
 
 

Hallituksen kokous 7-2021 Pöytäkirja 

 

 

Aika: Tiistai 4.5.2021 kello 17 

 

Paikka: Teams-verkkoalusta. 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö, Jukka Sala, Mika Mukkula, Teija Meling, 

Henry Lipponen, Esa Korkia-aho, Joonas Könttä 

Pois: Juha-Matti Salmela 

 

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Judoliiton säännöt 14 §: ”Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai joku 

varapuheenjohtajista ja neljä jäsentä.” 

 

Päätös:  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.10. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

 

2 § Valiokuntien katsaukset 

* Koulutusvaliokunta, Teija Meling 

* Hallintovaliokunta, Tero Rönkkö 

* Valmennusvaliokunta, Mika Mukkula 

 

Päätös: Kuultiin valiokuntien katsaukset. Valtuutettiin Rönkkö käymään vakuutusneuvottelut OP Pohjolan 

kanssa uusista vakuutusmalleista ja tuomaan sopimusluonnos hallituksen käsiteltäväksi. 

 

 

3 § Liiton luottokortit 

Esitys: haetaan Eetu Laamaselle Nordea Master Card-kortti 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

4 § Valiokuntien jäsenten päivitys 

Esitys: Lisätään alla olevat jäsenet eri valiokuntiin. 

Valmennusvaliokunta: Lisätään Valtteri Jokinen ja Esa Korkia-aho 

Viestintä ja markkinointivaliokunta: Puheenjohtajaksi Taina Saha ja lisätään Tero Rönkkö. Muutoin 

kokoonpano samana. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

Klo 18.13 Henry Lipponen poistui kokouksesta. 

 



 

 

 

5 § Syksyn valtakunnallinen markkinointikampanja 

Asiaa varten perustettiin työryhmä Niemi, Rönkkö, Esa K, Sala sekä hallituksen ulkopuolisena Taina Saha. 
OKM:n ohjeistuksen mukaan, mikäli järjestö on hankkimassa yli 20 000 euron arvoista palvelua tai tuotetta, 
on tarjouksia pyydettävä vähintään kahdelta taholta. Työryhmä on käsitellyt kaksi aiheeseen tullutta 
tarjousta ja esittää seuraavaa: 
- Viestintä ja markkinointivaliokunta (VMV) valtuutetaan hyväksymään jompikumpi tarjouksista 
- kampanjan kokonaissumma on suuruudeltaan noin 40 000 euroa 
- VMV lähettää seuroille kyselyn halukkuudesta olla mukana syksyn kampanjassa 
- VMV valtuutetaan selvittämään kokonaisuuteen liittyen myös liiton nettisivujen uudistus 
- VMV valtuutetaan hakemaan OKM:n erityisavustusta hankkeeseen 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 

6 § Judon korona exit 

Aiemmin perustettuun korona exit-työryhmään pyydettiin jäseniä myös seuroista. Työryhmän kokoonpano: 

Niemi, Rönkkö, Salmela sekä liiton toimistolta Forssell ja Arpalo sekä seuroista Ansku Paavilainen, Markku 

Ilvonen ja Kalle Kiviniemi. 

 

Työryhmä on kokoontunut 2.5.2021 ja esittää seuraavaa: 

- tehdään seuroille ’suositus’-paketti toukokuun aikana 

- paketissa kannustetaan kaikkia valmistautumaan syksyllä toiminnan aloittamiseen, silloisten alueellisten 

koronasuositusten mukaisesti huomioiden kaikki toiminta; kurssit, ryhmät, koulutukset, tuomaroinnit, kisat, 

leirit jne. 

- Judoliiton valtakunnallinen markkinointi pyritään aloittamaan joka tapauksessa elo-syyskuun vaihteessa ja 

mukaan kannustetaan seuroja 

- mietittävänä myöskin kesän toiminta, johon kannustetaan seuroja 

- seuraava kokoontuminen SU 16.5. klo 18, jonka jälkeen paketti jakoon seurapostituksen kautta 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

 

7 § Liiton sääntöjen päivitys 

Esitys: Tero Rönkkö valtuutetaan käynnistämään liiton sääntöjen päivitys ja tuomaan siitä esitys 

hallitukselle ja edelleen syysliittokokoukselle 20.11.2021 hyväksyttäväksi.  Säännöissä on muutamia 

yksittäisiä päivitystarpeita sekä asia liittyy myös Olympiakomitean sääntöuudistukseen ja siellä olevaan 

esitykseen vakavien eettisten rikkomusten keskitetyksi kurinpidoksi, joka hyväksyttyään edellyttää OK:n 

jäsenjärjestöjen sääntöihin päivitystä: 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/04/744abcfb-liite-3-esitys-vakavien-eettisten-rikkomusten-

keskitetyksi-kurinpidoksi.pdf  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

 

8 § Liiton strategia- ja seurantakokous 28.-29.5.2021 

Puheenjohtaja esittelee. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/04/744abcfb-liite-3-esitys-vakavien-eettisten-rikkomusten-keskitetyksi-kurinpidoksi.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/04/744abcfb-liite-3-esitys-vakavien-eettisten-rikkomusten-keskitetyksi-kurinpidoksi.pdf


 

 

9 § Kamppailulajien yhteinen medianäkyvyys 

Aikidoliitto esittää kamppailulajeille yhteistä Facebook-/Instagram-kampanjaa elokuu 2021-tammikuu 

2022. Kustannus yhteensä 6000 eur. Jos kaikki liitot lähtevät, niin kustannus 1000 eur/ liitto. 

 

Päätös: Voidaan olla mukana, mikäli muut kamppailulajiliitot lähtevät myös. 

 

 

10 § Muut asiat, tiedoksi. 

- Paralympiakomitean kevätkokous 22.5.2021. Marita Kokkonen osallistuu. 

- Olympiakomitean kevätkokous 25.5.2021. Puheenjohtaja osallistuu. 

- IJF:n kongressi järjestetään MM-kisojen yhteydessä Budapestissä 3.6.2021. Puheenjohtaja osallistuu. 

- Suomen hallituksen puoliväliriihessä on päätetty, että OKM:n liikunnalle ja urheilulle jaettava tuki vähenee 

ensi vuonna 13 miljoonaa euroa 

 

 

11 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

 

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan. 

 

12 § Kokouksen päättäminen. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Esa Niemi     Teija Meling 

Puheenjohtaja  ja kokouksen sihteeri  Varapuheenjohtaja 

 


