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JUDOLIITON HALLITUS MUKANA ALUEYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESSÄ

Judoliitto on käynnistänyt aluetoiminnan uudelleen osana hallinnon kokonaisuudistusta. Aluevaliokokunnassa puhetta johtaa Pentti ”Pena” Vauhkonen. Roolissaan hän on aluepäälliköiden kummisetä ja mentori.
Aluetoiminnasta hallituksen edustajana on Petri ”Pete” Hakkarainen, joka on jyväskyläläisen Jigotain judojaoksen puheenjohtaja. Tämä parivaljakko toimii tiiviissä yhteistyössä tavoitteena elinvoimaiset seurat ja aktiivinen aluetoiminta. Pete kertoo seuraavassa haastattelussa ajatuksia aluetoiminnasta ja omasta roolistaan
siinä.

Mikä on roolisi aluetoiminnassa?
Olen hallituksen edustaja aluevaliokunnassa. Tehtäväni on nostaa hallitukselle tiettäväksi ja käsittelyyn asioita, joita judoyhteisössä nousee esille. Suora yhteys hallitustyöhön on avainasia sille, että seurojen ääni ei
huku hallinnon kiemuroihin. Tehtäväni on varmistaa, että seurat ovat toiminnan keskiössä ja yhteistyö rakentuu avoimuuden ja luottamuksen varaan. Tuon hallitustyöskentelyyn mukanani ”järjen ääntä”.

Mitä tuot yhteistyöhön?
En ole itse judoka, mutta hankin tietoa ja näkemystä erilaisilta judon ja urheilun parissa toimivilta. Tuttavaja ystäväpiiriini kuuluu eri alojen asiantuntijoita, kuten urheilulääkäri, Olympiakomitean kamppailulajivastaava, judotuomareilta, alueeni kansanedustajalta sekä tietysti myös seuran päävalmentaja Jaakko Saari 7
dan. Olen hyvä verkostoitumaan ja yleensä en ole porukan hiljaisin mies. Tuuletan omia näkemyksiäni ja samalla haastan muitakin ajattelemaan uudella tavalla Judoliiton hallituksessa. Olen porukan ravistelija, jolla
on rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa totuttuja toimintamalleja. Puhun suoraan, eivätkä kaikki siitä pidä. Olen
reissannut oman pojan kanssa kuljettaen häntä ympäri maata judotreeneissä ja leireillä ja nähnyt, miten arvokasta työtä seuroissa tehdään. Haluan osaltani tukea hallituksessa sitä työtä, jota seuroissa tehdään ympäri
vuoden. Judo-opettajat ja ohjaajat ovat suurten asioiden äärellä auttaessaan uutta sukupolvea kasvamaan ja
kehittymään.

Mitä odotat yhteistyöltä aluepäälliköiden ja seurojen kanssa?
Yhteistyöltä aluepäälliköiden kanssa odotan ennen kaikkea rehellisyyttä ja avoimuutta, koska se on perusta
luottamukselle ja pitkäjänteiselle tekemiselle. Jos emme ole avoimia ja rehellisiä, niin tämä paljastuu aikaa
myöten ja tuhoaa yhteistyön. Nyt tarvitaan voimien kokoamista, jotta saadaan koronan jälkeen takaisin rutiinit ja tekeminen sille tasolle, että ihmiset palaavat tatameille. Lisäksi odotan, että onnistutaan laatimaan
tapahtumakalenterit niin, että alueleirejä ja toimintaa on tasaisesti ympäri vuoden ja vältetään päällekkäisyyksiä. Junioreille ja seuroille tarvitaan mielenkiintoista tekemistä ja judotarjontaa, jolloin opitaan tuntemaan jo ennen maajoukkuevaihetta. Meillä ei ole varaa hukata yhtäkään judokaa ja aluetoiminta tähtää osaltaan jäsenmäärän kasvamiseen. Alueiden ja seurojen välillä on hyvä tehdä yhteistyötä ja kutsua puolin ja
toisin treenaaman toistensa saleille. Matalan kynnyksen tapahtumilla luodaan luottamukselle pohjaa ja päästään testailemaan, mikä toimii ja miten kehitetään yhteistyötä eteenpäin. Ei tarvita välttämättä heti suuria
massatapahtumia, vaan rakennetaan luottamusta yhdessä treeni ja viikko kerrallaan, kun koronarajoitukset
sen mahdollistavat.
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Mitä apua seurat voivat saada alueyhteistyöhön Judoliitolta?
Seura- ja alueyhteistyöllä maksimoidaan Judoliiton resurssit, jotta saadaan tarvittavaa osaamista ja apua seurojen kehittämiseen. Tässä vaiheessa rahaa ei ole jaossa, mutta aluepäälliköt voivat yhdessä rakentaa vaikka
valtakunnallista hanketoimintaa, johon Judoliitolta tai sen verkostoilta löytyy apua. Olen Judoliiton hallituksen edustaja aluevaliokuntatyössä ja minuun voi ottaa aina yhteyttä, kun tulee esille kehitettäviä asioita tai
palautetta Judoliiton toiminnasta. Aluepäälliköt luovat yhteistyössä seurojen kanssa sopivat toimintatavat tai
jatkavat jo hyväksi todettuja. Judoliitto ei määrää, miten seurat saavat ja voivat yhteistyötä tehdä, mutta
hyvistä ideoista, ihmisistä ja käytänteistä se voi kertoa ja jakaa tietoa Judoliiton kanavissa. Tästä syystä Markkinointi- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja oli mukana vetämässä aluetoiminnan työpajoja ja kehittämässä yhdessä aluepäälliköiden kanssa Judoliiton viestintää ja markkinointia.

Miten tästä eteenpäin?
Varalan strategiapäivien hyvien kokemusten myötä tullaan varmasti jatkamaan aluepäälliköiden ja hallituksen yhteisiä tapaamisia myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että Judoliiton hallitus ja seurat voivat kehittää
judoyhteisöä keskustellen. Markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuudistus tehdään seuroja ja niiden jäseniä
varten. Uusi, raikas ilme ja elokuun jäsenhankintakampanja kannattaa hyödyntää kaikkien seurojen omassa
toiminnassa ja jäsenhankinnassa. Seuran sivustolle kannattaa päivittää JUDO.fi - logo ja ottaa käyttöön markkinoinnin tukimateriaalit, jotka valmistuvat ennen juhannusta. Varalassa tunnelma oli yhteistyötä rakentava.
Aito välittäminen ja kohtaaminen antoivat tilaa luovuudelle ja luottamuksen rakentumiselle. Luovuutta
osoitti myös se, että aluepäälliköt nimesivät itsensä seurojen kätilöiksi ja kummeiksi. Luotetaan tulevaisuuteen, että se kantaa.

Petri ”Pete” Hakkarainen
Jyväskylän Jigotain judojaoksen pj ja hallituksen edustaja aluevaliokuntatyössä
Peteen voi ottaa yhteyttä suoraan kaikista judotoiminnan kehittämiseen ja Judoliiton
hallitustyöhön ja palautteisiin liittyvissä asioissa:
p. 045 677 0320
email: phakkrainen@gmail.com
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