Nokian Judo ry esittää Tuija Ihanamäkeä Suomen Judoliiton hallitukseen syyskokouksessa
2021.
Hei kaikki judokat! Olen Tuija Ihanamäki,
maajoukkuejudokan Eetun & kahden nuoren
neidon äiti ja talouden vahva ammattilainen.
Eetu aloitti judon 9 vuotiaana. Aluksi olin
kauhuissani, en tiennyt judosta mitään!!
Mutta vähitellen, uteliaasti tutustuen judo
vetäisikin mukaansa.
Judossa parasta on ollut yhteisöllisyys, se
on välittynyt aitona ystävyytenä
ja apuna silloin kun sitä on tarvittu.
Vuodesta 2017 olen toiminut Nokian
Judon johtokunnassa sihteerin, rahastonhoitajan sekä passisihteerin rooleissa.
Olen ottanut Suomisportin käyttöön,
valmistellut budjetit sekä viime vuosina tehnyt myös kirjanpidon ja tilinpäätöksen.
Pienessä seurassa olen tottunut siihen, että hihat on käärittävä silloin kun aika on. Antoisaa on ollut
myös yhteistyö Tampereen judon kanssa, itseni osalta konkreettisesti kisakahvioissa ja seuran
osalta hankeyhteistyön merkeissä Tampereen ja Lempäälän judoseuran kanssa.
Olen osallistunut seuran edustajana kahteen viimeksi järjestettyyn seuratoimijapäivään oppiakseni
judosta, judon seuratoiminnasta sekä urheilumaailmasta lisää. Molemmilla kerroilla yllätyin iloisesti
päivien laadukkaasta sisällöstä.
Tatamilla minua ei ole vielä nähty, mutta Fitjudo konseptista innostuin – se voisi olla juttuni, ja monen
muun, joka ei heittoon uskaltaudu! Fitjudo on ehdottomasti kunnon brändäämisen arvoinen asia!!
Ilmoitin keväällä kiinnostukseni osallistua Suomen Judoliiton talousvaliokuntaan ja pääsinkin sitä
kautta mukaan toimintaan. Toiminta muuttui hyvin nopeasti aktiiviseksi tekemiseksi Judoliiton
henkilöstömuutosten vuoksi, ja keväästä alkaen olen tutustunut liiton lukuihin ja kirjanpidon
taustoihin. Kesällä aloimme valmistelemaan henkilöstön ja hallituksen kanssa vuoden 2022 budjettia
ja vastuullani on ollut nyt esitettävän vuoden 2022 budjetin koordinointi ja kokoaminen. Syksyä ovat
rytmittäneet myös auttaminen avustushakemuksissa sekä tilityksissä taloudellisten lukujen osalta.
Tavoitteenani on tarjota jatkossa avoimempaa ja ymmärrettävämpää informaatiota talouden
näkökulmasta. Luvut kun eivät ole itseisarvo vaan seurausta konkreettisesta toiminnasta.
Koulutukseltani olen ekonomi ja päivätyökseni johdan talouden palvelukeskusta. Hallitsen
kirjanpidon, verotuksen ja ns. myös johdon raportoinnin. Tarjoan taloudellista osaamistani
Judoliitolle toiminnan eteenpäin viemiseksi. Toivon myös pystyväni haastamaan toimintaa uusien
kehitysideoiden muodossa, mm. brändityö ja erilaisten yhteistyömuotojen ennakkoluuloton
edistäminen on lähellä sydäntäni. Muutosta tarvitaan, sillä julkinen rahoitus on kovassa
murroksessa. Hallituksen tehtävä on myös varmistaa, että koronan jälkeen judo lunastaa paikkansa
hyvänä ja monipuolisena harrastuksena ja että liitolla on jatkossakin ammattitaitoinen henkilöstö niin
seuratoiminnassa kuin valmennuksessa.
Mutta ennen kaikkea, olen nuoren urheilijajudokan äiti – tiedän arjen haasteet ja ilot! Urheilija
tarvitsee menestyäkseen kaiken vilpittömän avun, myös taloudellisen – judon parissa se on paljon
heikompaa kuin monessa muussa kamppailulajissa, muista puhumattakaan. Uskon kuitenkin, että
oikealla brändäyksellä siihen on mahdollista tehdä muutos myös Judoliiton toimesta!
Tuija Ihanamäki

