
SEURAGRADUOINTI 1/2018  
ke 30.5.2018 klo 18-20, Urheilutalon tatami  
 
 
Tervetuloa vyökokeeseen! 
 
Porin Judoseura Fudoshin ry:n Graduointivaliokunta on hyväksynyt vyökoeanomuksesi. Graduoinnissa, ts. vyökokeessa 
mitataan harrastajan judo-osaaminen seuraavaan vyöasteeseen. Vyökokeeseen tullaan näyttämään oma paras tämän 
hetken judotaito, ei vähempää. 
 
Vyökokeeseen 1/2018 hyväksytyt Graduoitava aste 

Koivula Juliet  5. kyu 
Koski Ida-Sofia  5. kyu 
Heinonen Jesse  4. kyu 
Messo Vilppu  3. kyu 
Häkkinen Joonas 3. kyu 
Erkkilä Jaana  3. kyu 
Toiviainen Tapani 3. kyu 
Raunanen Jaakko 3. kyu 

 
Vyökoeharjoitukset: kaikille pe 11.5. 18.30-19.30 & Aikuiset ti 15.5. 20.-21.30 

Vyökokeeseen menijöille järjestetään harjoitukset, joissa käydään läpi graduointia tapahtumana sekä kokeessa 
vaadittavaa tekniikkaa. Kokelaan on osallistuttava vähintään yhteen vyökoeharjoitukseen ennen vyökoetta. 

 
Ohjeita vyökokeeseen tulijalle 

 
Saavu ajoissa paikalle, älä myöhästy! 
Vyökoe alkaa klo 18. Myöhästyminen katsotaan poissaoloksi vyökokeesta.  
Aluksi teemme yhteisen alkuverryttelyn, jota myös arvioidaan (Ukemit, taito-tasapainoliikkeet…). 
Jos tarvitset hyvät alkulämmöt, on suositeltavaa, että olet tehnyt verryttelyn ennen vyökokeen alkua.  
 
Valmistaudu huolellisesti 
Vastuuohjaajasi on puoltanut hakemuksesi, joten uskomme osaamiseesi. Valmistaudu kuitenkin huolella, ja 
kertaa vaadittavia tekniikoita ja judosanastoa. MUISTA OTTAA JUDOPASSI MUKAAN! 
Tasovaatimukset löydät www.fudoshin.fi  vyöarvot ja graduointi  vyökoevaatimukset  
 
Muista etiketti ja siisteys 
Vyökoe on virallinen judotilaisuus, jossa vaaditaan hieman muodollisempaa käytöstä kuin seuran normaaleissa 
harjoituksissa. Vyökokeeseen tullaan puhtaana, puhdas VALKOINEN judogi päällä. Vyökokeen aikana ei 
keskustella turhia ja toimitaan tarkoin graduoijan ohjeiden mukaan. Kertaa judoetiketti, sitä arvioidaan myös 
vyökokeen aikana. 
 
Hyväksytty/hylätty graduointi 
Graduoija ilmoittaa vyökokeen päätteeksi hyväksytylle kokelaalle graduoinnin läpimenon. Mikäli olet tilannut 
etukäteen uuden vyön seuralta, niin se annettaan kokelaalle tässä tilanteessa. 
 
Jos kokelaan vyökoe hylätään käytöksen (mm. myöhästyminen) tai puutteellisten taitojen perusteella, 
graduoija sopii hänen kanssaan uusinta-ajankohdasta. Uusintavyökoe on maksuton. 
 
Graduoinnin seuraaminen ja kuvaamninen 
Graduointitapahtumaa voi seurata tatamin laidalta häiritsemättä tilaisuutta tai graduoitavia judokoita. 
Valokuvaaminen on sallittua omaan käyttöön. Judoseura julkaisee ottamiaan valokuvia graduoinnista omilla 
viestinkanavillaan. Jos valokuvaukseen on estettä. Ilmoitathan siitä etukäteen graduoinnin vastaanottajalle.  

 
Lisätiedot: passisihteeri@fudoshin.fi 

 
Jännitys pois. Olet ansainnut tilaisuutesi näyttää taitosi seuraavalle osaamistasolle. 

 
Graduoinnit ottaa vastaan seuran graduoijat: Sami Salonen & Anssi Lamminen 

 
Menestystä graduointiin toivottaa Judoseura Fudoshin! 

http://www.fudoshin.fi/
mailto:passisihteeri@fudoshin.fi

