SJuL Hallituksen kokous 3-2021 (Ei julkinen)
Aika: Torstai 11.2.2021 kello 17.00 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, Jukka Sala
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 17.12. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
2 § Liiton henkilöstöasiat
Puheenjohtajisto esittää liiton henkilöstöasiaan alla olevaa toimenpidesuunnitelmaa.
1. Keskustellaan alla olevasta suunnitelmasta ja hyväksytään se tarvittavilla muutoksilla tai lisäyksillä.
2. Valtuutetaan puheenjohtajisto viemään asiaa eteenpäin.
3. Ennen lopullista päätöksentekoa puheenjohtajisto esittelee suunnitelman toiminnanjohtajalle,
toimistosihteerille ja koulutus- ja nuorisopäällikölle. Puheenjohtajisto kuuntelee heidän
näkemykset ja ehdotukset suunnitelmaan ja huomioi ne mahdollisuuksien mukaan.
4. Keskustelujen jälkeen hallitus kokoontuu tekemään asiasta lopullisen päätöksen.
Tausta ja perusteet suunnitelluille toimenpiteille:
Edelleen jatkuvasta koronatilanteesta johtuen Judoliiton harrastajien määrän lasku ja sitä kautta tulevat
jäsenmaksutuotot ovat tuoneet mukanaan taloudellisia haasteita. Epävarmaa on myös liiton saama
rahoitus tulevaisuudessa liittyen Veikkausvoittovaroihin ja sitä kautta Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
Olympiakomitean mahdollistamiin tukiin. Samaan aikaan Olympiakomitea on nostamassa kevään aikana
judon yhdeksi kahdeksasta painopistelajista (yleisurheilu, telinevoimistelu, koripallo, judo, purjehdus, uinti,
jääkiekko, jalkapallo). Tämä asettaa lisäpaineita varmistaa judon huippu-urheilu- ja valmennussuunnitelmat
kohti Pariisia 2024.
Näin ollen liiton täytyy ennakolta varautua tulevaisuuden taloushaasteisiin ja toimintaa tulee tehostaa.
Puheenjohtajisto esittää liiton hallinnon kokonaisuudistusta alla olevilla toimenpiteillä.
Liiton toiminta ja erityisesti hallintoon liittyvät tehtävät tulee myös uudelleenorganisoida vastaamaan
tulevaisuuden tarpeita riippumatta siitä missä määrin taloudelliset haasteet realisoituvat. Samalla pitää
arvioida, mitä uutta jatkossa tehdään ja mitä vanhaa lopetetaan. Liiton tarkoituksena on myös panostaa
jatkossa enemmän yhteistyöhön muiden kamppailulajiliittojen kanssa ja myös tämä tarkoittaa hallinnon
organisaation ja tehtävien uudelleen tarkastelua. Nyt suunnitelluilla toimenpiteillä on tarkoitus samalla
pyrkiä strategian mukaisesti varmistamaan liiton tuki huipulle tähtääville urheilijoille sekä alle 18vuotiaiden, alle 21-vuotiaiden ja aikuisten valmentamiseen ja valmennusjärjestelmiin.

Suunnitellut toimenpiteet:
Asiasta on käyty erilaisia vaihtoehtosuunnitelmia, kuten:
a) ei tehdä mitään, vaan jäädään odottamaan
b) lakkautetaan jokin valmentajatehtävistä
c) lakkautetaan jokin hallinnon tehtävistä
Päätösesitys ei ole missään tapauksessa helppo, koska tarjolla on vain ikäviä vaihtoehtoja. Syytä on myös
mainita toiminnanjohtajan hyvin hoidettu ja pitkä ura liitossa. Mutta koska valmennusta ja huippu-urheilua
ei ole ollut halua supistaa, jäi viimeisimmäksi suunnitelmaksi ja esitykseksi lakkauttaa toiminnanjohtajan
tehtävä ja sisällyttää siitä välttämättömät toiminnot toimistosihteerin ja koulutus- ja nuorisopäällikön
tehtäviin. Lisäksi osa toiminnanjohtajan tehtävistä (mm. esimiesvastuita) esitetään jaettavaksi liiton
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille. Samalla on tarkoitus täsmentää koulutus- ja nuorisopäällikön ja
toimistosihteerin tehtäviä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Liitteenä alustava suunnitelma
toimenkuvista.
Avoimeksi jää valmennuspäällikön tehtävän vanhempainvapaan sijaisuus 30.4.2021 – 30.3.2022, josta on
tarkoitus keskustella onko ko. määräaikainen tehtävä sellainen, josta nykyinen toiminnanjohtaja olisi
kiinnostunut ja jota voitaisiin tarjota hänelle vai laitetaanko tehtävä avoimeen tai suljettuun hakuun.
Tavoiteltu säästö tällä suunnitelmalla on vuositasolla noin 70 000 euroa, mikä on merkittävä, mutta ei
kuitenkaan vielä riittävä, joten hallinnollisten muutosten lisäksi säästöjä on tehtävä eri sektoreilta
turvataksemme judon toiminta Suomessa. Kysymysmerkkinä on myös vuodelle 2022 valtionavun
mahdolliset leikkaukset, jolloin niiden toteutuessa joudumme loppuvuodesta 2021 pohtimaan tarvittaessa
lisäleikkauksia.
Mikäli yllä olevat toimenpiteet etenevät, on liiton puheenjohtajan tarkoitus käynnistää muiden
kamppailulajiliittojen kanssa keskustelut kuinka voitaisiin myös yhdistää hallinnollista työtä tulevina
vuosina.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Hallitus hyväksyi pöytäkirjan.

4 § Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.24.
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Esa Niemi Puheenjohtaja

