Liite 1_Suunittelu
Hallituksen kokoukseen 4-2021
Liiton hallinto- ja palveluorganisaatiomallin uudistuksen suunnittelu:
Puheenjohtajaehdokas Esa Niemen kirje syysliittokokoukselle 4.11.2020
Päätavoitteitani tulisivat olemaan:
XXX
Judoliiton hallinto- ja palveluorganisaatiomallin tarkentaminen.
Harrastajien määrän nousu.
Hallituksen järjestäytymiskokous 10.1.2021
Puheenjohtaja esittää, että hallitus valtuuttaa hallintovaliokunnan tarkastelemaan ja tekemään
mahdollisen esityksen Judoliiton hallinto- ja palveluorganisaatiomallista. Selvityksen tavoitteena on
toiminnan tehostaminen vastaamaan tulevaisuuden rahoituksen haasteita ja tarpeita.
Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.
Työvaliokunnan kokous 12.1.2021
Niemi, Meling, Rönkkö, Mukkula, Lehdes
6. Keskusteltiin Veikkausvoittovarojen ja sitä kautta liikunnan ja urheilun valtionrahoituksen
tulevaisuudesta. Todettiin, että rahoituksessa on vakavia uhkakuvia.
7. Keskusteltiin liiton henkilöstön määrästä ja tehtävistä sekä mahdollisuuksista muiden
kamppailuliittojen yhteistyöhön.
8. Toiminnanjohtaja kertasi alkaneen vuoden 2021 talouteen liittyviä haasteita. Koronan vuoksi jotkut
tulolähteet ovat jossain määrin ehtyneet. Jos koronatilanne paranee, kuinka nopeasti ehtyneet tulonlähteet
palautuvat. Ja toisaalta, jos koronatilanne paranee, todennäköisesti valmennuspuoli tulee toteuttamaa
kaikki budjetoidut kulut. Tällöin voi syntyä taloudellisesti tiukka tilanne.
9. Keskusteltiin harrastajamäärän kehitykseen liittyvistä haasteista.
Puheenjohtajiston kokous 29.1.2021
Niemi, Meling, Rönkkö, Mukkula
Yllä olevien keskusteluiden ja vaihtoehtojen pohjalta puheenjohtajisto teki esityksen hallitukselle ja päätti
kutsua hallituksen koolle.
Hallituksen valmistelukokous 11.2.2021
Päätettiin salata kokous, koska asiasta ei ollut vielä käyty henkilöstön kanssa keskusteluja.
Työvaliokunta ja puheenjohtajisto olivat kokoontuneet kaksi kertaa ennen hallituksen kokousta ja näiden
pohjalta puheenjohtajisto teki esityksen tarvittavista toimenpiteistä. Hallitus hyväksyi esityksen
yksimielisesti ja valtuutti puheenjohtajiston seuraaviin toimiin:
- Valtuutetaan puheenjohtajisto viemään asiaa eteenpäin.
- Ennen lopullista päätöksentekoa puheenjohtajisto esittelee suunnitelman toiminnanjohtajalle,
toimistosihteerille ja koulutus- ja nuorisopäällikölle. Puheenjohtajisto kuuntelee heidän näkemykset ja
ehdotukset suunnitelmaan ja huomioi ne mahdollisuuksien mukaan.

Työvaliokunnan kokous 12.2.2021
Niemi, Meling, Rönkkö, Mukkula, Lehdes
Puheenjohtajisto esitteli asian toiminnanjohtajalle ja sovittiin, että hän käy asiasta keskustelut liiton
työntekijöiden kanssa ja tuo näkemykset ja mahdolliset vaihtoehdot seuraavaan työvaliokunnan
kokoukseen 25.2.2021.
Juha-Matti Salmelan esitys sähköpostitse 15.2.2021
Salmela esitti vaihtoehtoista etenemistapaa ja toimenpiteiden ajallisesti hitaampaa käsittelyä ja uudelleen
arviointia. Puheenjohtaja lupasi käydä asiat läpi puheenjohtajiston kokouksessa.
Liiton henkilöstön esittämät asiat 19.2.2021
Liiton henkilöstöltä on tullut muutamia kysymyksiä ja huolenaiheita liittyen tuleviin muutoksiin.
Puheenjohtaja on vastannut näihin suullisesti ja kirjallisesti.
Työvaliokunnan kokous 25.2.2021
Niemi, Meling, Rönkkö, Mukkula, Lehdes
Toiminnanjohtaja esitti henkilöstön näkemyksiä asiaan erillisen kirjelmän muodossa.
Liiton henkilöstön esityksessä ei ollut mm. seuraavia toimenpide-ehdotuksia:
- kuinka henkilöstön toimenkuvia tarkastellaan suhteessa liiton strategiaan
- mitkä konkreettiset toimenpiteet tähtäävät strategian mukaiseen jäsenmäärän nousuun kohti 10 000
jäsentä
- mitkä toimenpiteet tähtäävät kamppailuliittojen yhteiseen tekemiseen
Lisäksi liiton henkilöstön esityksessä säästöt olisivat kohdistuneet ainoastaan vuoteen 2021 ja ne olisi otettu
suoraan valmennuksesta (= ei palkata valmennuspäällikön sijaista eikä keväällä U18 ja U21 kv-tapahtumia).
Puheenjohtajiston kokoukset 26.2. ja 1.3.2021
Niemi, Meling, Rönkkö, Mukkula
Puheenjohtajisto veti yhteen kaiken yllä olevan ja päätti esityksestä hallituksen kokoukseen 3.3.2021.
Mukkula ilmoitti esitykseen eriävän mielipiteensä ja esitti, että aloitettaisiin kuitenkin viipymättä
neuvottelut hallituksen ja henkilöstön kesken ja että tarvittavat toimenpiteet tehtäisiin niiden jälkeen
kesällä/ syksyllä 2021.

