
Meido-Kanin esittämät kysymykset liiton myöntämistä urheilijatuista 2019 

 

Arttu Laitisen sähköposti 24.2.2020 

+++++++++++++++++ 

Tervehdys, 

Meido-Kan ry pyytää liittoa esittelemään myöntämänsä urheilijatuet 2019 vuodelta eri ryhmien osalta ja 

urheilijoittain, eriteltynä.   Lisäksi pyydämme käymään läpi kriteeristön tukien jaoksi ja perusteiksi.  

Avoimuus ja yhdenvertaisuus on yksi perusarvoista.  Liittokokous keväällä on hyvä paikka näiden tietojen 

julkistamiseksi. 

 Terveisin,  

Best regards 

 Arttu Laitinen 

+++++++++++++++++ 

Arttu Laitisen sähköposti 25.2.2020 

+++++++++++++++ 

Tervehdys Pekka ja muut, 

Kiitos Pekalta nopeasta selvennyksestä, ohessa poimin muutaman tarkentavan kysymyksen word 

liitteeseen ja näihin toivoisin tarkennuksia. 

Eli Meidokan ei epäile että asioissa olisi mitään outoa tai hämärää vaan ainoastaan selvyyden vuoksi esitän 

kysymykset ja toivon tämän listauksen vastaukset tuotaisiin julki kevät kokouksessa vaikka liitteenä tai 

vastaavana. 

Mukavaa työpäivää itse kullekin säädylle 

Terveisin,  

Best regard 

Arttu Laitinen 

+++++++++++++++++++++ 

  



Arttu Laitisen 25.2.2020 lähettämä word liitetiedoston sisältö. Vastaukset on lisätty tekstin joukkoon 

vaalean sinisellä taustalla. 

++++++++++++++++ 

Moro Tankki  24.2.2020 

Ohessa muutama tarkentava kysymys liittyen tukiin ja saajiin. 

arttu 

 

Valmennustuet 2019 keltaisella kysymykset ? 

Vuoden 2019 valmennustukien kokonaisuus on valmistunut. Tässä tiedotteessa kaikki eri tukimuodot 

koottuna yhteen. Yhteensä suoria urheilijoille kohdentuvia tukia on tässä vaiheessa varmistunut 121.699 

euroa. Urheilijoita koskevia tukipäätöksiä tehdään vielä joulukuun (URA-säätiön apurahat) ja alkuvuoden 

(Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilija-apurahat) aikana. 

Hallituksen päätöksellä (valmennusvaliokunnan esityksestä) 25.000 euroa 

 

Katri Kakko 2.500 euroa 

Aku Laakkonen 2.500 euroa 

Aatu Laamanen 2.500 euroa 

Turpal Djoukaev 2.000 euroa 

Emilia Kanerva 2.000 euroa 

Oskari Mäkinen 2.000 euroa 

Luukas Saha 1.000 euroa 

Jessika Helgren 1.000 euroa 

Henri Määttä 1.000 euroa 

Pihla Salonen 500 euroa 

Valtteri Olin 500 euroa 

Marianne Kosonen 500 euroa 

Alexandra Barton 500 euroa 

Elias Körkkö 500 euroa 

Martti Puumalainen 500 euroa 

Samuli Viitanen 500 euroa 

 

12-15-vuotiaiden leirityksen tukeminen 5.000 euroa. Tuella alennetaan ikäluokan kahden opistoleirin 

osallistumismaksuja.Ketä olleet  leirillä? 



12-14-vuotiaille järjestettiin Judoliiton toimesta kaksi valtakunnallista leiriä Summer ja Winter Camp -leirit 

Liikuntakeskus Pajulahdessa. Leireillä oli mukana noin 50-60 kilpajudoon suuntautunutta nuorta. 

Tarkemmat perustelut ja kriteerit tukien jaolle sivun alalaidan liitetiedostossa. 

 

Judoliiton 60-vuotislahjoitukset liiton valmennustoimintaan yhteensä 26.899 euroa, kenelle käytetty ja 

summat? 

Judoliiton 60-vuotisjuhlalahjoituksia käytettiin vuonna 2019 Tokio 2020 ryhmälle 9.800 euroa. Rahaa 

käyttivät ryhmän urheilijat Alli, Barton, Hellgren, Laamanen, Kakko, Körkkö, Määttä H, Puumalainen M, 

Saha ja Viitanen. Rahaa käytettiin tapahtumiin Mitterisill, Porec, Tata OTC:t, Japanin loppuvuoden leiri, 

Tbilisin GP ja Luxemburgin Eurooppa Cup. Ryhmä 2024 maajoukkueleiriä kesäkuussa tuettiin 1.000 eurolla. 

Ryhmän nimilista toimintakertomuksessa. U21 EM-ryhmää tuettiin 5.333 eurolla. Ryhmän nimilista 

toimintakertomuksessa. Loput rahasta oli käytetty jo vuoden 2018 puolella. 

 

Olympiaryhmä 2020 (Tokion olympiakarsintaturnauksia kiertävät urheilijat) 18.933 euroa 

 

2024 ryhmä (2020-2024 olympiadilla menestystä tavoittelevat nuoret) 2.633 euroa, ketkä ryhmässä, miten 

käytetty? 

Vuoden 2019 aikana rahaa käytettiin tuhat euroa kesäkuun alun maajoukkueleirin kustannusten 

tukemiseen. Ryhmässä mukana urheilijat Vauhkonen, Kakko, Heinonen, Laakkonen, Mäkinen, Djoukaev, 

Kanerva, Määttä H, Körkkö, Olin, Ihanamäki, Korhonen, Laamanen. Tuen saivat leirille osallistuneet ryhmän 

jäsenet. 

 

Alle 21-vuotiaiden vuoden 2019 koti EM-kisoihin valittavat nuoret 5.333 euroa.miten käytetty ryhmälle 

kaikille tasa vai joku jakoperuste? 

Tuki on käytetty ulkomaan kilpailu- ja leiritapahtumien kustannuksiin. Tapahtumien ohjelmassa on ollut 

mukana kuusi ulkomaista tapahtumaa. Ryhmän jäsenet osallistuivat eri tapahtumiin siten, että yhdellä 

urheilijalla oli ohjelmassaan yhdestä neljään tapahtumaa. Tuki on ollut tapahtumakohtaista, joten eniten 

tapahtumiin osallistuneet urheilijat ovat saaneet myös eniten tukea. 

Lahjoitustukien käytön yksityiskohdista päättää valmennusvaliokunta. 

 

Arvokilpailujen urheilijoiden kulut liiton budjetista 34.800 euroa  

 

EM, MM, Universiadit urheilijoiden kulut. 

 

Aikuisten ryhmän valmennuksen tukitoimet liiton budjetista 20.000 euroa, ketä olleet tuen piirissä? 

Tuen piirissä on ollut laaja joukko edustusvalmennusryhmien ja urheiluakatemioiden urheilijoita sen 

mukaan, ketkä kulloiseenkin tapahtumaan tai aktiviteettiin ovat osallistuneet, kun tukitoimia on 



tapahtumassa ollut mukana. Tukitoimet olivat vuoden 2019 aikana mukana tapahtumissa Pariisi GS&leiri, 

Pajulahden leiripäivä helmikuussa, Turkin GP&leiri, Hämeenlinnan tehostamispäivä huhtikuussa, Kroatian 

OTC, Zagrebin GP, Tatan OTC, maajoukkueleiri elokuussa, U21 EM Vantaa, maajoukkueleiri lokakuussa. 

Tukitoimet ovat olleet fysioterapeutin ja urheilupsykologin palveluja. 

Sisältää fysio/lihashuoltoa, terveystarkastuksia, testausta ja seurantaa. 

 

Olympiakomitean tuet 55.000 euroa 

 

Emilia Kanervan terveysturvavakuutus 2.100 euroa 

 

Ryhmän Emilia Kanerva ja Samuli Viitanen tehostamistuki 12.900 euroa 

 

Olympiavalmentajan ja nuorten olympiavalmentajien palkkatuki 40.000 euroa 

 

Edellä mainittujen lisäksi 

 

Tokion MM-kisojen valmistautumiseen ehdollinen tuki, josta käydään neuvottelut myöhemmin. 

 

Olympic Solidarity Scholarships 400 USD/kk Emilia Kanerva. 

 

Olympiakomitean asiantuntija-apu. 

 

Olympiakomitean tuki perustuu Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johdolla läpivietyyn lajien kehitys- 

ja tukiprosessiin, joka huipentui kunkin lajin osalta marraskuun lajiriiheen. Judoliitto esitti lajiriihessä tukea 

isommalle ryhmälle kuin mihin Olympiakomitea päätöksessään päätyi. Lisäksi Olympiakomitea leikkasi 

valmentajien palkka-avustuksista 10.000 euroa. 

 

Lue uutinen Olympiakomitean kesälajien tukipäätöksestä kokonaisuudessaan täältä. 

 

Lisäksi vuoden 2019 Judoliiton budjetissa 

 

Liitto vastaa valmentajien matka- ja henkilöstökuluista. 

 



Valmennuksen henkilöstökuluihin saadaan Olympiakomitealta 40.000 euroa korvamerkittyä palkkatukea, 

jotka sisältyvät yllä mainittuun Olympiakomitean tukipakettiin. 

 

Lisäksi 

 

Urheilijoilla on ollut mahdollisuus hakea myös Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilija-apurahaa, joista 

päätökset julkaistaan alkuvuodesta. Lisäksi urheilijat ovat voineet hakea URA-säätiön apurahoja, joiden 

saajat julkaistaan myöhemmin joulukuussa. 

 

Urheilijasopimukset 

 

Kaikkien valmennustukien realisoituminen edellyttää urheilijasopimuksen allekirjoittamista Judoliiton ja/tai 

Olympiakomitean kanssa. 

 

Uutiskategoriat 

Pääuutiset 

Valmennus 

Ladattavat tiedostot: 

Liiton valmennustuet ja perustelut 2019 (pdf, 78 kB) 

Jaa Facebookissa 

++++++++++++++++++++ 


