
Järjestäytymiskokouksessa 10.1.2021 sovittua 
 
Päätösten status 3.4.2021 
 
Puheenjohtaja esittää liiton www-sivujen uudistamisprojektin käynnistämisen ja sen yhteydessä 
selvitettävän mahdollisuuden avata judon keskustelupalsta uusituille sivuille sekä judon oma Appi. 
Puheenjohtaja esittää, että Viestintä- ja markkinointivaliokunta valmistelee asiasta selvityksen ja sen 
pohjalta esityksen kustannuksineen liiton Kevätkokoukseen 17.4. mennessä.  
 

Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. 

 

-> Jukka Sala 

 

Nettisivujen uudistusprojektille asetettiin valiokunnan kokouksessa tavoitteet ja tehtävät vastuutettiin 

toiminnanjohtajalle. Tehtävät tulee uudelleenvastuuttaa pikimmiten. Keskustelupalstan avaamista ei 

otettu osaksi tätä uudistustyötä. Erillistä appia ei nähty tarpeelliseksi nettisivujen hyvän skaalautuvuuden 

takia (kustannusvaikutus/vaikuttavuus) ja toisaalta käyttäjäkulttuurin muutoksen takia (pois apeista, kohti 

hyvin skaalautuvia nettisivuja).  Keskustelupalsta voidaan nostaa vielä suunnitteluvaiheessa osaksi 

nettisivujen kokonaisuudistusta. Edustusurheilijoiden esittely nettisivuillamme on työn alla ja nostettiin 

uutena asiana esille. Tehtävälle ei ole varattu budjettia. Asetetussa aikataulussa ei tulla pysymään. 

______________________________________________________________________________ 

 

Puheenjohtaja esittää, että hallitus valtuuttaa puheenjohtajan alla oleviin toimenpiteisiin: 

 

• Mäkelänrinteen sopimuksen tarkastelu ja asiaan liittyvät neuvottelut  

• sopimusneuvottelut ja niistä päättäminen muutaman sponsoriehdokkaan kanssa Judoliiton 
rahallisesta tukemisesta tulevalle olympiadille  

• sopimusneuvottelut, yhteistyössä liiton Markkinointivaliokunnan kanssa, TV-kanaviin ja muihin 
mediatahoihin mahdollisen valtakunnallisen näkyvyyden hankkimiseksi syksylle 2021  

 
Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen 

 

-> Esa Niemi, keskustelut käyty 

- Mäkelänrinteestä uusi keskustelu ja tapaaminen kun korona hellittää 

- sponsoriehdokkaista tulossa esitys kevätkokouksen yhteyteen 

- mediasuunnitelmasta tulossa vähintään 2 tarjousta huhtikuun aikana, jonka jälkeen esitys hallitukselle 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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 hyväksyin puheenjohtajan esityksen 

 

-> Esa Niemi, suunnitelmat ja esitykset käyty 

 

________________________________________________________________________________ 

 



Lisäksi puheenjohtaja esittää seuraavia toimenpiteitä:  
Koulutusvaliokunta kokoontuu valiokunnan pj:n johdolla tarkastelemaan liiton koulutusmenetelmiä, 
erityisesti lasten ja nuorten innostamiseksi judon piiriin. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.  
 
-> Teija Meling, asia etenee 
 
- kartoitus on aloitettu ja on hyvässä vauhdissa, viimeistely Koulutusvaliokunnan pj:n ja Koulutus- ja 

nuorisopäällikön kesken 9.4.2021. Raportti valmis Hallituksen kokoukseen 17.4.2021. 

- Koulutus- ja nuorisopäällikön palattua vanhempainvapaalta 8.2.21 ollaan keskitytty aiheisiin, jotka oli jo 

aikataulutettu : mm. Koulujudon kehittäminen Suomessa (ERASMUS-hanke yhdessä Slovenia, Kroatian ja 

Portugalin kanssa), VKN-hanke sekä Seurakehittämisverkoston toiminnan kehittäminen. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Liiton toimisto valmistelee toiminnanjohtajan johdolla kyselyn ja kartoituksen jäsenseurojen liitolta 
tärkeimmiksi katsomistaan palveluista (kyselyn ja kartoituksen pohjalta tehdään erilliset päätökset 
myöhemmin).  
 
Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Hallitus päätti, että viestintä- ja markkinointivaliokunta 
osallistuu kyselyn valmisteluun. 
 
-> Pekka Lehdes, ei hoidettu 
Valiokunta keskusteli ja linjasi kyselyn tavoitteet sekä aikataulun. Työ on kesken ja tulee vastuuttaa 
uudestaan. Tehtävästä ei synny kustannuksia. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Viestintä- ja markkinointivaliokunta selvittää valiokunnan pj:n johdolla liiton/ seurojen uudenlaiset 
markkinointi- ja näkyvyysmahdollisuudet World Judo Day:hin 28.10.2021.  
 
Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.  
 
-> Jukka Sala 
Valiokunta keskusteli tavoitteista sekä aikataulusta. Tehtävälle ei ole asetettu budjettia. Aikataulu 
voimassa.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Viestintä- ja Markkinointivaliokunta tarkastelee liiton viestintäsuunnitelman ja esittelee sen hallitukselle 
seuraavassa kokouksessa.  
 
Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Seuraavaan kokouksen tavoitteeksi on saada 
suunnitelman ensimmäinen versio.  
 
-> Jukka Sala 
Valiokunta keskusteli suunnitelman sisällöstä. Toiminnanjohtaja päivitti suunnitelman ja se on nähtävissä 
hallituksen materiaaleissa. Esitys olisi voitu käsitellä suunnitellusti kauden toisessa kokouksessa.  
_________________________________________________________________________________ 
 



Uudet valiokunnat kokoontuvat ko. valiokuntien pj:n johdolla selvittämään ja kartoittamaan valiokuntiin 
liittyvät suunnitelmat.  
 
Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. 
 
-> Joonas Könttä, Pentti Vauhkonen 
- tavattu ministeri Saarikko ja mm. kulttuurivaihtoasia etenee 
- aluevaliokunnat perustettu ja yhteinen kokoontuminen toukokuussa 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Esitys yllä mainittujen toimenpiteiden aikataulusta.  
Puheenjohtaja esittää, että yllä mainittujen tehtävien aikataulu tapahtuu mahdollisimman pikaisesti, 
kuitenkin siten, että kaikki yllä olevat esitykset kustannuksineen ja aikatauluineen ovat valmiina viimeistään 
Kevätliittokokoukseen 17.4.2021 mennessä.  
 
Päätös: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. 

 


