Hallituksen kokous 1-2022 Pöytäkirja (julkinen)
Aika: Sunnuntai 9.1.2022 klo 12.00
Paikka: Teams-etäkokous
PÖYTÄKIRJA
Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö, Mika Mukkula, Teija Meling, Esa Korkiaaho, Anu Stör, Tuija Ihanamäki, Juha-Matti Salmela
Poissa: Joonas Könttä

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.
2 § Puheenjohtajan alustus.
• Ykkösasiana hallituksen toiminnassa tulee olla Suomen judon kokonaisetu ja Judoliiton asiat.
• On pyritty ja pyritään edelleen eroon vanhasta katto-organisaatioajattelusta.
• Toiminnan ykkösasia jäsenseurojen ja urheilijoiden palveleminen.
• Toivotaan suoraa ja avointa keskustelua kokouksissa.
• Kokoukseen tuotavat asiat pyritään valmistelemaan mahdollisimman hyvin.
• Jääviysasiat huomioitava päätöksenteossa.
• Luottamuksellisten asioiden käsittely.
3 § Hallituksen kokouskäytännöt ja korvaukset.
Hallituksen kokoukset pidetään joko kasvotusten, Teamsin kautta tai hybridinä.
Kokouksen asialistan valmistelusta vastaa puheenjohtaja apunaan varapuheenjohtajat. Asialistalle
toivottavat asiat on tuotava hyvissä ajoin puheenjohtajan tietoon. Kokousmateriaalit toimitetaan noin
viikko ennen kokousta hallituksen Teams-kansioon. Kokouksissa päätettäväksi tarkoitettuja asioita ei tuoda
ilman valmistelua kokouspaikalle.
Kokousten pöytäkirjat tarkastetaan samantein ja julkaistaan liiton nettisivuilla pääsääntöisesti samana
päivänä. Valiokunnat tallentavat omat pöytäkirjansa hallituksen Teams-kanavan alikansioihin liitteineen.
Hallituksen jäsenille maksetaan matkakulukorvaukset liiton matkustussäännön mukaisesti halvimman
kulkuneuvon mukaan. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio 50 euroa per läsnä oltu kokous.
Kokouspalkkiot maksetaan kahdessa osassa kesäkuussa ja joulukuussa. Matkalaskut toivotaan tehtävän
mahdollisimman pian matkan toteutumisen jälkeen, jotta liiton talouden seuranta pysyisi mahdollisimman
ajantasaisena.
Päätös: Todettiin

4 § Hallituksen ja valiokuntien järjestäytyminen, Liite 1-1-2022
Päätös: Päätettiin liitteen mukaisesti.

5 § Valiokuntien katsaukset
Hallintovaliokunta ja talouskatsaus
Koulutusvaliokunta
Valmennusvaliokunta
Päätös: Kuultiin katsaukset

6 § Ansiomerkkihakemukset (vain yhteenveto julkinen)
Päätettiin 6 pronssista, 3 hopeista, 2 kultaista ja 1 hopeinen ansiomerkki hopeisin reunuksin.

7 § Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulu
Toimintakertomuksen tekstiosuudet Rönkölle ja Taina Sahalle 30.1.2022 mennessä.
Tilintarkastus 15.-16.2.2022.
Hallitus käsittelee toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kokouksissaan 10.2. ja 15.3.2022. Jälkimmäisessä
kokouksessa hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.
Kevätliittokokous 20.4.2022 käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Päätös: Todettiin
8 § Hallituksen ja vuosikokousten aikataulu
Su 9.1. klo 12-18 Hallituksen järjestäytymiskokous, Teams
To 10.2. klo 17-20 Hallituksen kokous, Teams
Ti 15.3. klo 17-21 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021 hyväksyminen ja esitys
kevätliittokokoukselle, Teams
Ke 20.4. klo 17-20 Kevätliittokokous, Hybridi
Ti 17.5. klo 17-20 Hallituksen kokous, Teams
Pe 10.6. klo 17 – la 11.6. klo 15 Seuranta- ja yhteistyökokous. Mukana aluepäälliköt ja kunniapj:t, Live
Su 28.8. klo 11-16 Hallituksen kokous, seuratoimijapäivien yhteydessä. Mukana valiokuntien pj:t, Live
To 22.9. klo 17-21 Toiminta- ja taloussuunn. 2023 hyväksyminen ja esitys syysliittokokoukselle, Teams
Ti 18.10. klo 17-20 Hallituksen kokous, Teams
To 17.11. klo 17-21 Syysliittokokous, Hybridi
To 8.12. klo 16-21 Hallituksen vaihtokokous, Live
Päätös: Hyväksyttiin

9 § Ei julkinen
10 § Muut asiat, tiedoksi.
Urheilugaalan vaihtoehto ja vuoden palkittavat
Päätös: Ei järjestetä erillistä tilaisuutta, vaan etsitään palkintojen jakamiselle omat tilaisuudet.

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös
Päätöksessä todetaan mm. seuraavaa:
”Judoliiton hallitus on peruuttanut A:lle myönnetyn mustan vyön 6. danin arvon, koska edellä kerrotut
vyöarvon mukaiset korkean opettaja-asteen edellytykset eivät hallituksen mielestä ole täyttyneet.
Oikeusturvalautakunta katsoo, että Judoliiton hallituksen päätöksen perustelut vyöarvon peruuttamiselle
ovat graduointisääntöjen mukaiset ja ettei Judoliiton hallitus ole päätöstä tehdessään ylittänyt
harkintavaltaansa.
Graduointisäännöistä ilmenee, että erittäin korkean vyöarvon myöntämisen edellytyksenä on ollut
korostettu asiallisuus, rehellisyys ja moitteettomuus. Tällöin sääntöjen mukaan vyöarvo voitaisiin myös
peruuttaa, mikäli tällaiset ominaisuudet ovatkin vyöarvon haltijalta puuttuneet. Graduointisäännöt ovat
jättäneet Judoliiton hallitukselle laajaa harkintavaltaa sen suhteen, minkälainen käyttäytyminen on
ristiriidassa korkean dan-vyöarvon myöntämisen kanssa.
Oikeusturvalautakunta ymmärtää Judoliiton hallituksen syyn ja tarpeen tarkastella A:n vyöarvon
peruuttamisen edellytyksiä epäillyn ”vuosia jatkuneen epäasiallisen käytöksen” perusteella.”
Yllä olevasta toteamuksesta huolimatta Oikeusturvalautakunta kumosi Judoliiton hallituksen päätöksen sen
johdosta, että sääntöjen mukaan hallituksen oikeutta peruuttaa myönnetty vyöarvo, koskee kymmenen
vuoden vanhentumisaika, eli peruuttaminen olisi pitänyt tapahtua viimeistään vuoden 2020 alusta lukien.
Päätös: Todettiin
Kilpailumääräykset 2022 Liite 2-1-2022
Päätös: Hyväksyttiin
Matkakorvausten perusteet
Päätös: Päätettiin perustaa asiaan työryhmä Tuijan johdolla luomaan maksettavien matka- ja
kulukorvausten ohjeistus, jotka esitellään jäsenistölle kevät- ja syysliittokokouksissa.
Graduointisääntöuudistuksen aikataulu
Päätös: Alustava aikataulu laadittu ja työryhmä perustetaan alkuvuodesta 2022. Tavoitteena saada uudistus
valmiiksi 2022 loppuun mennessä.
11 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.
12 § Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00
Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Niemi
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Teija Meling
Varapuheenjohtaja

