
 
 

ASIALISTA 

 

Suomen Judoliitto ry:n sääntömääräinen syysliittokokous 2021 

 

Kokousaika: Lauantaina 20.11.2021 klo 13 (lounas tarjolla kokousvieraille klo 12-13, valtakirjojen 
tarkastus alkaa klo 12.30). 
 

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. 

 

Asialista 

1. Kokouksen avaus. 

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta. 

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 

2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri. 

2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

2.4. Valitaan kokoukselle kaksi äänten laskijaa. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3.1. Todetaan kokouskutsu. 

3.2. Todetaan kokouksen osallistujat, äänimäärät, läsnäolo- ja puheoikeudet. 

3.3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

 

5. Hallituksen esitys vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Liite 1. 

5.1. Päätetään hallituksen kokouspalkkioista, kulukorvauksista ja niiden perusteista 

vuodelle 2022. 

Hallitus esittää, että matkakulukorvaukset pidetään vuoden 2021 suuruisina. 

Kilometrikorvaus hallitukselle on ollut 0,28 euroa ja päiväraha 25 euroa. 

Kokouspalkkioksi esitetään 50 euroa per osallistuttu kokous. 

 

5.2. Päätetään tilintarkastajien palkkioista. 

Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen 

mukaisesti. 

 

6. Päätetään Judoliiton jäsenmaksusta kaudelle 1.8.2022-31.7.2023. 

 

Hallituksen esitys 

 

Jäsenmaksusta käytetään nimeä lisenssi tai liittolisenssi. Nyt oleva lisenssimaksukausi 

on 1.9.2021-31.8.2022 – hallitus esittää, että se muutetaan seurojen toiveesta 

alkavaksi kuukautta aikaisemmin 1.8.2022-31.7.2023. 



 

Hallitus esittää, että nyt voimassa olevat lisenssimaksut pidetään ennallaan pl. yli 7-
vuotiaat puolivuotiamaksu nostetaan samaan linjaan alle 7-vuotiaiden kanssa eli 
siihen esitetään 5 eur korotusta. 
Puolivuotislisenssi alle 7-vuotiailta on 30 euroa ja yli 7-vuotiailta 55 euroa -> 
jälkimmäinen esitetään siis muutettavaksi 60 euroa. 
 
Puolivuotislisenssi 

Alle 7-vuotiaat                          30 euroa 

Yli 7-vuotiaat                            60 euroa 

- Puolivuotislisenssikaudet ovat 1.1.-30.6.2022 ja 1.7.-31.12.2022 

 

Muut lisenssimaksut esitetään pidettäväksi ennallaan: 

Alle 7-vuotiaat                          45 euroa          vakuutusturva 5000 euroa 

Alle 18-vuotiaat                        85 euroa          vakuutusturva 5000 euroa 

Yli 18-vuotiaat                          110 euroa        vakuutusturva 7500 euroa 

 

Tatamille palaavat vanhat judokat jotka harjoittelevat "silloin tällöin" ja muutaman 

kuukauden kestoiset "judoprojektit"   35 euroa        ei vakuutusta, eikä muuta liiton 

palvelua pl. vyönkorotus 

 

Seuran muut toimihenkilöt, jotka eivät harrasta judo tai monilajiseurojen  

muiden lajien jäsenet              0 euroa            ei mahdollisuutta liiton palveluihin ml. 

liiton Suomisport 

 

7. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2022-2024. Judoliittoon 

viimeistään 21.10.2021 tulleiden ehdokkaiden esittelyt liitteissä 2-5. 

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat: 

Jukka Sala (ei käytettävissä jatkokaudelle) 

Petri Hakkarainen (käytettävissä jatkokaudelle) 

Henry Lipponen (ei tietoa) 

 

Judoliiton sääntöjen mukaan hallitukseen kaudelle 2022-2024 voidaan valita enintään 

kolme jäsentä. 

 

8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2022 tilejä ja  

toimintaa.  

 

9. Muut hallituksen esittämät asiat. 

9.1. Esitellään kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset vs. vakavia eettisiä  
rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset. Liite 6 ja 7. 

9.2. Hallituksen esitys kamppailulajien yhteisten kurinpitosääntöjen muutokseksi. Liite 6. 

9.3. Esitellään liiton kansainvälinen strategia. 

9.4. Esitellään syksyn markkinointikampanjan tuloksia sekä Urhean-tilannekatsaus ja  

Suomisportin jäsenmäärän kehitys ja tilannekatsaus. 

 

10. Kokouksen päättäminen. 

 



Asialistan liitteet: 

Liite 1: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi vuodelle 2022. 

Liite 2-5: Hallitusehdokkaiden esittelyt. 

Liite 6: Hallituksen esitys kamppailulajien yhteisten kuripitosääntöjen muutokseksi. 

Liite 7: Vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset. 
Liite 8: Valtakirja. 

Liite 9: Seurojen äänimäärät. 

Liite 10: Kokouskutsu syyskokoukseen. 

 

Muut kokouksessa esiteltävät aineistot lisätään pöytäkirjan liitteeksi. 

 

 


