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SJuL 
Hallituksen kokous 2-2021 

Aika: Sunnuntai 7.2.2021 kello 11.00 alkaen. 

Paikka: Teams -verkkoalusta. 

Pöytäkirja 

Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Mika Mukkula, Teija Meling,  Henry Lipponen, Juha-Matti Salmela, Petri 

Hakkarainen, Esa Korkia-aho, Joonas Könttä, Tero Rönkkö (kokouksen alusta pykälään 2.1. ja pykälien 2.2, 

2.3, 3, 4, 5, 6 aikana. Poistui kokouksesta pykälän 7.1 aikana), Pekka Lehdes (kokouksen sihteeri, 

toiminnanjohtaja). 

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 11.24. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

2 § Valiokuntien kuulumiset 

2.1. Valmennusvaliokunta (Mika Mukkula esittelee). 

Valmennusvaliokunta pitänyt kokouksensa 25.1.2021. Kokouksesta nousevat päätösasiat esityslistalla 

myöhemmin. Muilta osin Mika Mukkula kertasi valiokunnan päätöksiä. 

Koronan aiheuttamat erityisjärjestelyt haittaavat ja kuormittavat valmennusta edelleen. Helmikuun alun 

nuorten leiri saadaan järjestettyä erityisjärjestelyin. Valmistelussa olevaa Valmennuksen linjausta koskeva 

kysely on käynnissä parhaillaan. Mäkelänrinteen Urhea-halliin tulevan olympiavalmennuskeskuksen ja 

kevään yhteishaun infotilaisuus/webinaari pidetty torstaina 4.2.2021. Webinaarissa oli osallistujia 35-40. 

2.2. Koulutusvaliokunta (Teija Meling esittelee). 

Koulutus- ja nuorisopäällikkö Katri Forssell on palaamassa perhevapaalta maanantaina 8.2.2021. Käytännön 

järjestelyt paluuseen on aloitettu. 

2.3. Hallintovaliokunta (Tero Rönkkö esittelee). 

Talousseurantatyöryhmän jäsenet ovat käyneet vuoden 2020 taloutta läpi. Kilpailu- ja sääntövaliokunta on 

kokoontunut. Markkinointi- ja viestintävaliokunta on myös kokoontunut. 

Kilpailu- ja sääntövaliokunta valmistelee ”näin järjestät alkeiskilpailun/salikisan” webinaaria. Samurai Cup 1 

on siirretty maaliskuulle. SM-kisoja ollaan edelleen järjestämässä, mutta sovellettu judo on ilmoittanut, että 

eivät voi otella SM-kilpailua keväällä. Sovelletun judon SM-kilpailulle katsotaan ajankohtaa syksylle. 

Tuomarikomissio on kokoontunut 31.1.2021. Aluetoimintavaliokuntavaliokunta on toimittanut 

kokousmuistionsa hetki ennen tätä hallituksen kokousta. 

Tommi Valtonen on ilmaissut olevansa käytettävissä Judolehden jutun kirjoittajana. 

3 § Valmennuspäällikön sijaistus 30.4.2021 alkavan perhevapaan ajaksi. 
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Valmennusvaliokunta esittää, että valmennuspäällikön sijaisen löytämiseksi käynnistetään rekrytointi 

välittömästi, jotta saadaan varmistettua liiton strategian mukainen kehitystoiminta valmennuksessa. 

Sijaisuuden pituus tämänhetkisen tiedon mukaan 11 kuukautta alkaen huhtikuun 2021 lopussa. 

Päätös: Hallitus hyväksyi valmennusvaliokunnan esityksen. 

4 § Rekrytointi elokuun alussa 2021 Helsingissä aloittavan nuorten olympiavalmentajan tehtävään. 

Valmennusvaliokunta esittää, että elokuun alussa Helsingissä aloittavan nuorten olympiavalmentajan 

rekrytointi käynnistetään samalla, kun käynnistetään valmennuspäällikön sijaisen rekrytointi, jotta liiton 

strategian mukainen kehitystoiminta saadaan varmistettua. 

Päätös: Hallitus hyväksyi valmennusvaliokunnan esityksen. 

5 § Vuoden 2022 liiton myöntämien kisojen haku ja haun aikataulu. 

Kilpailu- ja sääntövaliokunta avaa kisahaun 2022 kisoista helmikuussa ja asia valmistellaan päätettäväksi 

maaliskuussa. 

Kilpailu- ja sääntövaliokunta esittää, että joukkue SM-kilpailun osalta siirrytään jo tänä vuonna mixed team 

kilpailumuotoon. Valmennusvaliokunta puoltaa esitystä. 

Päätös: Hallitus totesi, että kisahaku 2022 avataan helmikuussa. Hallitus päätti, että tämän vuoden joukkue 

SM-kilpailu käydään mixed team kilpailuna. Vuoden 2022 osalta mixed team ja sovelletun judon SM 

pyritään saamaan SM-viikolle mukaan. 

6 § Ei julkinen. 

7 § Keskusteluasioita. 

7.1. Judoliiton kalenterin nelivuotissuunnitelma. 

Käydään keskustelua, olisiko tarvetta tehdä liiton kalenterille jonkinlainen nelivuotissuunnitelma. 

Tero Rönkkö poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana. 

7.2. Judon arvot tiedoksi ja keskusteltavaksi. 

JUDO MORAL CODE 

• Courage: Do What Is Right 

• Respect: Without Respect There Is No Trust 

• Modesty: This Is Talking About Ourselves Without Pride 

• Sincerity: Speak Truthfully 

• Friendship: This Is The Purest And Strongest Of Human Feelings 

• Honour: This Is To Be Faithful To The Words You Offer 

• Politeness: It's The Respect Of Others 

• Self Control: It’s Knowing How To Keep Your Anger Quiet 

JUDON ARVOT 

• Rohkeus: Tee se mikä on oikein 

• Arvostaminen: Ilman arvostamista ei ole luottamusta 

• Vaatimattomuus: Tämä tarkoittaa itseämme ilman ylpeyttä 

• Vilpittömyys: Puhu totuudenmukaisesti 
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• Ystävyys: Tämä on puhtain ja vahvin ihmisen tunteista 

• Kunnia: Tämä tarkoittaa seisomista sanojesi takana 

• Kohteliaisuus: Se on toisten kunnioittamista 

• Itsehillintä: Osaat pitää vihasi hallinnassa 

 

7.3. Vyökoekomission asioita. Juha-Matti Salmela esittelee. 

Vyökoekomissio on valmistelemassa esitystä muutokseksi graduointikoulutukseen. 

Juha-Matti Salmela kertoi valmistelussa olevaa muutoksesta. Käytiin keskustelua Dan-kollegion roolista 

mahdollisissa muutoksissa. 

7.4. Judovalmentajakerhon asioita. Mika Mukkula esittelee. 

Mika Mukkula kertasi vuosi sitten käsittelyssä olleet judovalmentajakerhon valmennusvaliokunnalle 

tekemät esitykset. Esityksessä mainituista asioista monet etenevät suotuisasti ja osa on saatu jo valmiiksi, 

kuten lajianalyysin päivitys. Keskustelua valmentajakerhon kanssa jatketaan. 

8 § Tiedoksi asioita. 

8.1. Urhea-hallin ja judon olympiavalmennuskeskuksen tilannekatsaus tiedoksi. 

Judoliitto on syksyllä 2019 allekirjoittanut Urhea-hallin kanssa 10-vuotisen sitoumuksen toimia Urhea-

hallissa sen valmistumisen jälkeen. Sitoumus on mainittu Judoliiton julkisessa tilinpäätöksessä ja 

sitoumuksen rahallinen arvo vuokrakuluina on 34.100 euroa vuodessa. 

Urhea-halli on valmistumassa aikataulun mukaisesti kesällä 2021 ja harjoitustoiminta pääsee siellä käyntiin 

elokuussa 2021. Hallin yhteyteen valmistuvan Mäkelänrinteen lukion laajennus ravintoloineen ja myös 

opiskelijoille tarkoitettu opiskelija-asuntola ovat valmistumassa niin ikään aikataulun mukaisesti. 

Asuntolaan aloitetaan vuokralaisten haku jo helmi-maaliskuussa osaan asuntoja. Osa asunnoista jätetään 

odottamaan kevään yhteishaussa urheilulukiopaikan saaneiden haettavaksi. 

Judon status tulevassa Olympiavalmennuskeskuksessa tulee olemaan vahva ja statukseen on tulossa vielä 

kevään aikana vahvistusta. 

Judonsalin käytön suunnittelu (= harjoitusaikataulut) ovat olleet työn alla jo jonkin aikaa ja niitä käydään 

läpi liiton valmennuksessa ja seurojen kanssa. 

Urhea-halliin valmistuva judon olympiavalmennuskeskus olosuhteineen ja tukipalveluineen mahdollistaa jo 

pitkään Judoliiton strategiassa mainitun huippuvalmennuksen keskittämisen. 

8.2. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilanne tiedoksi. 

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 etenee. Tilinpäätöksen ensimmäinen versio on saatu 

valmiiksi. Tilinpäätöksen tulos osoittaa tässä vaiheessa plussaa 3.472,31 euroa. Toimintakertomuksen 

raakatekstit alkavat olla kasassa. 

8.3. Koronan vaikutukset tilannekatsaus tiedoksi. 

Koronan vaikutukset toimintaan ovat edelleen merkittävät. Kansainvälisessä toiminnassa muutamia IJF-

kisatapahtumia on kevään aikana kalenterissa. Kansainväliset leirimahdollisuudet ovat olemattomat. 

Kotimaan harjoittelussa joudutaan rajoittamaan ryhmäkokoja ja toimimaan vakiryhmillä sekä muutoinkin 

soveltamaan toimintaa paljon. Liiton henkilöstöä kuormittaa tapahtumien järjestelyt, siirrot ja 
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peruuntumiset. Kansainvälisten tapahtumien terveysturvallisuusprotokolla on sekä kallis että työllistävä. 

Seurojen toiminnoissa on suuria paikkakuntakohtaisia eroja paikallisista rajoituksista johtuen. 

8.4. Postituslistat 

Toiminnanjohtaja on laatimassa yhteistä postituslistaa kaikille liiton toiminnassa mukana oleville 

valiokuntien ja työryhmien jäsenille. Judoliitolla on entuudestaan käytössä useita postituslistoja. 

8.5. Tähtiseura-ohjelma 

Tähtiseura-ohjelma on Suomen Olympiakomitean tarjoama seuratoiminnan kehittämisohjelma ja 

laatujärjestelmä. Ohjelma tarjoaa seuroille sähköisen kehittämisalustan, jota seurat voivat hyödyntää 

veloituksetta toimintansa kehittämiseen. Ohjelman kautta on mahdollista hakea seuralleen lasten ja 

nuorten liikunnan, aikuisliikunnan ja huippu-urheilun Tähtiseura-statusta. Näistä huippu-urheilun 

Tähtiseurastatus on uusin ja monissa lajeissa, kuten judossa ollaan huippu-urheilun Tähtiseura-statuksen 

kriteerien valmisteluvaiheessa. Judoliitto on valmistellut huippu-urheilun Tähtiseura-statuksen kriteereitä 

yhteistyössä pilottiseura Meido-Kanin ja Olympiakomitean kanssa. 

Judolla on yhteensä 12 lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseura-statuksen seuraa. Lisäksi Oulun Judokerho sai 

aikuisliikunnan Tähtiseura-statuksen ensimmäisenä judoseurana joulukuussa 2020. OJK on ensimmäinen 

seura, jolla on status sekä lasten ja nuorten liikunnassa että aikuisliikunnassa. 

Judoliitto auditoi sekä uusia statusta hakevia seuroja että statuksen jo saaneita seuroja ohjelman 

mukaisesti vuosittain. Auditoinnit tehdään yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen ja myös muiden 

lajiliittojen kanssa. Auditoinneista on tullut yksi keskeisimmistä liiton seuroille osoittamasta toiminnan 

kehittämisen sparrauspalvelusta. 

Tähtiseura-ohjelmaan voi tutustua tarkemmin Judoliiton verkkosivuilla: 

https://www.judoliitto.fi/seuroille/tahtiseurat/ 

ja Olympiakomitean verkkosivuilla: 

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/ 

8.6. Suomisportin uudistuneen seurapalvelun toiminnallisuuksiin liittyviä asioita. 

Suomisport on urheiluyhteisyön yhteinen digitaalinen palvelualusta, jonka kautta vuoden 2017 alusta 

lähtien liitot ovat hoitaneet lisenssejä, vakuutuksia, jäsenyyksiä ja tapahtumia. Suomisportin 

toiminnallisuudet laajenivat Seurapalveluun vuoden 2020 alusta lähtien ja nyt vuoden 2021 alussa 

Suomisportin Seurapalvelun 2.0 versio on julkaistu. 

Suomisport lyhyesti lukuina: 90 lajiliittoa, 532.570 liikkujaa, 66.590 tapahtumaa, 9.180 

organisaatiokäyttäjää, 1.510.500 asiointitapahtumaa ja yli 1.600 seuraa. 

Judoliiton jäsenseurojen jäsenyyksien hallinta ja rahaliikenne siirtyi Suomisportin Liittopalveluun syksyllä 

2017 jäsenyyskauden alkaessa. Judoliitto käyttää Suomisportia myös tapahtumahallinnassa. 

Suomisportin Seurapalvelun 2.0 version valmistelussa on panostettu siihen, että palvelu ohjaa sen käyttäjiä 

toimimaan yhdistyslain mukaisesti. Palvelussa etenkin jäsenyyksiin liittyvät asiat on suunniteltu toimivaksi 

siten, että henkilön jäseneksi liittyminen ja jäsenyyden päättyminen noudattavat yhdistyslakia. Tällä 

toimintatavalla pyritään siihen, että henkilön jäsenyys yhdistyksessä on selvä. Tämä muutos 

Seurapalvelussa voi joidenkin mielestä tuntua turhan byrokraattiselta etenkin, jos sitä vertaa hyvin yleiseen 

tapaan, jonka mukaan kaikki jäsenmaksun maksaneet tulkitaan jäseniksi. Toisaalta jos tai kun palvelun 

https://www.judoliitto.fi/seuroille/tahtiseurat/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/
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kehittäjä on Suomen Olympiakomitea ja palvelun kehittämiseen on saatu julkista tukea, on hyvin 

ymmärrettävää, että palvelua kehitetään siten, että se ohjaa seuroja toimimaan yhdistyslain mukaisesti. 

Judoliitto on tiedottanut seuroille joulukuun puolivälissä, että judoseuroille järjestetään tammi-helmikuussa 

yhteistyössä Olympiakomitean kanssa oma webinaari Suomisportin Seurapalvelun 2.0 versiosta. 

Voit tutustua Suomisportiin osoitteessa suomisport.fi ja Olympiakomitean sivuilla 

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/suomisport-seurapalvelu/ 

8.7. Rauno Elokiuru on valittu IJF:n lääketieteelliseen komissioon. 

9 § Muut asiat. 

9.1. Puheenjohtaja Esa Niemi kertoi, että Olympiakomitean hallituksessa urheilun julkinen rahoitus 

keskusteluttaa edelleen. Käytiin asiasta keskustelua. 

10 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Hallitus hyväksyi pöytäkirjan. 

11 § Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.27. 

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Esa Niemi 

Puheenjohtaja 

Pekka Lehdes 

Kokouksen sihteeri 

Toiminnanjohtaja 

 


