
 
 

Hallituksen kokous 12-2021 Pöytäkirja 
 
Aika: Sunnuntai 26.9.2021 klo 11.00 
Paikka: Fredikanterassi 7, Helsinki sekä Teams-verkkoalusta 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Läsnä kokouspaikalla: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Mika Mukkula, Esa Korkia-aho 
Läsnä Teamissa: Teija Meling, Henry Lipponen, Joonas Könttä, Tero Rönkkö, Jukka Sala 
Poissa: Juha-Matti Salmela 
Kutsuttuna pykälän 2 ajan: Tuija Ihanamäki  
 
1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Judoliiton säännöt 14 §: ”Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai joku 
varapuheenjohtajista ja neljä jäsentä.”  
 
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
Jukka Sala saapui kokoukseen klo 11.09. 
 
2 § Talouskatsaus (Tuija Ihanamäki) 
 
Päätös: Käytiin läpi esitys ja hyväksyttiin talousarvion 2022 loppusumma -34 000 eur. 
 
3 § Sähköpostipäätöksiä 
 
Aikuisten joukkue-SM-kilpailujen sääntöjen tarkistus 
Tero Rönkön esitys 15.9.2021: Hallituksen kokouksen 2-2021 päätöksen mukaisesti tänä vuonna siirrytään 

joukkuekilpailussa Mixed Team kilpailumuotoon. KS-valiokunta ei lähtenyt muuttamaan kilpailumääräyksiä, 

koska halutaan ensin nähdä ainakin yksi kilpailu kansainvälisillä säännöillä, toimiiko ne ja ovatko 

painoluokat oikeat Suomen kisoihin eli onko meillä eniten kilpailijoita näissä painoluokissa. Tämän jälkeen 

voidaan tehdä muutokset varsinaisiin sääntöihin. 

Kansainväliset painoluokat: -57 kg, -70 kg, +70 kg, -73 kg, -90 kg +90 kg 

 

Esitetään, että voidaan järjestää joukkue-SM-kilpailut 2021 tällä menettelyllä muuttamatta 
kilpailumääräyksiä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
 
Valmennusvaliokunnan esitys 
Hyväksyttiin sähköpostitse Vavan esitys 14.9.2021 U21 MM-kisojen joukkueeksi 6.-10.10.2021 Italiaan: 
 
-57 kg Pihla Salonen 
 
-73kg Turpal Djoukaev 
 



-81 kg: Eetu Ihanamäki 
 
Valmennus Markus Pekkola 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
 
Kirjataan Petri Hakkaraisen eriävä mielipide: En vastusta kahden ei kriteerien täyttävän urheilijan 

lähettämistä u21 MM kisoihin, vaan tapaa kuinka se toteutetaan, tässä ei toteudu yhdenvertaisuus ja tasa-

arvo urheilijoiden välillä. Keväällä 21 valmennusvaliokunta päätti esittää urheilijaa aikuisten EM kisoihin. 

Urheilija ei täyttänyt kriteereitä, joten urheilija valittiin kisoihin mutta matka tulisi toteuttaa 

omakustanteisesti, tässä siis selkeä ristiriita. Päätökset, joita teemme pitäisi olla tasa-arvoisia ja 

yhdenvertaisia kaikkien urheilijoiden kohdalla ja kriteereitä pitäisi noudattaa kaikkien urheilijoiden kohdalla 

samalla tavalla. 

 

Mika Mukkula totesi, että päätös on tehty kuunnellen vastuuvalmentajia ja kokonaisarvion perusteella. 

 
4 § Valiokuntien katsaukset 
Valmennusvaliokunta 
- Urhea säätiön sopimus 
 
Koulutusvaliokunta 
 
Hallintovaliokunta 
 
Päätös: Kuultiin katsaukset. Päätettiin järjestää judon avoimen painoluokan SM-kisat kesällä 2022 
monilajitapahtuma SM-viikon yhteydessä torstain iltakisana. Aikuisten SM-kisat ovat normaalimuodossa 
Tampereella (yksilö-, mixed team- ja sovellettu). 
 
5 § Ympäristöohjelman päivitys (liitteenä mallipohja) 
Runko saatanee hyväksyntää varten 14.10., joten hyväksytään sähköpostikokouksena. Ohjelman pitää 
mennä valtionavustushakemuksen liitteenä, johon on aikaa marraskuun loppuun. 
 
Päätös: Todettiin. 
 
6 § Tilintarkastuksen kilpailutus 
 
Päätös: Päätettiin kilpailuttaa. 
 
7 § Kamppailulajien yhteisten kurinpitomääräysten päivitys, syysliittokokoukseen (liite 1-12-2021) 
Lisätty vakavien eettisten asioiden kurinpitovaliokunta (sinisellä). 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
8 § Kansainvälinen toiminta, syysliittokokoukseen 
Esitetään liiton kansainvälinen strategia, jonka ydinkohdat ovat: 

- säännölliset arvokisat Suomessa valmennuksen tukena 

- lisäksi muut säännölliset kv-kisat ja leirit (Baltic Sea Championships, FJO) 

- kansainvälinen vaikuttaminen mm. suomalaisten urheilijoiden tukiin, tuomarivalintoihin, 

valiokuntapaikkoihin jne. 

 
Päätös: Hyväksyttiin ja päätettiin, että puheenjohtaja tekee esityksen syysliittokokoukselle. 



9 § Syysliittokokouksen valmistelut 
- 26.9.2021 Hallituksen budjettipäätös ja toimintasuunnitelma vuosikokoukselle 
- 23.10.2021 Vuosikokousmateriaalit valmiina lähetettäväksi seuroille 
- 20.11.2021 Vuosikokous 
 
Vuosikokouksen asioita: 
- sääntömääräiset 
- kamppailulajien yhteisten kurinpitomääräysten päivitys 
- kevätliittokokouksen pyynnöstä tilannekatsaus kurinpitomääräyksiin sekä uuteen vakavien eettisten 
asioiden kurinpitovaliokuntaan sekä Judoliiton toimintaan 
- Urhea-tilannekatsaus 
- kansainvälinen toiminta 
- syksyn markkinointikampanjan tulosten esittely 
- seuroille pyyntö lisätä kaikki jäsenensä Suomisporttiin 
 
Otteita säännöistä: 
Asiat, jotka joku jäsenseura haluaa saada varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviksi, on jätettävä hallitukselle 
viimeistään 30 päivää ennen Liiton kokousta, ja ne on mainittava kokouskutsussa. (DL 21.10.) 
 
Ehdokkaita puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaaleihin voivat asettaa vain Liiton jäsenseurat 
Liiton toimistoon tai hallitukselle osoitetulla, aikaisintaan 60 päivää ja viimeistään 30 päivää ennen 
valintakokousta lähetetyllä jäsenseuran ja ehdokkaan tai ehdokkaiden allekirjoittamalla kirjeellä, joka 
sisältää ehdokasasettelun perustelut. Määräaikaan mennessä asetetut ehdokkaat mainitaan 
kokouskutsussa. Määräajan jälkeen ehdokkaita voi esittää vain kokouksessa. 
 
Jäsenseura on velvoitettu ilmoittamaan judoa harjoittelevat jäsenensä Liiton jäsenrekisteriin Liiton 
määrittelemällä tavalla.  
 
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti esitettäväksi syysliittokokoukselle. 
 
10 § Päätös epäasiallisesta käytöksestä (liitteet ei julkisia, alustus ja päätös julkinen) 

 
Alustus: 

Judossa ja monissa muissa kamppailulajeissa musta vyö kertoo henkilön opettajatasosta. Judon vyöarvot 

menevät seuraavasti aloittelijasta alkaen: valkoinen, keltainen, oranssi, vihreä, sininen, ruskea ja musta vyö. 

Vyöarvot jaetaan kyu- eli oppilas- ja dan- eli opettaja-asteisiin. Mustia vöitä on 10 eri astetta ja korkein 

on 10.dan. 

 

Judon vyökoesäännöissä (Graduointisäännöt) todetaan mm. seuraavaa: 

Vyöarvoissa eteneminen kuvastaa harrastajan etenemistä sekä judotaidossa että henkisissä 

ominaisuuksissa. Uran alkupuolella kehitystä mitataan lähinnä judon tekniikoiden osaamisella ja 

kilpailumenestyksellä. Mitä korkeampiin vyöarvoihin tullaan, sitä enemmän otetaan huomioon 

judoyhteisön eteen tehty työ ja yksilön kehittyminen ihmisenä. 

 

Korkeita dan-arvoja (5.–10. dan) myönnetään tunnustuksena merkittävästä urasta, huomattavista 
ansioista judon kehittämisessä ja kilpailumenestyksen saavuttamisesta. Ylempiä vyöarvoja eivät siis 
kaikki voi saavuttaa automaattisesti. Kuten johdannossa jo todetaan, korkeimmissa vyöarvoissa 
kiinnitetään erityistä huomiota judoyhteisön eteen tehtyyn työhön sekä kehittymiseen ihmisenä. 

 

 

 



Judoliiton Vyökoejärjestelmäsäännöissä todetaan mm. seuraavaa: 

Suomen Judoliitto vastaa vyökoejärjestelmästä. Graduointisäännöissä määritetään judon 

vyökoevaatimukset. Graduointisääntöjen laatimisesta ja hyväksymisestä vastaa Judoliiton hallitus.  

 

Judoliiton hallituksen tietoon saatetun ja useiden henkilöiden allekirjoittaman aineiston perusteella hallitus 

on todennut vuosia jatkunutta epäasiallista käytöstä Hämeenlinnan Judoseuran valmentajan Olavi 

Paasimaan taholta. Koska Judoliiton hallituksella ei ole sääntöjen mukaista kurinpitomahdollisuutta, vaan se 

on ulkoistettu Kamppailulajien yhteiselle kurinpitovaliokunnalle, on hallitus ainoastaan tarkastellut 

asiakokonaisuutta ja dan-arvojen perusteita.  

 

Päätös: Koska judon dan-arvoon liittyvät vahvasti henkiset ominaisuudet, yksilön kehittyminen ihmisenä 

sekä opettaja-asteen merkitys oppilailleen, on Judoliiton hallitus tarkastellut Olavi Paasimaan vyöarvoa ja 

todennut, etteivät korkean opettaja-asteen edellytykset täyty. Judoliiton hallitus on käyttänyt asiassa 

kokonaisharkintaa ja päättänyt moittia Olavi Paasimaata ja Hämeenlinnan Judoseuraa sekä perua 

Paasimaan 6.dan-arvon. Lisäksi hallitus on päättänyt lähettää Kodokaniin esityksen myös Kodokan 6.dan-

arvon perumisesta.  

 
Asiassa suoritettiin äänestys, jossa päätöstä puolsivat Tero Rönkkö, Henry Lipponen, Esa Korkia-aho, Mika 
Mukkula ja Teija Meling. Kaikkien dan-arvojen perumista puolsivat Esa Niemi, Petri Hakkarainen ja Joonas 
Könttä. 
 
Joonas Könttä ja Petri Hakkarainen jättivät enemmistön päätöksestä eriävän mielipiteensä dan-arvojen 
perumisen osalta, sillä he kannattivat kaikkien dan-arvojen perumista. Muilta osin eriäviä mielipiteitä ei 
esitetty. 
 
11 § Muut asiat, tiedoksi. 

Tarkennus edellisen kokouksen päätökseen lakkauttaa Valmentajakerhon tili liiton alta: 

- lakkautetaan kerhon tili, mutta valmentajakerhon varat voidaan laittaa liiton tilin alle omalle 

laskentakohteelle. Liitto budjetoi kerholle varojen mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

12 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan. 

 

13 § Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.54 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Esa Niemi     Teija Meling 

Puheenjohtaja  ja kokouksen sihteeri  Varapuheenjohtaja 

 


