
SUOMEN JUDOLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

Aika:  Lauantaina 17.4.2021 kello 14.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus aloitettiin kello 13.30 

Paikka:  Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, Vantaa, valtaosa osallistui etäyhteyden välityksellä 

Läsnä: Ahjo Training Center, Kerava /Hector Chuaqui 

Budoseura Kamiza, Lappeenranta /Juha Vuorela 

Chikara, Helsinki /Jarmo Raveala 

FinnDai, Helsinki /Lasse Autio 

Fudoshin Rauma /Merja Ala-olla 

Hontai Judo, Helsinki /Timo Kuusimurto 

Hämeenlinnan Judoseura /Esa Löytynoja 

Iisalmen Judoseura /Jyrki Kettunen 

Jigotai judojaos, Jyväskylä /Petri Hakkarainen 

Joen Yawara, Joensuu /Esa Savolainen 

Judoseura Pikadon, Pieksämäki /Rauno Elokiuru 

Judoseura Sakura, Kuopio /Marko Savolainen 

Kajaanin Judokerho /Aki Flöjt 

Kerimäen Judonoko, Savonlinna /Miia Hakkarainen 

Kippon, Kitee /Sini Hukka 

Kirkkonummen Judoseura /Mika Salminen 

Konjo, Karkkila /Ari Tervo 

Koyama, Rovaniemi /Suokanerva Jani 

Kurikan Seibukan /Jukka Peltomäki 

Lahden Judoseura /Jenni Marjanen 

Lappajärven Veikot judojaosto /Risto Saha 

Lieksan Jigoku /Teemu Puumalainen 

Meido-Kan, Helsinki /Esa Korkia-aho 

Mäntyharjun Judo /Anu Pulkkinen 

Nokian Judo /Tuija Ihanamäki 

Nummelan Judo, Vihti /Tea Laakkonen 

Orimattilan Judoseura /Tero Rönkkö 

Oulun Judokerho /Jaana Ronkainen 

Riihimäen Judoseura /Seppo Valima 

Saimaan Judo, Lappeenranta /Ruslan Pinhasov 

Savonlinnan Shikata /Ismo Seppänen 

Seinäjoen Judoseura /Joonas Könttä 

Tampereen Judo /Antti Torkko 

Tikkuralan Judokat, Vantaa /Erkki Kokkonen 

Turun Judoseura /Juha-Matti Salmela 

Vantaan Jukara Judo /Markku Ilvonen 

Voimailuseura Bodonos, Kerava /Sampo Mälkiä 

Ylämaan judoseura Yudo, Lappeenranta /Tatu Kosonen 

 Jäsenseurojen muut edustajat (puheoikeus): 

Fudoshin Rauma /Aki Ukkonen 

Iisalmen Judoseura /Jorma Rajakangas 

Lahden Judoseura /Sanna Pyykönen 
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Meido-kan, Helsinki /Saku Tanayama 

Oulun Judokerho /Juho Heikkinen  

Tikkurilan Judokat, Vantaa/Janne Rissanen 

FinnDai /Annikka Mutanen (tuli kesken) 

Paikalla ovat kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet ja valtakirjan toimittaneet. 

Paikalla 38 seuraa, 6 seurasta läsnä myös toinen seuran edustaja puheoikeudella. 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Esa Niemi avasi kokouksen ajassa 14.10 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi 

kokoukseen. 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

 

2.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Kokouksen avaaja Niemi ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Kimmo Oilaa. 

Tero Rönkkö kannatti puheenjohtaja Niemen ehdotusta. 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kimmo Oila. 

2.2 Valitaan kokoukselle sihteeri 

Puheenjohtaja Oila kutsui sihteeriksi oikeusnotaari Nelli Erkon. 

Valittiin Nelli Erkko kokouksen sihteeriksi. 

2.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Valittiin Juha Vuorela ja Sini Hukka pöytäkirjan tarkastajiksi. 

2.4 Valitaan kokoukselle kaksi äänteenlaskijaa 

Valittiin Juha Vuorela ja Sini Hukka ääntenlaskijoiksi. 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

3.1 Todetaan kokouskutsu 

Kokouskutsu (liite 1) on lähetetty sääntöjen mukaisesti ja se on ollut saatavilla seuran verkkosivuilla 

määräajassa. 

Todettiin kokouskutsu sääntöjen mukaiseksi. 

3.2 Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät 

Kokouksessa läsnä 38 äänioikeutettua seuraa, joiden äänimäärä on yhteensä 3340 ääntä (ääniluettelo 

liite 2). 

3.3 Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pidettiin tauko teknisten häiriöiden vuoksi. 
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4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana tullut asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Esitetään vuoden 2020 toimintakertomus 

Tero Rönkkö Orimattilan Judoseurasta esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen. 

Todettiin toimintakertomuksen tulleen esitetyksi. 

6. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja 

vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

Tuija Ihanamäki Nokian Judosta esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen (liite 3) sekä tilintarkastajien 

lausunnon (liite 4). 

Hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

7. Muut hallituksen esittelemät asiat. 

Hallituksen puheenjohtaja Esa Niemi käytti puheenvuoron Helsingin Sanomien artikkelista ja 

judokoiden ulostuloista. 

Hallituksen puheenjohtaja Esa Niemi esitteli hallinnon uudistusprosessia ja siihen liittyviä tarpeellisia 

toimenpiteitä (liite 5). Käytiin asiasta vilkas keskustelu. 

8. Jäsenseurojen esittämät asia 

Lahden Judoseuran esitys kevätkokoukselle.  

Ennen asian käsittelyn alkamista puheenjohtaja Oila tiedusteli Lahden Judoseuran edustajalta, katsooko 

Lahden Judoseura kevätliittokokouksen olevan toimivaltainen käsittelemään asiaa ja vaatiiko Lahden 

Judoseura päätöstä asiassa. Kun Lahden Judoseuran edustaja vaati asian käsiteltäväksi ottamista, ja siitä 

päättämistä, otetaanko asia kokouksen käsiteltäväksi, puheenjohtaja tiedusteli hallituksen kantaa asiaan. 

Hallituksen puheenjohtaja esitti, että päätösvalta toimihenkilöiden valinnasta, toimenkuvasta ja asiasta 

päättämisestä kuuluu hallituksen näkemyksen mukaan hallitukselle yhdistyksen sääntöjen mukaan. 

Asiasta keskustelemista vastaan hallituksella ei ole mitään.  

Puheenjohtaja totesi, että koska toiminnanjohtajan valitseminen joka tapauksessa on liiton sääntöjen 

mukaan hallitukselle säännöissä määrätty tehtävä, ei kevätliittokokous voi päättää siitä, että hallituksen 

olisi pakko palkata toiminnanjohtaja, vaikka kevätliittokokous tekisikin Lahden Judoseuran ehdotuksen 

mukaisen päätöksen. 

Salmela esitti käsityksenään kokonaisuudistuksen olevan niin laaja, että siitä päättäminen kuuluu 

liittokokoukselle. Hallituksen olisi pitänyt esitellä uudistusluonnos liittokokoukselle ennen kuin hallitus 

on päättänyt toteuttaa uudistuksen ja lakkauttaa toiminnanjohtajan tehtävän. Näin ollen hallitus on 

toiminut toimivaltansa ylittäen.  

Kun asiassa oli vaadittu asian käsittelemistä kokouksessa ja sen puolesta oli esitetty perusteluja, joiden 

mukaan kevätliittokokous olisi toimivaltainen käsittelemään asiaa, puheenjohtaja totesi, että 

liittokokouksen on päätettävä siitä, ottaako se Lahden Judoseuran esityksen tässä kokouksessa 

käsiteltäväkseen/päätettäväkseen. 
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Käytettyjen puheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsiteltäväksi ottamisesta on 

äänestettävä. Jos kevätliittokokous päättää jättää asian käsiteltäväksi ottamatta, asian käsittely 

kokouksessa päättyy siihen.  

Pidettiin tauko äänestysvalmiuksien varmistamiseksi. Todettiin Ahjo Training Centerin edustajan Hector 

Chuaquin poistuneen kokouksesta. 

Kokouksen jatkuessa äänestettiin asian käsiteltäväksi ottamisesta. Kokous päätti äänin 2319-994 (liite 

6), ettei kevätliittokokous ota Lahden Judoseuran ehdotusta käsiteltäväksi.  

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Oila päätti kokouksen ajassa 17.19 ja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. 

 

 

 

________________________ 

Kimmo Oila 

Puheenjohtaja 

 

 

 

________________________  ________________________ 

Juha Vuorela   Sini Hukka 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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