyyn vastanneista ei 

ole syönyt leirillä tarjottua ruokaa.  

 

 

Kuvio 4. Leirin järjestelyjen arviointi. 

 

Leirin harjoitukset olivat kyselyyn vastanneiden mielestä hyvin ohjattuja eivätkä 

ne olleet liian vaativia. Kuitenkin jotkin leirillä opitut tekniikat olivat tuottaneet joil-

lain vastaajilla vaikeuksia. Tulee epäilys, että näin vastanneet ovat olleet junio-

reita. Vastanneet olivat saaneet leiriltä uutta oppia ja leirillä oli ollut hyvä tun-

nelma. 
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Kuvio 5. Leirin järjestelyjen arviointi. 

 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden odotukset leiristä täyttyivät. Avoimessa kysy-

myksessä, jossa annettiin vastaajalle vapaa sana, erityistä kiitosta saivat järjes-

telyt sekä hyvin ohjatut harjoitukset.  

 

 

7 Joen Yawaran 50-vuotisiltajuhla 

 

 

7.1 Tapahtumakuvaus 

 

Joen Yawara ry. juhlisti 50-vuotissyntymäpäiväänsä järjestämällä leirin lisäksi il-

tajuhlan 12.10.2018 Joensuun Teatteriravintolassa. Tavoitteena oli osallistujien 

välisten suhteiden ja seuran jäsenten yhteisöllisyyden parantaminen. Iltajuhla oli 

suunnattu lähinnä Joen Yawara ry:n täysi-ikäisille jäsenille ja toimijoille. Paikalle 

saapui myös lähiseurojen toimijoita, koska seurojen välinen toiminta on vuosien 

aikana ollut tiivistä. Muiden seurojen edustajia saapui paikalle Kiteeltä, Heinäve-

deltä ja Tohmajärveltä.  

 

Pääsääntöisesti tilaisuus oli yhteisöllinen, sillä osallistujajoukko oli jo ennestään 

hyvin tiivis ja lähes kaikki tunsivat toisensa. Osa juhlaan osallistujista olivat seu-

ran uuden sukupolven jäseniä, jotka eivät ole yhtä hyvin perillä seuran historiasta 

kuin seuran perustajajäsenet. Tämä oli otettu huomioon juhlan ohjelmistossa. 

Aistillisuutta ohjelmaan toivat puheet ja muistamiset, hyvin suunniteltu illallinen 
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sekä seuran historiaa kuvaava diaesitys. Osallistujat pääsivät siis näkemään, 

kuulemaan ja maistamaan. 

 

Vallo ja Häyrinen (2014, 213–216) määrittelevät tapahtumia asia- tai viihdetapah-

tumiksi, tai niiden yhdistelmiksi. Joen Yawara ry:n iltajuhlassa käsiteltiin judoseu-

ran historiaa, mikä tekisi siitä asiatapahtuman, mutta toisaalta ajatuksena oli juh-

liminen illallisen ja hyvän seuran merkeissä. Tällöin tämä tapahtuma olisi 

yhdistetty asia- ja viihdetapahtuma.  

 

 

7.2 Rahoitus ja viestintä ennen ja jälkeen tapahtumaa 

 

Huomioon otettavia kuluja olivat muun muassa tilavuokra ja alkumaljat. Jokainen 

osallistuja kustansi itse ruokansa ja juomansa. Judoseura kustansi ainoastaan 

järjestäjän ruokailun. Alkumaljan lisäksi judoseura ei kustantanut lainkaan alko-

holituotteita. Ainoa palvelu, joka ostettiin, oli tila- ja catering -palvelu Joensuun 

teatteriravintolalta. Muutoin ohjelma ja kaikki taustalla tapahtunut tehtiin itse.  

 

Kutsu, ilmoittautumis- ja maksuohjeet jaettiin seuran ja ItäJudo-alueen internet-

sivuilla. Juhlista tiedotettiin myös Facebook-ryhmissä sekä urheilutalon harjoitus-

tilan ilmoitustaululla. Ensimmäinen virallinen ilmoitus tehtiin 14.8.2018 Joen 

Yawara ry:n toimijoiden sisäisessä Facebook-keskusteluryhmässä. Judoseuran 

ylimääräisessä kokouksessa 16.8.2018 päätettiin juhlien menu äänestyksellä kol-

mesta tarjotusta vaihtoehdosta. Tietoa juhlasta levitettiin myös niille, jotka eivät 

käytä sosiaalista mediaa tai osallistu aktiivisesti seuran harjoituksiin. Sosiaalinen 

media osoittautui jälleen nopeaksi ja helpoksi tavaksi tiedottaa tapahtumasta. Sa-

moin judoseuran verkkosivut saavuttivat suurimman osan juhlaan osallistuneista.  

 

Kutsussa ilmoitettiin paikka ja aika, menu, pukukoodi sekä ilmoittautumisohjeet. 

Pukukoodina oli niin sanottu smart casual. Miehiltä toivottiin puvun takkia, mutta 

kravattipakkoa ei ollut. Olemuksen tuli olla siisti. Naisille pukukoodina oli esimer-

kiksi cocktail-mekko. Osallistujia muistutettiin, että tilaisuus olisi juhlan luonteesta 

huolimatta rento. 
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Ilmoittautuminen juhlaan tehtiin Google Forms -työkalulla tehdyn kyselyn kautta. 

Ilmoittautumisessa kysyttiin osallistujan nimi, puhelinnumero, halusiko osallistuja 

alkujuomansa alkoholillisena vai alkoholittomana sekä mahdolliset ruoka-aineal-

lergiat ja erityisruokavaliot. Mikäli ilmoittautumisessa olisi tullut ongelmia, kut-

sussa oli ilmoitettu myös järjestäjän puhelinnumero, josta pystyi kysymään lisä-

tietoja.  

 

Vallo ja Häyrinen (2014, 169–170) kehottavat ennen suurempia tapahtumia pitä-

mään kenraaliharjoitukset tai useampia harjoituksia. Näitä ei koettu tarpeelliseksi 

iltajuhlaa järjestettäessä, vaan suunnittelu oli tehty niin hyvin, että ohjelma eteni 

itsestään eteenpäin. Henkilömäärältäänkin tilaisuus oli pieni ja mahdolliset aika-

taulumuutokset pystyttiin sopimaan ja ratkaisemaan Joensuun Teatteriravintolan 

henkilökunnan kanssa sujuvasti.  

 

Ilmoittautumisia tuli yhteensä 26. Kaksi peruuntumista ilmaantui vielä ennen juh-

lia, mutta peruuntumisista ei ehditty ilmoittaa Teatteriravintolaan, koska niiden ti-

lalle löytyi halukkaat osallistujat. Juhlapäivän aamuna tuli ilmoitus, että yksi hen-

kilö osallistuu juhlaan mutta ei tahdo osallistua illalliselle. Järjestäjän olisi myös 

pitänyt tarkistaa seuran tiliote, sillä kaikki illallisen ostaneet eivät ilmoittautuneet 

Google Forms -kyselylomakkeen kautta. Tämän vuoksi Teatteriravintolan työnte-

kijät joutuivat tekemään neljä kattausta lisää ilmoitetun 26:n sijaan. Neljä kat-

tausta jouduttiin tekemään silti, vaikka aivan viime hetkillä ilmaantui yksi peruu-

tus. Tilanne hoitui kuitenkin nopeasti ja kaikki illalliskortin ostaneet saivat 

illallisen.  

 

Iltajuhlan päätteeksi kiitettiin osallistujia ja järjestäjää. Virallisen osuuden jälkeen 

osa osallistujista jäi Teatteriravintolan tiloihin seurustelemaan ja paikalle saapui 

silloin myös joitakin seuran vanhoja jäseniä, jotka eivät osallistuneet viralliseen 

osaan. Suurin osa osallistujista poistui kuitenkin paikalta virallisen osuuden jäl-

keen. Teatteriravintolan tilat tyhjennettiin ennen puolta yötä ja halukkaat jatkoivat 

vielä läheiseen gastropubiin istumaan ja seurustelemaan. 
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Iltajuhlassa otettiin jonkin verran kuvia. Sosiaalisessa mediassa kuvia ei jaettu 

juurikaan. Voi kuitenkin ajatella, että tilaisuus on ollut hyvin intiimi eikä sen tun-

nelmaa ole haluttu jakaa ulkopuolisille. Tilaisuus onnistui siinä mielessä, että sitä 

tullaan varmaan muistelemaan vuosienkin päästä.  

 

 

7.3 Tapahtumapaikka ja ajankohta 

 

Tapahtumapaikaksi valittiin Joensuun Teatteriravintolan lasiterassi, jossa Joen 

Yawara ry. on juhlistanut myös 40-vuotisjuhliaan, joten paikka tuntui perinteiseltä 

ja sopivimmalta valinnalta. Teatteriravintola valmisti ruuat ja henkilökunnalta sai 

kaikki tarvittavat palvelut tekniikasta lähtien ennakkoon sopimalla. Tämä helpotti 

huomattavasti järjestäjän työtä.  

 

 

Kuva 10. Juhlatila 

 

Ajankohdaksi haluttiin alkujaan sama viikonloppu kuin leirikin, eli 5.–7.10.2018. 

Tämä ajankohta ei sopinut Teatteriravintolan aikatauluihin, mutta perjantai 
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12.10.2018 sopi hyvin. Tilavarauksen kanssa oli oltava nopea, sillä jo lokakuu on 

alkavaa pikkujoulukautta. Mikäli leiri olisi järjestetty samaan aikaan leirin kanssa, 

se olisi voinut karsia myös leirin aikuisia osallistujia. Eri ajankohdat helpottavat 

myös järjestäjän työtä. Näin päätettiin järjestää juhla eri aikaan kuin leiri. Tällöin 

tapahtumat olivat lähekkäin mutta ne oli helpompi järjestää eri viikonloppuina. 

Näin saatiin myös täysmittainen viikonlopun leiri.  

 

Kun Joensuun Teatteriravintola valmisteli tilan ja pöytäjärjestyksen hyvissä ajoin, 

järjestäjän huoleksi jäi ilmoittaa osallistujamäärä, tehdä plaseeraus ja paikkakortit 

ja ohjelma ja varmistaa tilaisuuden kulku. Teatteriravintolasta järjestyi diaesitystä 

varten projektori ja valkokangas, sekä puheita varten mikrofoni. Tarvittaessa olisi 

löytynyt myös tietokone.  

 

 

7.4 Juhlan toteutuksen aikataulu 

 

Juhlien järjestämisestä päätettiin Joen Yawara ry:n sääntömääräisessä kevätko-

kouksessa toukokuussa 2018. Lopulliset tilavaraukset ja ajankohdat päätettiin 

elokuussa 2018. Tällöin aloitettiin tarkempi tiedottaminen sekä ohjelmiston järjes-

täminen. Ilmoittautuminen juhlaan alkoi 3 viikkoa ennen juhlaa, viimeiset ilmoit-

tautumiset otettiin vastaan keskiviikkona 3.10.2018. Muutoksia kuitenkin tapahtui 

jonkin verran vielä saman viikon aikana.  

 

Elokuussa päätettiin yksi juhlapuheen aihe ja pitäjä. Seuran historiaa, hyviä muis-

toja ja merkittäviä saavutuksia sisältävän puheen piti seuran perustajajäsen 

Arimo Nissinen. Syyskuussa päätettiin myös toisen juhlapuheen sisältö ja pu-

heenpitäjä. Jotta seuran toiminta jatkuisi virkeänä jatkossakin, toivomuksena oli 

kannustava puhe. Tämän puheen piti seuran mustavöinen ohjaaja ja ortodoksi-

nen kirkkoherra Paavo Ratilainen. Ohjelmaan kuului myös vierailijaseurojen on-

nittelutoivotuksia ja puheita. 40-vuotisjuhliin oli tehty seuran historiaa käsittelevä 

diaesitys, joka päivitettiin nykypäivään ja esitetiin juhlan kohokohtana illallisen 

päätteeksi. Ohjelmaan kuului kolmen ruokalajin illallinen ja hyvähenkistä seurus-

telua osallistujien kesken. Seuran johtokunnan puheenjohtajaa Marko Rautiaista 
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ohjeistettiin alkumaljan puheen pitoon. Rautiainen vastaanotti myös onnittelut ja 

muistamiset. 

 

 

Kuva 11. Viirit sekä ItäJudon lahjoittama patsas 

 

Paikalla olivat Joen Yawara ry:n jäsenten lisäksi edustajat Kiteen Kippon ry:stä, 

Tohmajärven urheilijoiden judojaoston edustajia sekä Heinäveden Yanagi ry:n 

edustaja. Yanagi ry:n edustaja Pekka Yrjänä toi onnittelut myös ItäJudolta. Lah-

jana toimi hieno judopatsas (Kuva 11). Yanagi ry:ltä Yrjänä lahjoitti yhden leiripa-

ketin lahjakortin ensi kesän Yanagi Judo Camp -kesäleirille. Kiteen Kippon ry lah-

joitti kassin, jossa oli monenlaisia käytännön tavaroita judoharjoitteluun, 

esimerkiksi urheiluteippiä. Onnitteluja saapui myös paljon sosiaalisessa medi-

assa sekä viestein ympäri Suomen.  
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8 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

 

 

Opinnäytetyötä tehdessä on tarkasteltu ja noudatettu Arenen ammattikorkeakou-

lujen opinnäytetöiden eettisiä suosituksia. Opinnäytetyön tekemiseen on pereh-

dytty hyvin ja kaikki tarvittavat lähteet on ilmoitettu. Ohjausta opinnäytetyön teke-

miseen on annettu hyvin. Opinnäytetyö ei sisällä plagiointia, vaan kaikki on 

tekijän omaa tutkimusta, työtä ja kirjoitusta. Lähteet on merkitty ja niihin viitattu 

asianmukaisesti tekstin yhteydessä. Mikäli lähteeseen ei ole viitattu, tieto perus-

tuu kirjoittajan omaan kokemukseen ja tietoihin. Käytettyihin kuviin on luvat tai ne 

ovat itse otettuja. Kuvien ohessa on mainittu kuvaajan nimi, mikäli kuva ei ole itse 

otettu. 

 

Palautekyselyssä kunnioitettiin vastaajan yksityisyyttä. Kyselyyn vastattiin ja vas-

tauksia käsiteltiin anonyymisti. Iltajuhlaan annettuja henkilötietoja ei säilötä, vaan 

ne tuhotaan juhlan jälkeen mahdollisimman pian. Kyselyissä kunnioitetaan eetti-

siä periaatteita. Tarvittavat ohjaus- ja toimeksiantosopimukset on tehty asianmu-

kaisesti. Yhteistyökumppaneita on tiedotettu tapahtumiin liittyvästä opinnäyte-

työstä. Opinnäytetyö on julkinen julkaisu ja sen valmis versio julkaistaan 

verkkokirjasto Theseuksessa. Julkaistavassa työssä ei ole salassa pidettäviä tie-

toja tai ammattisalaisuuksia. Työssä on tekijänoikeussuoja.  

 

 

9 Pohdinta 

 

 

Aihe on mielenkiintoinen ja vaikka judosta aiemmin tiesin jo paljon, opin siitä vielä 

lisää. Tapahtuman järjestämisessä oli paljon opittavaa ja epäselviä asioita, jotka 

perehtyessäni kuitenkin selvisivät. Kaikkia asioita ei edes itse ajatellut, mutta tut-

kimus ja perehtyminen aiheeseen auttoivat huomaamaan puuttuvia asioita.  

 

Opas tulee toivottavasti tulevaisuudessa auttamaan seuraavia leirien järjestäjiä, 

sillä leirin järjestelyjen aloittaminen vaatii varmaankin suurimman ponnistuksen. 
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Aktiivisia toimijoita seuratyössä tarvitaan aina, ja opas toivottavasti auttaa har-

rastajia aktivoitumaan myös seuratoiminnassa. Leirin järjestäminen on opetta-

vaista ensimmäisillä kerroilla. Se kuitenkin kannattaa, sillä yksilön aktiivinen ju-

dotoiminta auttaa koko judoyhteisöä kehittymään.  

 

Judoleirin järjestämisessä oli suuri työ. Siinä oli paljon asioita, joita täytyy ottaa 

huomioon. Viikonlopun mittaiseenkin leiriin tarvitaan paljon tekeviä käsiä, eikä 

kukaan voi aivan kaikkea itse hoitaa. Kuten judoakaan ei kukaan pysty täysin 

yksin harjoittelemaan. Täytyy olla selvä suunnitelma ja tarkoitus, hyvät tilat ja val-

mentajat. Suomessa valmentajien taso on melko hyvää, sillä suomalaisia arvoki-

samitalisteja on muutamia, mutta valmennus on puoliammattimaista. Kuten mo-

nia muitakaan urheilulajeja, ei judoakaan pysty Suomessa ammatikseen 

harjoittamaan. Lähes kaikki judotoiminta on vapaaehtoista harrastustoimintaa.  

 

Järjestelyt alkoivat jo toukokuussa 2018, kun päätös juhlien ja leirin järjestämi-

sestä tehtiin. Aikaa siis leiriin ja juhlaan ei ollut edes puolta vuotta, ja päivämää-

rätkin päätettiin vasta elokuussa 2018. Tämä aiheutti pientä kiireen tuntua, mutta 

huolellisella suunnittelulla asiat ikään kuin menivät eteenpäin kuin itsestään.  

 

Järjestelyt sujuivat niin leirin kuin juhlan osalta hyvin. Yhteistyökumppanit olivat 

ja auttoivat järjestelyissä paljon. Myös seuran toimijoilta sain paljon tukea ja vink-

kejä tapahtumien järjestämisessä, vaikka suuren osan asioita teinkin itse. Tavoit-

teena oli onnistua molemmissa tapahtumissa ainakin niin, että kaikille osallistu-

jille jäisi hyvä mieli eikä tulisi juurikaan negatiivisia kommentteja. Näin myös 

tapahtui, vaikkei aivan kaikki mennyt kuin olisi halunnut. Kaikki muu onnistuminen 

tuntuu jo enemmältä. Kaikkea ei kuitenkaan pystynyt ennakoimaan ja oli jännit-

tävää nähdä, mitä yllätyksiä tapahtumat toivat tullessaan. 

 

Mikäli tulevaisuudessa järjestäisin vastaavanlaiset tapahtumat, tekisin useita asi-

oita eri tavoilla. Päällimmäisenä mieleen jäi talkooväen tai työryhmän järjestämi-

nen, sillä toimin pääasiassa yksin. Minun tulee siis kehittää delegointi- ja johta-

mistaitojani, mutta toisaalta sain toimia oman aikatauluni, taitojeni ja resurssieni 

mukaan. Myös budjetointi ja kirjanpito, jotka eivät ole omaa parasta osaamis-

alaani, vaatii vielä tekemistä ja näistä kokemuksista tiedän jatkossa, millainen 
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kirjanpito ei ainakaan toimi. Myös leirin palautekyselyä olisi voinut miettiä tarkem-

min ja tulevaisuudessa osaa varoa niin sanottuja sudenkuoppia. Kysely olisi pi-

tänyt tehdä myös kirjallisena, sillä vastausmäärä jätti pettymyksen tunteen ja se 

antoi vain pientä viitettä leirin onnistumisesta. Olisin halunnut vastauksia huomat-

tavasti enemmän. Myös muutama kysymys olisi pitänyt muotoilla eri tavalla.  

 

Koen saaneeni opinnäytetyöni tekemisen kautta itsevarmuutta ja onnistumisen 

tunteita. Tapahtumat onnistuivat itse asiassa vähintään odotetulla tavalla, vaikkei 

kukaan olekaan täydellinen tai hallitse kaikkea ensimmäisellä kerralla. Olen saa-

nut kuitenkin kiitosta tekemästäni työstä ja aion käyttää oppimiani tietoja ja taitoja 

tulevaisuudessa.  Opinnäytetyöni edistää myös omia taitojani niin tapahtumien 

järjestämisessä, kuin edistää judotoimintaa. Aktiivinen seura-, kilpailu- tai tuoma-

ritoiminta ja esimerkiksi leirien tai kisojen järjestäminen auttaa harrastajaa etene-

mään vyöarvoissa. Tällöin korkeampia vyöarvoja on mahdollista suorittaa nope-

ammin. Mustan vyön suorittaminen lähestyy siis itselläkin. 
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Saatesanat 
 
Hei! 
 
Olet siis järjestämässä leiriä. Tässä sinulle kattava opas leirin järjes-
tämiseen, esimerkiksi mistä voit varata tilat ja ruokailun. Saat myös 
vinkkejä, miten voit pitää kirjaa leirin osallistujista ja kenet voisit pyy-
tää pitämään harjoituksia leirillä. Suomesta löytyy hyvin vaihtoehtoja 
leirin ohjaajiksi!  
 
Leirin järjestämisessä on iso työ, mutta älä säikähdä. Tämä opas on 
juuri sitä varten, että sinun olisi helpompi tehdä se. Löydät täältä tar-
vittavia materiaaleja, kuten leirikutsun ja ohjelman pohjan. 
 
Jotta työsi olisi vielä helpompaa, löydät materiaalin myös sähköisessä 
muodossa Yawaran internetsivuilta. Sinun ei tarvitse kuin muokata 
tiedostot haluamaasi muotoon ja pääset jo eteenpäin. Sieltä löytyy 
myös pohja pelastussuunnitelmalle, sillä judoleiri on tapahtuma ja 
usein leirillä järjestetään myös yöpyminen. Ethän siis unohda turvalli-
suutta. 
 
Viimeisenä löydät listan, minne voit kirjoittaa, mitkä asiat on tehty. 
Jotta vastuu ei olisi vain yhdellä ihmisellä, tehtäviä kannattaa dele-
goida. Listaan voit myös nimetä, kuka tekee mitäkin. Kirjoita tarkkaan 
päivämäärät ja kirjoita asiat paperille. Näin et kuormita muistiasi. Kun 
pohjatyö on tehty hyvin, asiat menevät eteenpäin omalla painollaan. 
 
Pidä intoasi yllä ja tee työsi hyvin, se palkitaan.  
 
TSEMPPIÄ! 
 
17.5.2019 
 
Terveisin, 
Miia 
Leirioppaan tekijä 
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Tilavaraus 
 

Joensuun urheilutalo on paras paikka Joensuussa pitää leiri ja siellä leirejä on 

järjestetty paljon. Joensuun urheilutalolta löytyy 3 tatamialuetta, 1-2, 3-4 ja 5. Ta-

tamilla1-2 on paras tatamialusta, jolloin siellä kannattaa pitää harjoitukset. Mikäli 

esimerkiksi kuntojudokoille ja junioreille pidetään erikseen harjoitukset, voit käyt-

tää myös tatamia 3-4. Yöpymiseen kannattaa varata ainakin 5-tatami. Yöpymi-

seen voi käyttää myös 3-4 tatameja. 1-2 ja 3-4 tatamit ovat jaettavissa myös kah-

teen osaan verhoilla. Mikäli Joensuun urheilutalo ei ole käytettävissä, harkitse 

esimerkiksi koulujen liikuntasaleja. Tämä vaatii lisää organisointia ja mattojen 

kantamista ja kuljetusta.  

 

Tarkista leiriä järjestäessäsi, ettei Judoliiton kalenterissa löydy samaan aikaan 

lähialueella toista tapahtumaa, leiriä tai kilpailua. Samanaikaisuus vähentää osal-

listujamäärää. Tapahtumat löydät Judoliiton kalenterista, ItäJudon kalenterista tai 

Judoshiai.fi -sivustolta 

 https://www.judoliitto.fi/kalenteri/ 

 http://www.itajudo.fi/ 

 http://www.judoshiai.fi/ 

 

Tilavaraus tulisi tehdä noin 6 kuukautta ennen leirin alkua, mutta ehdit tehdä va-

rauksen myös 2-3 kuukautta ennen. Joensuun tilavaraukset löytyvät Tilava Joen-

suu -palvelusta: 

 https://tilavajoensuu.fi/onlinekalenteri/joensuu/guest.php?page= 

 

Pystyt varaamaan tilat Joensuun liikuntatoimelta: 

 puh. 050 4092 201 

 email: liikunta@joensuu.fi 

 

Varausta tehdessäsi ilmoita päivämäärät ja kellonajat. Ota huomioon myös muut 

tataminkäyttäjät, leirin valmistelu ja purkaminen. Näihin kannattaa varata riittä-

västi aikaa, sillä ennen leiriä on asetettava ilmoittautumispiste sekä mahdolliset 

opastukset toimitettava paikoilleen. Majoitustiloihin on tultava pelastusohje. Leirin 

päätyttyä on mahdollista, että leirin jälkiä joudutaan siivoamaan enemmänkin. Älä 

https://www.judoliitto.fi/kalenteri/
http://www.itajudo.fi/
http://www.judoshiai.fi/
https://tilavajoensuu.fi/onlinekalenteri/joensuu/guest.php?page=
mailto:liikunta@joensuu.fi
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huoli, urheilutalolla on myös siivooja, mutta on parempi varautua kaikkeen. Varaa 

valmisteluihin ja ilmoittautumiseen ainakin itsellesi 1-2 tuntia ennen leirin alkua ja 

leirin purkuun noin tunti. Voit pyytää leirin päättymispäivän aamuna leiriläisiä ka-

saamaan jo omat tavaransa, jotta siivous voisi alkaa jo aamusta. Tämä nopeuttaa 

kaikkien leirille osallistujien nopeaa kotiinlähtöä, myös sinun.  

 

 

Valmentaja 
 

Mikäli haluat oikein laadukasta judoharjoitusta, suosi nimekkäämpiä valmentajia. 

Samaa valmentajaa ei kannata käyttää liian usein, sillä silloin leireistä voi tulla 

samanlaisia ja sehän on tylsää. Jokaisella judokalla ja valmentajalla on omat eri-

koisosaamisensa, kuka on kovempi mattojudossa ja kuka osaa todella hyvin 

uchi-matan. Muista valmentajaa pyytäessäsi, että hän voi haluta palkkion, josta 

kannattaa puhua jo valmentajaksi pyyntämisen hetkellä. Mutta pidä mielessä, ni-

mekkäämpi valmentaja tuo lisää leiriläisiä. Kaikki valmentajat eivät välttämättä 

vedä harjoituksia pienimmille junioreille. Tässä vähän ideoita ja yhteystietoja val-

mentajista: 

 

 Jorma Korhonen 6. dan, Kajaanin judokerho  

 Judon Euroopan mestari -89. Lempitekniikoina seoi-naget, kouchi-

makikomi, ja erityisesti: juji-gatame. OTO-valmentajana alle 21-vuo-

tiaiden maajoukkueessa. Todellinen suosikkivalmentaja Suomessa.  

 

 Jaana Ronkainen 6. dan, Oulun judokerho 

 Myös judon Euroopan mestari -89. Todellinen mattoekspertti. Harjoi-

tellut myös Japanissa ja valmentaa pääsääntöisesti Oulussa.  

 

 Jaakko Saari 7. dan, Jyväskylän Jigotai 

 Moninkertainen SM-mitalisti ja olympiajudoka. Toiminut myös Suo-

men maajoukkueen päävalmentajana.  
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 Marko Korhonen 4. dan, Kajaanin Judokerho 

 Olympiajudoka vuodelta -92, Jorma Korhosen nuorempi veli. Hallit-

see jalkatekniikat ja erilaiset heitot. Voimaharjoittelu- ja kahvakuula-

ekspertti. 

 

Annikka Mutanen 4. dan, Finndai, Helsinki 

Olympiajudoka vuodelta -92. Hyviä otteenhakuharjoitteita, harjoituk-

set sopivat niin kuntoilijalle kuin kilpailijalle. Laaja tekniikkaperhe. 

 

Marita Kokkonen 5. dan, Tikkurilan Judokat, Vantaa 

Sovelletun judo pioneeri. Ohjaa tekniikkaa yksityiskohtaisesti.  

 

Esa Kakko 4. dan, Sodankylän Byakuya 

Tekniikkataituri niin pystyssä kuin matossa. Maajoukkuejudoka Katri 

Kakon isä ja yksi valmentaja. Ota huomioon välimatka! 

 

Ismo Mikkonen 3. dan, Yanagi, Heinävesi 

ItäJudon aluevalmentaja. Veteraanien maailman mestari. Tuttu ja 

turvallinen. 

 

Muista kuitenkin, että kuka tahansa judoka on varmasti otettu, mikäli saa pyyn-

nön tulla ohjaamaan leirille. Edellä mainitut henkilöt nimekkäimpiä judokoita, jotka 

varmasti tuovat harrastajia leirille. Kunto- ja junioriohjaajina voit käyttää paikal-

lista ohjaajaa tai naapuriseuran valmentajaa. Yawaran riveistäkin löytyy monta 

oikein hyvää valmentajaa, kuten Taru ja Janne Romppanen, Satu ja Lasse Ry-

hänen ja Riitta Saari. Muista kysyä valmentajaa niin aikaisessa vaiheessa kuin 

mahdollista. Monilla valmentajilla kalenteri voi olla täynnä jo puolikin vuotta ennen 

leiriä. Myös aktiivisesti kilpailevat judokat voivat tulla mielellään opettamaan omia 

lempitekniikoitaan. Valinnan varaa löytyy. Kysy rohkeasti!  
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Ruokailun järjestäminen 
 

Ruokailu on useana vuonna järjestetty yhteistyössä Fazer Food Co:n ravintola 

Carelian kanssa. Tämä ravintola on syksyisin ja keväisin myös viikonloppuisin 

auki, sillä se on yliopiston opiskelijaravintola. Carelia sijaitsee noin 300 metrin 

päässä urheilutalosta. Käytä tätä mahdollisuutta hyväksesi sillä saat yhdestä pai-

kasta lämpimän ruuan, salaatti- ja leipäpöydän.  

 

Pyydä ensimmäisenä ravintolalta tarjous, jota voit tarvittaessa pyytää muutetta-

vaksi. Muista ottaa ruokailut aamupalalle, lounaalle, päivälliselle ja illalle.  Iltapa-

lana toimi mainiosti iltapalapussit. Sovi tarjoilun ja ruokien yksityiskohdista kirjal-

lisesti ravintolan kanssa. Tarjouksen voit pyytää seuraavasta osoitteesta: 

 https://www.fazerfoodco.fi/ravintolat/Ravintolat-kaupungeittain/joen-

suu/opiskelijaravintola-carelia/tarjouspyynto/ 

 tai 

 carelia@fazerfoodco.fi 

 

Koska leirisi ei olisi ensimmäinen, jossa ruokailu on tässä ravintolassa, kuvio on 

heille varsin tuttu. He pystyvät joustamaan tarjoiluajoissa, joten toimita leirin oh-

jelma myös heille. Näin he pystyvät ennakoimaan tarjoilua ja tietävät leirin kulun.  

 

Ruokailijamäärän selvittämiseksi kannattaa tehdä ruokaliput. Tulosta ruokalip-

puja tarpeeksi. Käyttäen Word-ohjelman palstoja se on helppoa ja nopeaa. Jaa 

ruokaliput, joissa lukee mikäkin ateria, ilmoittautumisessa. Leiriläinen saa lippua 

vastaan sen hetkisen ruuan. Leiriläisiä on hyvä ohjeistaa huolehtimaan lipuis-

taan. Katoamisen estämiseksi liput on hyvä nitoa yhteen. Siitäkin huolimatta joku 

hävittää nippunsa, eli varaa ylimääräisiä lippuja.   

 

Mikäli et halua järjestää ruokailua Carelialla, kysy tarjouksia myös muista ravin-

toloista.  

 

 

 

 

https://www.fazerfoodco.fi/ravintolat/Ravintolat-kaupungeittain/joensuu/opiskelijaravintola-carelia/tarjouspyynto/
https://www.fazerfoodco.fi/ravintolat/Ravintolat-kaupungeittain/joensuu/opiskelijaravintola-carelia/tarjouspyynto/
mailto:carelia@fazerfoodco.fi
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Materiaalit ja markkinointi 
 

Ilman hyvää markkinointia leiri ei saa tarvittavaa näkyvyyttä ja siksi se on tehtävä 

hyvin, varsinkin jos järjestät leiriä nopealla aikataululla. Älä siis unohda perinteisiä 

leirikutsuja tai nykyaikaista sosiaalista mediaa.  

 

 

Leirikutsu 

Leirikutsu noudattaa usein hyvin samanlaista mallia. Siinä tulisi mainita leirin aika 

ja paikka, tarkka osoite, hinta ja ilmoittautumis- ja maksuohjeet. Ilmoittautuessa 

olisi hyvä muistaa ilmoittaa mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot. 

Leirikutsu on julkaistava niin pian kuin se on mahdollista. Varmista tätä ennen 

valmentajat ja varaukset. Löydät pohjan liitteistä. Liite 2. 

 

 

Leiriohjelma 

Leirin ohjelma on ehdottoman tärkeä osa leirin järjestelyjä. Ohjelmaa tehdessäsi 

jätä aikaa myös ruokailuun ja palautumiseen, eli harjoitustahti ei saa olla liian 

tiukka. Jotta tatamimajoituksessa majoittuville olisi rauhallista yöpyä ja levätä, on 

tärkeää määrittää ”hiljaisuusaika”. Esimerkiksi kello 22-06 voisi olla aivan hyvä. 

Leirin ohjelma on hyvä julkaista samaan aikaan kun leirikutsukin. Ensimmäinen 

harjoitus voi olla yhteisharjoitus.  

 

Leirin ohjelmaa tehdessäsi ole yhteydessä leirille kiinnitettyyn valmentajaan. 

Kuuntele hänen toiveitaan ja kysy hänen mielipidettään harjoitusten kestosta ja 

määrästä. Kokeneemmat judokat suunnittelevat etukäteen harjoitusten kulun ja 

sisällön. He myös osaavat arvioida parhaiten, minkä ikäisille harjoituksensa so-

pivat ja tarvitsevatko he apuja ohjaukseen.  

 

Leiriohjelmapohja löytyy liitteistä. Liite 3. 
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Markkinointi 

Leirikutsun ja ohjelman voi jakaa usealla eri tavalla. Omassa seurassa toimii par-

haiten Urheilutalon ilmoitustaulu sekä Yawaran internetsivut. Mikäli sinulla ei ole 

julkaisuoikeutta internetsivuille, julkaisun voi jakaa julkaisuoikeudet omaava hen-

kilö. Näitä on seurassa useampia. 

 http://www.yawara.fi/ 

 

Yawaralla on myös oma Facebook-ryhmä. Sinne voit ladata suoria linkkejä tai 

tiedostoja, josta kaikki Facebookia käyttävät löytävät. Facebookin avulla tieto le-

viää nopeasti ja siellä on helppo ilmoittaa mahdollisista muutoksista.  

 https://web.facebook.com/groups/231323253671474/ 

 

Älä unohda jakaa tietoa leiristä myös muille suomalaisille judokoille. Jaa leirikutsu 

myös ItäJudon internet-sivuille ja Facebook-ryhmään. Tällöin tieto menee itäsuo-

malaisille seuroille. ItäJudon internetsivujen ylläpitäjä on Lapinlahden Shiranami-

seuran Jari Kuokka. Lähettämällä kutsun ja ohjelman sähköpostin liitteinä Kuo-

kalle, hän julkaisee ne ItäJudon sivuille.  

 http://www.itajudo.fi/ 

 jari.kuokka@oracle.com 

 https://web.facebook.com/groups/307917772660190/ 

 

Halutessasi voit ilmoittaa leiristäsi myös Judoliittoon. Mikäli leiri on nimetty alue-

leiriksi, tätä suorastaan odotetaan. Leirin tiedot menevät tällöin Judoliiton kalen-

teriin. Ilmoita tapahtumastasi: 

 toimisto@judoliitto.fi 

 pekka.lehdes@judoliitto.fi 

 

HUOM. Judoliiton kalenterimaksu leiristä on 120 euroa. Ota tämäkin huomioon 

leirimaksua määritellessäsi. Tosin se kattaa koko Suomen tiedotuksen. 

 

 

http://www.yawara.fi/
https://web.facebook.com/groups/231323253671474/
http://www.itajudo.fi/
mailto:jari.kuokka@oracle.com
https://web.facebook.com/groups/307917772660190/
mailto:toimisto@judoliitto.fi
mailto:pekka.lehdes@judoliitto.fi
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Facebook-tapahtuma 

Leiristä voi luoda myös oman Facebook-tapahtuman. Tapahtumasivun luonti on 

helppoa ja voit siellä tiedottaa ajankohtaisia asioita ja kutsua tuttujasi osallistu-

maan. Ethän unohda myös ”puskaradiota”, sen avulla markkinointisi yltää myös 

itärajan yli. 

 

Mitä aikaisemmin julkaiset tiedot leiristä, sitä parempi. Tällöin seurat ja valmen-

tajat pystyvät ajoissa ottamaan leirin huomioon omissa valmennussuunnitelmis-

saan.  

 

 

Valokuvaus 

Muista ottaa leirillä paljon kuvia. Seuran jäsenistä tai junioreiden valmentajista 

voi löytyä hyviä kuvaajia, jotka voivat ottaa kuvia. Näitä kuvia voidaan käyttää 

leirin jälkimarkkinointiin. Muista kuitenkin, että jokaisella on oikeus kieltäytyä ku-

vauksessa olemisesta eivätkä kaikki halua omia kuviaan julkaistavaksi. Kunnioita 

heidän tahtoaan! Kuvat voi jakaa vain pienelle joukolle. Kuvien julkaisemiseen 

tarvitset kuvaajan luvan. Muista myös mainita kuvaajan nimi kuvan yhteydessä. 

 

 

Muu materiaali 

Muista järjestää leiripaikalle opasteita, jotta leiriläiset löytävät majoitustilat. Moni 

itäsuomalainen judoka on ollut aiemmin leirillä Joensuussa, mutta aina löytyy en-

sikertalaisia.  

 

 

Ilmoittautuminen 
 

Ruokailun varmistamiseksi ennakkoilmoittautuminen on tarpeellinen. Leirin voi 

pitää myös niin, että kaikki huolehtivat itse ruokailunsa, mutta on kaikille muka-

vaa, että ruokailut on järjestetty. Ennakkoilmoittautumisen olisi hyvä päättyä noin 

viikkoa ennen leirin alkua.  
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Ilmoittautuminen käy helpoiten sähköpostilla kootusti seuroittain. Muista, etteivät 

kaikki ilmoittaudu ennakkoon ja aina tulee yllätyksiä. Varaudu myös viime hetken 

tulijoihin. Helpoin tapa pitää kirjaa ilmoittautuneista ja maksuista lienee Excel-

taulukko sähköisenä tai paperisena. Ruoka- ja yöpymiskulujen vuoksi varaa 

Yawaran jäsenille oma taulukko ja vierasseurojen jäsenille omansa. Yawaran jä-

senten ei tarvitse maksaa leirimaksua. Tällaiseen kirjanpitoon tuskin on olemassa 

väärää tapaa.  

 

Muista tarkistaa myös seuran tiliote, sillä kaikki eivät välttämättä muista edes il-

moittautua vaan maksavat leirin suoraan tilille. Ilmoittautumisessa toimiva tapa 

varmistaa osallistumismaksu on pyytää maksukuitti nähtäväksi. Toiset maksavat 

käteisellä leirin, joten varaa seuran käteiskassa lähettyville.  

 

 

Turvallisuus 
 

Judoleiri on avoin yleisötilaisuus, jota voi tulla siis seuraamaan kuka vain. Mutta 

jos leirillä on yöpyjiä, on ensiarvoisen tärkeää ilmoittaa tapahtumasta pelastusvi-

ranomaisille, jotta leirin järjestelyissä on huomioitu myös turvallisuusnäkökohdat. 

 

Tarkista seuran ensiapulaukku, jotta se on ajan tasalla. Mikäli et ole itse hoitoalan 

ammattilainen, pyydä kaveriksesi sellainen tähän. Heitä löytyy seurasta useita. 

Ensiapulaukusta tulee löytyä siteitä, laastareita, särkylääkkeitä ja mahdollisesti 

kertakäyttöisiä kylmäpakkauksia. Kylmäpakkausten sijaan toimiva systeemi on 

myös jääpalapussit. Nämä on laitettava pakastumaan mielellään vuorokautta en-

nen leirin alkua. Jäädyttämiseen voit käyttää tatamitilassa 1-2 olevaa pakastinta. 

Laita jääpalapussi jo täyttövaiheessa vielä pakastepussiin, jottei vahingon sattu-

essa käy niin että jää alkaa sulaa ja kastelee judogin. Ensiaputaitoisia henkilöitä 

löytyy seurasta useita. 

 

Varaa yövalvojat yöpymistatameille hyvissä ajoin. He voivat olla tatamilla yötä 

esimerkiksi ruokapalkalla. Mikäli yövalvojia ei löydy, joudut valitettavasti itse me-

nemään yöksi. Mutta! Leirille tulee yleensä useita aikuisia. Mikäli sinulla ei ole 

pitkä matka urheilutalolle ja tunnet luotettavia aikuisia vierailevista seuroista, voit 
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pyytää myös heitä huolehtimaan hiljaisuudesta ja turvallisuudesta. Muista: yh-

teistyö helpottaa tekemistäsi. Tee majoitustilojen seinille myös pelastusohjeet, 

missä kerrot yhteystietosi ja ohjeet, mikäli jotain sattuu. Oleellinen tieto on myös 

kokoontumispaikan tieto. Liite 4. 

 

Ilmoittaessasi paloviranomaiselle leiristä sovi palotarkastusaika ennen leiriä, jol-

loin tarkistat palotarkastajan kanssa majoitustilat. Majoitustiloissa tulisi olla 2 eri 

poistumistietä. Tatamit 3-4 ja 5 ovat tällaisia. Lisäksi sinun tulee tehdä pelastus-

suunnitelma. Valmiita pohjia löydät pelastuslaitoksen internetsivuilta. Pelastus-

suunnitelmat voit laatia pelastusviranomaisen kanssa palotarkastusta tehdes-

sänne. 

 

Pelastussuunnitelman pohjan löydät liitteistä. Liite 5. 

 

 

Huomioon otettavia kuluja 
 

- tilavuokrat 

o tilojen vuokrat voivat vaihdella vuosittain. Pyydä summa varausta 

tehdessäsi 

- yöpymiset 

o yöpyminen tatamille maksaa 4,40 €/hlö (2018) 

- ruokailu 

o yhden henkilön ruuat n. 51 €/hlö (2018) 

o muista pyytää ensin tarjous! 

o voi tulla myös laskutusmaksu 

- Judoliiton kalenterimaksu 120 € (2018) 

- muualta tulevan valmentajan majoitus- ja matkakorvaukset 

o tee matkalasku, jonka pohja löytyy Yawaran internetsivuilta 

o mahdollisesti myös valmentajan päivärahat, kaikki eivät pyydä. 

- palotarkastus 

o riippuu tarkastajasta, yleensä eivät veloita sillä suurin osa harras-

tajista on alle 18-vuotiaita. 
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 suos. aika kuka te-

kee? 

milloin 

tehty? 

muu 

info 

Tilavaraus 6kk ennen    

Valmentaja 6-12kk ennen    

Ruokailu 3-6kk ennen    

Leirikutsu 6-2kk ennen    

Leiriohjelma Leirinkutsun kanssa sa-

maan aikaan 

   

Markkinointi     

- Yawaran sivut Kun leirikutsu ja -ohjelma 

on valmis 

   

- ItäJudo Kun leirikutsu ja -ohjelma 

on valmis 

   

- Judoliitto Kun leirikutsu ja -ohjelma 

on valmis 

   

- Facebook Kun leirikutsu ja -ohjelma 

on valmis 

   

Ilmoittautuminen Milloin päättyy?    

Ruokailusta ilmoitus Kun ilmoittautuminen 

päättyy 

   

Pelastussuunnitelma n. viikkoa ennen leiriä    

Palotarkastus n. viikkoa ennen leiriä    

EA-laukku ennen leiriä    

Ruokalaput ja ohjeistukset ennen leiriä    

Yövalvojat n. 1 kk ennen leiriä tie-

dossa 

   

Yöpyjien määrän ilmoitus lii-

kuntatoimeen 

Heti leirin jälkeen    

Laskujen maksu Niin pian kuin mahdollista    

Jälkimarkkinointi (kuvat) Niin pian kuin mahdollista 

leirin jälkeen 
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Joen Yawaran 50-vuotisjuhlaleiri  
5.-7.10.2018 Joensuu 
 
Leirillä on harjoituksia kaiken ikäisille ja kokoisille.  
Aikuisten harjoitukset käyvät kilpailijoille ja kuntoilijoille. 
 
Leirin ohjauksesta vastaavat: 
xxxxx 
 
Leiripaikka ja tatamimajoitus: Joensuun urheilutalo, Koskikatu 12 
Ruokailut: Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu 
Urheilutalolta yliopistolle matkaa n. 300 metriä. 
Leiriharjoitukset alkavat perjantaina 18.30. Alustava aikataulu osoitteessa 
www.yawara.fi 
 
Hinnat 
Leirimaksu xx € (sisältää harjoitukset). Huom! Junioreiden huoltajille (4 junioria 
kohti 1 huoltaja) ja Joen Yawaran jäsenille leirimaksu ilmainen! 
 
Ruokailu- ja majoituspaketti pe-su xx € (sis. perjantai iltapala, lauantai aamiai-
nen, lounas, päivällinen ja iltapala, sunnuntai aamiainen ja lounas. Tatamimajoi-
tus pe-su omalla patjalla Urheilutalolla). 
 
Vain ruokailupaketti: xx €. Tatamiyö: x €. 
 
Koko leiripaketin hinta xxx €.  
 
MAKSUT MIELUITEN ENNEN LEIRIÄ JOEN YAWARA RY:N TILILLE 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx VIITTEELLÄ xxxx. 
Otamme tarvittaessa maksuja vastaan myös paikan päällä. 
 
Ilmoittautumiset mieluiten seuroittain kootusti sähköpostilla: xxx@yawara.fi 
 
Ruokailun varmistamiseksi ilmoittaudu viimeistään perjantaina 28.9.2018. 
 
Mainitse ilmoittautuessa seuraavat asiat: Leirille osallistujan nimi, seura, synty-
mävuosi, vyöarvo, tatamimajoitukseen tulijat, ruokailijoiden määrät ja erityisruo-
kavaliot.  
MUISTATHAN PERUA ILMOITTAUTUMISESI, JOS ESIM. SAIRASTUT! 
 
Leirille mukaan: 
Judogi, zorit, judopassi 
Peseytymisvälineet 
Ulkoiluvaatteet (säävarauksella) 
Makuupussi, makuualusta, tyyny ja korvatulpat 
 
REIPASTA MEININKIÄ TREENEIHIN! 
Tiedustelut ja palautteet: xxxxxxx  
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Leiriohjelma 5.-7.10. Joensuu 
päivitetty 27.8.2018 

 

Harjoituspaikka: Urheilutalo (UT), Koskikatu 12, Tatami 1-2 

Tatamimajoitus: Urheilutalo (UT), Koskikatu 12, Tatamit 3-4 ja 5 

Ruokailut: Itä-Suomen yliopisto, Carelia, Yliopistokatu 2 

 
Perjantai 5.10. 

18.30 - 20.00 Yhteisharjoitus  UT, I- ja II -tatami 

22.00 - 06.30 TATAMIMAJOITUKSESSA HILJAISUUS 

 

 

Lauantai 6.10. 

07.30 – 9.00 Aamiainen   Carelia 

09.00 – 10.30 Juniorit   UT, I- ja II-tatami 

10.30 – 12.00 Aikuiset/kilpailijat  UT, I- ja II-tatami 

11.00 – 13.00 Lounas   Carelia 

13.00 – 14.30 Juniorit   UT, I- ja II-tatami 

14.30 – 16.00 Aikuiset/kilpailijat Tekniikka UT, I- ja II-tatami 

16.00 – 17.00 Randori   UT, I- ja II-tatami 

16.00 – 18.00 Päivällinen   Carelia 

19.00 – 20.00 Ulkopelit   Ystävyyden-

puisto/Säävaraus 

22.00 – 06.30 TATAMIMAJOITUKSESSA HILJAISUUS 

 

 

Sunnuntai 7.10. 

07.30 – 09.00 Aamiainen   Carelia 

09.00 – 10.30 Juniorit   UT, I- ja II-tatami 

10.30 – 12.00 Aikuiset/kilpailijat  UT, I- ja II-tatami 

11.00 – 13.00 Lounas   Carelia 

 

 

Muutokset ovat mahdollisia! 

 

 

LEIRIPUHELIMEN NUMERO 

xxx   050 123 1234 
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Pelastusohjeet 
 

 

Mikäli leirin tiloissa tapahtuu tapaturma tai tuli-

palo, muista seuraavat asiat! 

 

- ensiaputaitosi 

- kerro asiasta aikuiselle 

- ilmoita asiasta leirijohtajalle 

o xxx 

o puhelinnumero: 050 123 1234 

 

Äärimmäisessä hädässä 

- muista hätänumero 112 

o Paikka: Joensuun Urheilutalo 

o Osoite: Koskikatu 12, 80100 Joensuu 

- Kokoontumispaikkana on läheisen koulun 

oven edusta  

 

Älä pelkää kysyä neuvoa 😊 

 

Mukavaa ja turvallista leiriä kaikille! 
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 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS 

 
 
 

 
 

 
 
 

PELASTUSSUUNNITELMA 
YLEISÖTILAISUUDET 

 
 
 
 
 
 
 

Tilaisuuden nimi  Joen Yawaran 50-vuotisjuhlaleiri 

 

 
 
Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus määräytyy Pelastuslain 379/2011 16 §:n mu-
kaan. 
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YLEISTIEDOT  
Tilaisuuden nimi  
 

Joen Yawaran 50-vuotisjuhlaleiri 

 

Järjestäjä, yhteystiedot  Joen Yawara ry, Miia Heikkinen, 045 1372217 
 

Paikka, nimi, osoite    Joensuun Urheilutalo, Koskikatu 12, 80100 Joensuu 
 

Ajankohta, aukioloajat  5.-7.10.2018 

 

Tilaisuuden luonne  Urheiluleiri, jossa on judoharjoituksia eri ikäisille 

 
 
 
 
 
 

Arvioitu osallistuja-, yleisömäärä 50-100 
 
 

 
 
 
TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 
 

Riskitekijä  Ennaltaehkäisy  Pelastamistoimenpiteet  

Tulipalo  Sääntöjen laatiminen ja nii-
den noudattaminen 

Nopea evakuointi ja alkusammu-
tus 

Sairaskohtaus  Leiriläisistä hyvä huolehtimi-
nen 

Paikalla on useita ensiavun taita-
via henkilöitä. 

Liikenne             

Mahdolliset tilapäisra-
kenteet tai -majoituk-
set  

Tatamimajoitus tatameilla 3-
4 ja 5 
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HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA 

Tehtävä  Nimi  Puh. nro  

Tilaisuuden johtaja  
 

xxx 050 123 1234 

Turvallisuudesta vastaava 
 

            

Rakenteista vastaava  
            

Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä 
vastuuhenkilö 

            

Tiedotusvastaava 

            

EA-henkilöstö (määrä) sekä vastuu-
henkilö  

            

Pelastushenkilöstö (määrä) sekä 
vastuuhenkilö 

            

 
 
 
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  

Asia  Järjestely   

Alkusammutuskalusto (määrä, tyyppi sijoi-
tus) 

Kohteessa valmiiksi oleva alkusammutus-
kalusto 

EA-välineistö ja -paikka  
Seuran ensiapulaukku 

Kokoontumis-, evakuointipaikka 

Läheisen koulun etuovi (Lyseon perus-
koulu) 

Poistumistiet tapahtuma-alueelta 

väh. 2 poistumistietä majoitustiloista 

Sisäinen hälyttäminen  

Valvojat 

Pelastustiet  
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MUUTA HUOMIOITAVAA 

Asia  Selvitys järjestelyistä  

Pysäköintijärjestelyt Urheilutalon parkkipaikat 

Ensiapukoulutus       

Alkusammutuskoulutus       

Henkilöstön tiedottaminen ja koulutus       

Muut turvallisuusjärjestelyt       

 
Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi vähintään 
kaksi viikkoa ennen yleisötilaisuutta. 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvalli-
suusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista. 
 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 
 
Aika ja paikka  3.10.2018 Joensuu 

 
        

Tapahtuman johtaja  Tapahtuman turvallisuudesta 
vastaava  

LIITTEET  
• Karttaliiteet, joista selviää alkusammutuskaluston paikat 
• Ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat 
• Kokoontumis- /evakuointipaikat 
• Poistumistiet alueelta 

• Sähköpääkytkin 

• Pelastustiet -> hälytysajoneuvojen esteetön pääsy alueelle 

• Lähialueen pysäköintijärjestelyt 

• Esiintymislavan ja yleisön paikat 

• Tupakointipaikat  

• Ohje hätäilmoituksen tekemisestä 

• Ohje yleisön varoittamisesta 

• henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. 
 

Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyntipisteissä ja 
muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa. 

 
Lisäohjeita yleisötilaisuuden järjestämisestä 
P- K:n pelastuslaitoksen sivulta: tästä 
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