KIRKKONUMMEN JUDOSEURA

KIRJE
2 .10.2018

Kirkkonummella

Suomen j udoliiton j äsenseurat

MARKO LAAKSONEN EHDOLLE JUDOLIITON PUHEENJOHTAJAKSI
Kirkkonummen Judo seura esittää Suomen j udoliiton syysliittokokouksessa
24.11.2018 Helsingissä Marko Laaksosta ehdolle Suomen Judoliiton
hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2021.
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Marko Laaksosen esittely

MARKO "TANKKI” LAAKSOSEN EHDOKASESITTELY

Olen 49-vuotias kolmen lapsen isä ja kolmen lapsen isoisä Kirkkonummelta. Judourani alkoi
vuonna 1980 Judoviikingeissä. Sieltä vaihdoin Siltamäen judon kautta Helsingin Chikaraan, jota
edustin oikeastaan koko kilpaurani ajan. Kilpailijana saavutin kaiken värisiä nuorten SM-mitaleja,
mutta kisaurani loppui jo 22-vuotiaana, kun työ- ja perhekiireet eivät enää jättäneet tarpeeksi aikaa
harjoittelulle.
Kirkkonummelle muutettuani olen ollut mukana Kirkkonummen judo seuran seuratoiminnassa
monenlaisissa rooleissa kuten harjoitusten vetäjänä, valmentajana, hallituksen jäsenenä,
puheenjohtajana ja kisapäällikkönä. Toimin aikanaan myös tuomarina saavuttaen kansallisen Alisenssin. Vyöarvoltani olen 4.dan
"Siviilissä” olen upseeri, sotilasarvoltani komentaja. Kadettikoulun ja sotakorkeakoulun käymisen
lisäksi olen väitellyt tohtoriksi strategisesta johtamisesta. Tällä hetkellä palvelen Merivoimien
Esikunnassa apulaisosastopäällikkönä. Urallani olen saanut monipuolista johtamiskokemusta mm.
rykmentin komentajana ja linnakkeen päällikkönä sekä Puolustusvoimien ylimmän johdon
avustajana. Järjestöissä olen toiminut erilaisissa hallitustehtävissä jäsenenä ja puheenjohtajana.
Lisäksi olen toiminut päätoimittajana sotilasalan aikakausilehdessä Kylkiraudassa.
Ensimmäisellä puheenjohtajakaudellani olemme tehneet paljon muutoksia. Henkilöstöä on
rekrytoitu lisää edistämään työtä tatamilla liiton strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.
Vyökoejärjestelmää on uusittu ottamalla se selkeästi judoliiton alaiseksi toiminnaksi ja
vyökoesääntöjä uusittu saadun palautteen perusteella. Toimintoja on rationalisoituja kuluja karsittu;
tällä hetkellä judoliiton tase on paremmassa kunnossa kuin vuosikausiin. Hallituksessa on tehty
strategiatyötä ja sen strategian päivittäminen on käynnissä. Hallitustyöskentely on kaudellani
sujunut hyvässä hengessä.
Mielestäni Judoliiton tärkein tehtävä on edistää paljain jaloin tatamilla tehtävää judoa ja lisätä
erilaista judotoimintaa Suomessa. Kaiken liiton toiminnan tulee lähteä siitä, että se tavalla tai
toisella edistää tätä tehtävää. Menestyminen kansainvälisillä tatameilla on yksi tavoite, mutta yhtä
tärkeä tavoite on se, että mahdollisimman moni löytäisi oman mielekkään tapansa olla mukana
judotoiminnassa. Tärkeintä on, että judokat tekevät mahdollisimman paljon yhteistyötä keskenään.
Vain yhdessä toimimalla saamme aikaan enemmän ja otamme kiinni isompien judomaiden
etumatkaa.
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