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Suomen Judoliitto ry:n sääntömääräinen syysliittokokous 2021  
 

Kokousaika: Lauantaina 20.11.2021 klo 13  

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

Tämän lisäksi Teams-yhteydellä ennakkoon ilmoittautuneet. 

  

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus.  

 

Judoliiton puheenjohtaja Esa Niemi avasi kokouksen klo 13.00. 

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.  

 

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.  

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Arttu Laitinen (Meido-kan) 

 

2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri.  

Valittiin kokouksen sihteeriksi Taina Saha (Viestintä- ja 
markkinointivaliokunta) 

 

2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Raveala (Chikara) Janne 
Tähtikunnas (Jukara). 

 

2.4. Valitaan kokoukselle kaksi äänten laskijaa.  

Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Jarmo Raveala (Chikara) Janne 

Tähtikunnas (Jukara). 

 

  

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 

3.1. Todetaan kokouskutsu.  

Todetaan, että kokouskutsu on ensimmäisen kerran julkaistu liiton 
verkkosivujen (www.judoliitto.fi) kalenterissa 16.12.2020. Sen jälkeen se on 

lähetetty seurajohtajille suunnatussa uutiskirjeessä 20.10.2021 ja ollut esillä 

liiton www-sivuilla ja uutisessa 24.10.2021, 
https://judo.fi/2021/10/syysliittokokous-20-11-2021-helsingissa/.  

 

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

Todettiin kokouksen osallistujat eli määräaikaan ilmoittautuneen 20 

judoseuran edustajia, joilla 1522 ääntä. Todettiin paikalla olevan myös 

Judoliiton toimihenkilöitä ja seurojen muita edustajia. 

 

3.3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.  
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Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

  

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

Puheenjohtaja pyysi Hallintovaliokunnan pj Tero Rönkköä esittelemään 
toimintasuunnitelman vuodelle 2022.  

 

Tero Rönkkö esitteli toimintasuunnitelman vuoden 2022.  
 

Toimintasuunnitelmasta löydettiin kaksi kirjoitusvirhettä, jotka on korjattu 
pöytäkirjan päivitettyyn liitteeseen.  

 

Puheenjohtaja pyysi Talousseurantatyöryhmän pj Tuija Ihanamäkeä esittelemään 
vuoden 2022 talousarvion. 

 

Kokouksen puheenjohtaja kiitti Tuija Ihanamäkeä talouden lukujen avaamisesta ja 

perusteellisesta valmistautumisesta. Esitys sai kiitosta myös jäsenistöltä. 

 

Puheenjohtaja Arttu Laitinen avasi yleiskeskustelun toimintasuunnitelmasta ja 

budjetista. 

 

Jäsenistö esitti kysymyksiä ja kommentteja Suomisportista, Judoliiton hallinnosta ja 

taloudesta sekä aluetoiminnasta. Hallituksen edustajat vastasivat esitettyihin 

kysymyksiin. 

 

Yleiskeskustelun jälkeen kokouksen puheenjohtaja Arttu Laitinen kävi vielä uudelleen 

toimintasuunnitelman pääkohdittain läpi.  

 
Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi vuodelle 2022. 

 

 

5.1. Päätetään hallituksen kokouspalkkioista, kulukorvauksista ja niiden 
perusteista vuodelle 2022.  

 

Hallituksen esityksen mukaan matkakulukorvaukset pidetään vuoden 2021 

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

euroa. Kokouspalkkioksi esitettiin 50 euroa per osallistuttu kokous.  

 

Hyväksyttiin hallituksen esitys. 

 

5.2. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.  

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilintarkastuspalkkion maksamisesta 
kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.  

 

Kokouksessa pidettiin 15 minuutin tauko. Kokous jatkui klo 14:57 jatkuu 

kohdasta kuusi.  
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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 eli 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  

 

Hallintovaliokunnan pj Tero Rönkkö kertoi, että alle 7-vuotiaiden 
puolivuotislisenssejä on syksyn aikana ostettu 41 kpl ja yli 18-vuotiaiden 

puolivuotislisenssejä 274 kpl, joten uusi maksuluokka kannattaa pitää 

vakuutuskorissa. 

 

Hyväksyttiin hallituksen esitys. 

 

  

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

viimeistään 21.10.2021 tulleiden ehdokkaiden esittelyt liitteissä 2-5.  

Puheenjohtaja totesi hallituksen jäsenistä erovuoroisina olevan:  

Jukka Sala (ei käytettävissä jatkokaudelle)  

Petri Hakkarainen (käytettävissä jatkokaudelle)  

Henry Lipponen (ei ole ilmoittanut onko käytettävissä). 
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Puheenjohtaja totesi, että sääntöjen mukaan hallitukseen kaudelle 2022-2024 

voidaan valita enintään kolme jäsentä.  

 

Puheenjohtaja totesi, että kokousmateriaalien mukana on toimitettu 

hallitusehdokkaiden Petri Hakkarainen, Tuija Ihanamäki, Peter Mickelsson ja Anu Stör 
ehdokasesittelyt.  

 

Judoseurat esittelivät ehdokkaansa ja läsnä olevat ehdokkaat esittäytyivät itse.  

 

Puheenjohtaja kysyi kokouksen osallistujilta, oliko muita esityksiä. Muita esityksiä ei 

ollut. Orimattilan Judoseura/Tero Rönkkö esitti puheenvuorossaan tukensa Tuija 

Ihanamäelle ja Petri Hakkaraiselle perusteluineen.  

 

Pyydettiin äänestysohjeet paikalla olevalta tekniseltä tuelta. Todettiin henkilövaalien 

olevan aina suljettuja, jossa seurojen antamat jäsenmäärät kullekin ehdokkaalle 
pysyvät salassa ja vain ehdokkaiden saamat, yhteenlasketut äänet tulevat näkyviin 

äänestystuloksessa. 

 

Tatu Kosonen (Ylämaan Judo) poistui kokouksesta vetämään treenejä. 

 

Ehdokasasettelun jälkeen suoritettiin äänestys. Ehdokkaat saivat ääni seuraavasti: 

     

Tuija Ihanamäki  1252  

Anu Stör  902 

Petri Hakkarainen 839 

Peter Mickelsson 768 

 

Kokous päätti valita erovuoroisten tilalle hallitukseen kaudelle 2022-2024 seuraavat 
henkilöt: 
Tuija Ihanamäki, Anu Stör, Petri Hakkarainen. Peter Mickelsson lupautuu 
käytettäväksi Judoliiton valiokuntatyöhön. 

  

8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2022 tilejä ja 

toimintaa.   

Puheenjohtaja pyysi Tuija Ihanamäkeä kertomaan tilintarkastusyhtiön 
kilpailutuksesta ja esityksestä. Tilintarkastajiksi voidaan valita Talousvahvistus Oy:n 

tilintarkastajat: varsinaiseksi tilintarkastajaksi Janne Viitala KHT ja 

varatilintarkastajaksi Jarno Kuusisto HT. 
Puheenjohtaja totesi, että mainitut tilintarkastajat ovat käytettävissä.  

 

Hyväksyttiin Talousvahvistus Oy:n tilintarkastajat tarkastamaan Judoliiton vuoden 

2022 tilejä ja toimintaa. 

 

9. Muut hallituksen esittämät asiat.  

Puheenjohtaja totesi kokouskutsussa olevat hallituksen esittämät muut asiat: 

o 9.1 Kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset vs. vakavia eettisiä 
rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset. Liitteet 6, 7 ja 12.  
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o 9.2 Hallituksen esitys kamppailulajien yhteisten kurinpitosääntöjen 

muutokseksi. Liite 6. 

o 9.3 Judoliiton kansainvälinen strategia.  

o 9.4 Syksyn markkinointikampanjan tulokset sekä Urhean tilannekatsaus 

ja Suomisportin jäsenmäärän kehitys ja tilannekatsaus. 

 

9.1. Esitellään kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset vs. vakavia eettisiä 

rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset. Liite 6, 7 ja 12.  

Kokouksen puheenjohtaja pyysi hallituksen puheenjohtaja Niemeä 
esittelemään liitteiden mukaiset kurinpitomääräykset. 

 

Käytiin aiheesta keskustelua ja pohdittiin muun muassa uuden eettisten 

asioiden valiokunnan perustamista tammikuun järjestäytymiskokouksen 
yhteydessä. Todettiin, että on tarvetta tiedottaa jäsenistöä ja niiden 

toiminnassa mukana olevia henkilöitä vastuullisuusasioista ja SUEK:n ja 
Olympiakomitean linjasta sekä luoda yhteistä ohjeistusta. 

 

Sampo Mälkiä poistui kokouksesta 15:49. 

 

Puheenjohtaja totesi esityksen.  

 

9.2. Hallituksen esitys kamppailulajien yhteisten kurinpitosääntöjen muutokseksi. 

Liite 6.  

Kokouksen puheenjohtaja pyysi hallituksen puheenjohtaja Niemeä 

esittelemään esityksen kurinpitosääntöjen muutokseksi. 

 

Hyväksyttiin esitys. 

 

Teija Meling poistui kokouksesta 16:00. 
 

Pj pyytää Tero Rönkköä esittelemään jäsenmäärän kehityksen asialistasta 

poiketen kokouksen tässä vaiheessa, koska Rönkön piti poistua kokouksesta. 

 

Todettiin esitys. 

 

Tero Rönkkö poistui kokouksesta 16:08. 

  
9.3                        Judoliiton kansainvälinen strategia.  

Kokouksen puheenjohtaja pyysi hallituksen puheenjohtaja Niemeä 

esittelemään Judoliiton kansainvälisen strategian.  
 

Todettiin esitys. 
 

Esa Niemi joutuu poistumaan paikalta 16:12.  

  
 

9.4                    Esitellään syksyn markkinointikampanjan tuloksia ja Urhean tilannekatsaus.  
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Pj pyytää Taina Sahaa esittelemään markkinointikampanjan tuloksia. 

 

Esitys todettiin. 

 

Pj pyytää Mika Mukkula esittelemään Urhean tilannekatsauksen. 

 

Esitys todettiin.  

 

 

10. Kokouksen päättäminen.  

  

Puheenjohtaja kiitti kaikkia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 16:41.  

 

 

 

________________________________ 

Arttu Laitinen 

Kokouksen puheenjohtaja 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Jarmo Raveala    Janne Tähtikunnas 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

Pöytäkirjan kokouskutsu/asialista ja liitteet  

 

Liite 1: Hyväksytty toimintasuunnitelma ja budjetti 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 

 

Kokouksessa esitellyt pöytäkirjan liiteaineistot ja esittelijät (esittelijät suluissa) 

 

Liite 11: Talousseurantatyöryhmän esitys vuoden 2022 budjetin pääluvuista (Tuija Ihanamäki) 

Liite 12: Vertailu kamppailulajien kurinpitovaliokunta ja SUEK:n vakavien eettisten rikkomusten 

kurinpitoasioiden eroavuuksista (Esa Niemi) 

Liite 13: Esitys tilintarkastusyhtiön kilpailutuksesta ja esityksestä (Tuija Ihanamäki) 

Liite 14: Judoliiton kansainvälinen strategia (Esa Niemi) 

Liite 15: Esitys syksyn markkinointikampanjasta (Taina Saha) 

Liite 16: Urhean tilannekatsaus (Mika Mukkula) 

Liite 17: Esitys jäsenmäärien kehityksestä (Tero Rönkkö) 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/fe5a4b64-3b09-41d0-82fa-0ca53eb6428c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Suomen Judoliitto ry, Valimotie 10, 5. krs, 00380 Helsinki, p. 050 384 7030, toimisto@judoliitto.fi, www.judo.fi 

 

  

Suomen Judoliitto ry 

Toimintasuunnitelma ja 

talousarvio 2022 

Syyskokous 20.11.2021 

Judoliiton syyskokouksen hyväksymä 

20.11.2021 
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   Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 

1. Esipuhe  
    

 

Suomen Judoliiton uudistukset alkoivat vuoden 2021 alussa ja tulevat jatkumaan vuonna 2022 ja sen jälkeen-

kin. Uudistusten tarkoitus on toimia liiton strategian mukaisesti; nousta takaisin arvokisamitalikantaan sekä 

nostaa seuroissa rekisteröityjen harrastajien määrä 10 000 jäseneen.   

Tähän liittyy vahvasti niin seurojen tukeminen kaikin mahdollisin keinoin kuin huippujen valmennuksen kes-

kittäminen uuteen Olympiavalmennuskeskukseen Urheaan. Tämän lisäksi aktiivista toimintaa tullaan nosta-

maan kaikilla rintamilla; muksujudo, lasten ja nuorten judo, harrasteryhmät ja aikuisten kuntoliikunta, leiri-

toiminta, koulutukset, tuomaritoiminta, kotimaiset ja kansainväliset kilpailut jne.  

Huippujudon puolella alkaa jälleen kova kausi toukokuussa 2022, jolloin käynnistyy olympiakarsintapisteiden 

kerääminen kohti Pariisia 2024.  

Työmaata riittää kaikille, jotka ovat huomanneet, kuinka hieno laji judo on, ja miten se on syytä nostaa sille 

paikalle, johon se kuuluu.   

 

Koko tulevan vuoden kulmakivenä toimii vuosikello, jossa on mm.:  

 

• Hallituksen järjestäytymiskokous ja Urheilugaala (tammikuu)  

• Kevätliittokokous (maalis-huhtikuu)  

• PM-kisat (huhtikuu)  

• Aikuisten EM-kisat (huhti-toukokuu)  

• Olympiapisteiden keruu alkaa (toukokuu)  

• aikuisten ja nuorten ja sovelletun SM-kisat (toukokuu)  

• Aikuisten avoimet SM-kisat (heinäkuu)  

• Kadettien EM-kisat (heinäkuu)  

• EYOF (heinäkuu)  

• Aikuisten MM-kisat (elokuu)  

• Juniorit EM-kisat (syyskuu)  

• U23 EM-kisat (marraskuu)  

• Syysliittokokous (marraskuu)  
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   Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 

2. Valmennusvaliokunnan toiminta  
  

  

 

Judoliiton valmennustoiminta keskittyy huippuryhmän osalta valmistautumiseen alkaviin Pariisin 2024 Olym-

piakarsintoihin.  Judoliiton valmennus on keskitetty strategian mukaisesti Urheaan 2021, johon ohjataan lajin 

potentiaaliset urheilijat. Päävalmentaja Rok Draksic vastaa huippuryhmän urheilijoiden kansainvälisistä ta-

pahtumista ja Helsingin päivittäisharjoittelun ohjelmoinnista ja toteutuksesta yhdessä alle 21-vuotiaiden ja 

alle 18-vuotiaiden nuorten olympiavalmentajien kanssa. Valmennuspäällikkö vastaa koko judokan urapo-

lun johtamisesta ja valmennuksen kehittämisestä tukien erityisesti maajoukkuevalmennuksen toimintaa.  

 

Judoliiton valmennustoiminta tähtää kansainväliseen arvokisamenestykseen. Valmennusta terävöitetään yh-

teisillä toimintatavoilla, joiden tavoitteena on tuoda toimintaan lisää ammattimaisuutta ja parantaa harjoit-

telukulttuuria. Ne ovat myös edellytys kansainväliselle menestykselle. Lisäksi maajoukkuevalmennuksen ar-

vokeskustelua jatketaan yhteisissä valmennustapahtumissa. Näitä jo aloitettuja toimenpiteitä edelleen jatke-

taan ja vahvistetaan.  

 

Helsingin Valtakunnallinen Olympiavalmennuskeskus tarjoaa kansainväliset vaatimukset täyttävät olosuh-

teet, tukitoimet ja lajiosaamisen huippujudon päivittäisvalmennukselle. Judoliitto tukee yhdessä Urhean asi-

antuntijoiden kanssa urheilijoiden kaksoisurasuunnitelmaa.   

Arvokilpailu- ja edustusjoukkueet valitaan jatkossakin vuosittain tarkistettavien valintakriteereissä mainittu-

jen tuloksien sekä sitoutumisen asteen perusteella.  

Voimassa olevat joukkue- ja valintakriteerit löytyvät Judoliiton nettisivuilta (judo.fi). Päivitetyt kriteerit täs-

mentyvät ja löytyvät Judoliiton nettisivuilta ennen vuoden 2022 alkua.  Valmennusosaamisen kehittämiseksi 

Judoliitto jatkaa keväällä 2020 aloitettua suomalaisen judovalmennuksen linjauksen työstöä. Judoseurojen 

kanssa yhteisesti linjattavalla dokumentilla päivitetään judovalmennuksen suuntaviivat lapsuudesta huippu-

vaiheeseen.  

 

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja vahvistaa osaamistamme kohti kansainvälistä vaatimustasoa sekä sel-

kiyttää niin valmentajien, ohjaajien, seuratoimijoiden kuin vanhempien työtä kilpajudon parissa. Käytännössä 

kyse on Judokan Urapolun sisällön päivittämisestä ja laajentamisesta. Tähän hyödynnetään myös Urhean asi-

antuntemusta.  

Judoliiton valmennustoiminnan tavoitteena on palata kansainväliseen mitalikantaan yleisen sarjan arvokilpai-

luissa olympiadilla 2021–2024. Tavoitteen saavuttamiseksi valmennustoiminnan laatua arvioidaan yhteisesti 

sovittavilla valmennuksen laatutekijöillä, jotka määritetään vuosittain.   
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2.1 Aikuiset ja alle 23-vuotiaat  
  

Aikuisten valmennustoiminnan painopiste on siirretty kohti Pariisia 2024. Olympiakarsinnat käynnistyvät tou-

kokuussa 2022. Tavoitteena ennen Olympiakarsintojen alkamista on urheilijoiden rankingsijoitusten nostami-

nen ja valmistautuminen alkavaan olympiakarsintaan.  

 

Strategian mukaisesti Judoliitto on keskittänyt valmennuksen Helsinkiin Urhea-Halliin syksystä 2021 alkaen 

tavoitteena kansainvälisen vaatimustason täyttävät harjoitusolosuhteet urheilijoille mukaan lukien päivittäis-

harjoittelun määrä ja laatu sekä seuranta. Lisäksi tehostetaan parhaiden urheilijoiden valmentautumista var-

mistamalla heille paras mahdollinen harjoitusvastus niin kotimaassa kuin kustannustehokkailla kansainväli-

sillä leireillä.   

 

Päävalmentajaa tukee ja ohjaa tiiviisti ryhmäohjelmaan sitoutuneen huippuryh-

män valmentautumista. Hän vastaa kokonaisvaltaisesti harjoitusohjelman suunnit-

telusta ja toteutuksesta mukaan lukien fyysinen harjoittelu. Kotimaan leiritys suun-

nitellaan tukemaan kansainvälistä ohjelmaa. Korkeanpaikan leiritys toteute-

taan osin ulkomailla ja osin kotimaassa alppimajaolosuhteissa.  Tavoitteena on 

saada urheilija seitsemän parhaan joukkoon kaikissa arvokisoissa, mitali GP tai GS –
tasolta, yksi urheilija Mastersiin ja urheilijoiden rankingsijoitusten parantaminen al-

kavia Olympiakarsintoja kohti ja niiden käynnistyttyä.  

 

Ikäluokkien yhteiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022:  

 

TAVOITTEET  TOIMENPITEET  MITTARIT   

Vastaaminen kv. tason 

vaatimuksiin  

• Päivittäisvalmennuksen 

laadun nostaminen   

• Harjoitusvastustajien 

määrän nostaminen arki-

harjoittelussa ja lauantai-

den yhteisharjoituksissa  

  

• Huippuryhmän tiivistäminen  

• Keskittyminen urheilijoi-

hin, jotka seuraavat suunnitelmaa  

• Yksilöllisempi suunnittelu  

  

• Yhteistyön kehittyminen seura-

valmentajien suuntaan  

• Harjoittelun seuranta  

• Otteluharjoitukset tuomarilla 

lauantaisin  

• Urheilijoiden kehittymi-

nen (testaus)  

• Harjoittelun seuranta  

Menestyminen  

• Olympiakarsinnat (tou-

kokuu 2022 alkaen)  

• EM, U23 EM ja MM  

• U23 EM  

• GP ja Grand Slam  

• Masters  

• Universiadit  

  

• Suunnitelman noudattaminen  

• Työnteko - extrat  

• Keskittyminen yksityiskohtiin  

• Huippuryhmän kehittäminen  

• Mitali GP tai GS tasolta  

• Kaksi urheilijaa Top 5:ssä WRL  

• Yksi urheilija Mastersissa  

• Yksi urheilija Top 30:ssä ja 

yksi Top 50:ssä WRL  

• 7-joukossa kaikissa arvoki-

soissa  

Valmennuksen ja vuoro-

vaikutuksen kehittäminen  

• Yhteistyö muiden valmenta-

jien kanssa   

• Urhean tehokas hyödyntämi-

nen: voimistelu, paini, bjj, liikku-

vuus  
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2.2 Alle 21-vuotiaat  
  

Alle 21-vuotiaiden päätavoite on syyskuussa Prahassa järjestettävät ikäluokan EM-kilpailut. Päätavoittee-

seen valmistautuminen tapahtuu kansainvälisten Eurooppa Cup –kilpailuiden ja niiden yhteydessä järjestettä-

vien leirin sekä kotimaan leirityksen turvin.   

Kotimaan tärkeimmät kilpailut ovat kansainväliset Baltic Sea Championships maalis-

kuussa sekä Finnish Judo Open lokakuussa. Muita tärkeitä kotimaisia kilpailuja ovat 

Samurai Cup -kilpailut sekä ikäluokan SM-kilpailut. Lisäksi ikäluokan ryhmäsuunnitel-

massa on huomioitu muut muissa pohjoismaissa sekä Baltiassa järjestettävät kilpai-

lut.  

Ikäluokan kotimaan maajoukkuevalmennus järjestetään yhdessä aikuisten kanssa; sa-

moin ikäluokan parhaimmisto osallistuu soveltuvin osin aikuisten kansainväliseen lei-

ritykseen.  

Ikäluokan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022:  

 

TAVOITTEET  TOIMENPITEET   MITTARIT   

Menestyminen  

• Ikäluokan EM-kilpailut  

• European Cup -turnauk-

sissa  

• Urheilijoiden onnistunut koti-

maan päivittäisvalmennus ja ul-

komaan leiritys  

• Ikäluokan World Ranking -lis-

talla parhaat urheilijat Top 30  

• European Cup –tason kilpailuissa 

vähintään neljän urheilijan sijoittu-

minen Top 8  

• EM-kilpailuissa vähintään yhden 

urheilijan sijoittuminen Top 8  

  

Päivittäisharjoittelun te-

hostaminen   

  

Kaksoisura; urheilun ja 

opiskelun yhdistäminen  

  

• Olympiavalmennuskeskus har-

joittelun onnistumisen ja menes-

tyksen mahdollistavan ympäris-

tön pohjana  

• Opiskelun joustava yhdistämi-

nen tavoitteelliseen valmentau-

tumiseen  

• Osallistuva asiantuntijuus  

  

• Osallistumisaktiivisuus harjoitte-

luun liittyvänä mittarina  

• Opiskelutavoitteiden etenemi-

nen  

• Tukiohjelmien käytettävyys  

  

Urheilijoiden fyysinen ke-

hittyminen vastaamaan 

kansainvälisiä nuorten ja 

tulevan aikuisten ikäluo-

kan vaatimuksia  

  

• Harjoittelun seuranta  

• Harjoittelumäärän asteittai-

nen nosto  

• Testaus  

• Testitulosten kehitys fyysisten 

ominaisuuksien mittarina  

• Harjoittelun seurannan rapor-

tointi ja palaute  

  

Valmennusprosessien kehi-

tys  

• Päivittäisvalmennuksen järjes-

telyt   

• Yhteydenpito urheilijoihin ja 

urheilijan valmentajiin sekä taus-

tahenkilöihin  

• Tavoitekeskustelut   

• Urheilijoiden itsearvio   

• Tavoite- ja kehityskeskustelut  

• Kausipalaute  

• Valmentajapalavereiden määrä 

ja osallistuminen  
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2.3 Alle 18-vuotiaat  
  

Alle 18-vuotiaiden edustusjoukkueen päätavoite on EM-kilpailut kesä-heinäkuun vaihteessa ja nuorten Olym-

piafestivaalit 24. - 30.7.2022. Joukkue kilpailuihin valitaan kevään kansainvälisten kilpailujen perusteella, 

joista painotetaan European Cup- kilpailuja.  

 

Valmennusryhmän tavoitteena on menestyä Pohjoismaisissa ja Baltian alueen kilpailuissa sekä mm. Swe-

dish - ja Varsova Openissa syksyllä. Keskeisenä osana alle 18-vuotiaiden valmennussuunnitelmaa ovat koti-

maan tapahtumat kuten SM-kilpailut, Samurai Cup -kilpailusarja sekä Baltic Sea Championships ja Finnish Judo 

Open. Edellä mainituissa tapahtumissa menestymällä tehdään valinnat edustusjoukkueeseen.    

Alle 18-vuotiaiden valmennusjärjestelmän runkona on kotimaan leiritys Liikunta-

keskus Pajulahdessa, jonka tavoitteena on koota kaikki parhaat suomalaiset ikä-

luokan judokat harjoittelemaan yhdessä.  Edustusvalmennusleirien tavoitteena on 

paitsi laadukkaan harjoittelun lisääminen myös urheilijaksi kasvaminen, testaus 

sekä VOK1-tason luennot. Alle 18-vuotiaiden valmennusryhmiin kuuluminen edel-

lyttää sitoutumista ikäluokan vuosittaiseen valmennussuunnitelmaan.     

Alle 18-vuotiaiden valmennusta tehostetaan Liikuntakeskus Pajulahdessa järjes-

tettävän leirityksen lisäksi mm. kilpailujen yhteydessä järjestettävillä harjoituspäi-

villä. Ikäluokan parhaimmisto osallistuu soveltuvin osin alle 21-vuotiaiden maajoukkueleiritykseen.  

Ikäluokan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022: 

  

TAVOITTEET  TOIMENPITEET   MITTARIT   

Edustusjoukkueen koon kas-

vattaminen  

  

  

• Onnistunut seura- ja liittoval-

mennuksen yhteistyö, tiedon ja-

kaminen ja valmennuksen laadun 

kehittäminen  

• Menestymispohjan (tulokset) laajene-

minen pohjoismaisen- sekä Baltian alu-

een kilpailuissa sekä muissa näyttökilpai-

luiksi luokitelluissa kansainvälisen tason 

kilpailuissa  

• Edustusvalmennusleiritykseen osallis-

tuneiden määrä  

  

Menestyminen  

• Ikäluokan EM-kisoissa  

• European Cup -turnauk-

sissa  

• Onnistunut liittovalmennus yh-

teistyössä henkilökohtaisten val-

mentajien kanssa  

• Menestysedellytysten ja onnis-

tumisen mahdollistavan ympäris-

tön luominen  

• Tulokset European Cup –tason kilpai-

luissa (vähintään 4 urheilijan sijoittuminen 

sijoille 1.–7.)  

• Tulokset EM-kilpailuissa (vähintään 

kahden urheilijan sijoittuminen sijoille 1.–
5.)  

  

Fyysisten ominaisuuksien ke-

hittäminen riittävälle tasolle 

varmistamaan pohjaa tulevaa 

harjoittelua varten alle 21-

vuotiaiden ikäluokassa kan-

sainvälisen vaatimustason 

mukaisesti.  

• Harjoitusmäärän nostaminen  

• Urheilijoiden koulutus leireillä 

ymmärtämään lajin vaatimustaso  

• Liittotason onnistunut kommu-

nikaatio ja sujuva tiedonvälitys 

seura- ja henkilökohtaisten val-

mentajien kanssa.  

• Innostavan harjoitusympäris-

tön luominen leireillä ja liiton val-

mennustapahtumissa  

  

• Testitulosten kehitys erityisesti tyttöjen 

kestävyysominaisuudet  

• Harjoittelun seuranta (urheilijat rapor-

toivat harjoittelunsa viikkotasolla)  

• Valmentajapalavereiden määrä ja osal-

listuminen  

• Kausipalaute  
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 2.4 Alle 15-vuotiaat  
  

Alle 15-vuotiaiden valmennuksessa järjestetään kaksi valtakunnallista leiriä, Summer – ja Winter Camp, joiden 

tarkoituksen on koota 12–14-vuotiaat kilpajudosta kiinnostuneet lapset ja nuoret yhteen harjoittelemaan ur-

heiluopisto-olosuhteisiin. Näin madalletaan kynnystä alle 18-vuotiaiden maajoukkueleiritykseen siirtymiseen.  

 

Tärkeä osa alle 15-vuotiaiden valmennustoimintaa on myös Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman alla 

toimiva valtakunnallinen yläkoululeiritys. Judossa yläkoululeiritys on osa Judoliiton valmennusjärjestelmää 

sekä maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria urheilijaksi kasvamisen tiellä kokonaisvaltaisesti. Ju-

doliiton virallinen yhteistyökumppani Liikuntakeskus Pajulahti toimii judon yläkoululeirityksen keskitty-

mänä. Yläkoululeirityksestä vastaavat samat ammattivalmentajat, jotka toimivat U15- ja U18-valmennuksessa. 

Laji- ja ominaisuusharjoittelun lisäksi leireillä harjoitellaan urheilun ja koulun yhdistämistä, arjen hallintaa sekä 

leirielämää samanhenkisten kavereiden kanssa.  

 

Eri leiritysten ohella ikäluokan harjoittelun tehostamiseksi kannustetaan alueita organisoimaan niin viikoittai-

sia alueellisia yhteisharjoituksia kuin alueellisia harjoittelun tehostamispäiviä, joissa ikäluokan nuoret pääsevät 

harjoittelemaan maksutta muiden alueen nuorten kanssa otteluharjoitusten merkeissä. Lisäksi edustusval-

mennustapahtumien yhteydessä pyritään järjestämään yhteisiä harjoituspäiviä kyseiselle ikäluokalle. Tarkem-

mat lisätiedot Judoliiton kalenterista.  

 

Ikäluokan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022:  

 

TAVOITTEET  TOIMENPITEET   MITTARIT  

Valmennustoiminta  • Summer- ja Winter Camp  

• 7. yläkoululeiritys  

• Alueelliset harjoituspäivät  

  

• Osallistujamäärä  

• Palautekyselyt  

Kilpailutoiminta  • Samurai Cup -kilpailusarja  • Osallistujamäärä  

  

U15-ikäluokkaa valmentavien seu-

ravalmentajien valmennusosaami-

sen lisääminen  

• Valmentajien määrän lisäämi-

nen alueellisiin harjoituspäi-

viin oppimaan ja verkostoitumaan  

• Seuravalmentajien verkosto  

  

• Osallistujamääärä  
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2.5 Urheiluakatemiat  
  

  

Judoliitto on keskittänyt valmennustoimintansa pääkaupunkiseudun Urheaan, jossa judovalmentajien työnan-

tajana toimii Judoliitto. Urheiluakatemian tärkeimpänä tehtävänä on koota tavoitteellisesti harjoittelevat ju-

dokat laadukkaan päivittäisvalmennuksen piiriin. Ohjattujen arkiharjoitusten ohella niissä on saatavilla val-

mennuksen tukitoimet sekä opiskelun ja urheilun vaivaton yhdistäminen.   

 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian judon päivittäisvalmennuksesta vastaa päävalmentaja Rok Draksic yh-

dessä alle 21-vuotiaiden nuorten olympiavalmentaja Markus Pekkola ja alle 18-vuotiaiden nuorten olympia-

valmentaja Eetu Laamasen kanssa. Draksicin vastuulla on huippuryhmään nimetyt sekä vanhemmat, korkea-

kouluasteelle tai työelämään siirtyneet, urheilijat.  

 

Laamasen tehtävänä on vastata Mäkelänrinteen urheilulukion judoryhmän valmennuksen suunnittelusta ja to-

teuttamisesta sekä yläkouluikäisten yhteisharjoitusten organisoinnista. Pääkaupunkiseudun valmennus järjes-

tetään ja koordinoidaan yhteistyössä Etelä-Suomen judon sekä urheiluakatemiassa harjoittelevien urheilijoi-

den henkilökohtaisten valmentajien kanssa. Viikko-ohjelmarungossa pyritään yhdistämään arvokilpailujen ul-

kopuoliset kilpailukaudet yhtenäisiksi eri ikäryhmille. Urheilijoille pyritään hakemaan kansainvälisestä kalente-

rista omalle tasolle sopivat kilpailut. Kun kaikki noudattavat jaksotusta, palvelevat yhteiset harjoitukset jokaista 

kilpajudokaa parhaalla tavalla.  

  

2.6 Valmennuksen asiantuntijapalvelut  
  

Terveydenhuollossa jatketaan ennalta ehkäisevää toimintaa järjestämällä huippuryhmän urheilijoille terveys-

tarkastukset Judoliiton yhteistyölääkärin, Rauno Elokiurun, toimesta. Elokiuru vastaa ensisijaisesti huippuryh-

mästä. Leirityksessä on mukana valmennuksen tarvearvion mukaan fysioterapeutti Satu Lehikoinen.  

Fyysinen testaus toteutetaan koordinoidusti Urheassa sekä Liikuntakeskus Pajulahdessa. Alle 18-vuotiaille to-

teutetaan kenttätestit valmennusleirityksen yhteydessä.  

 

Urhean yksilölliset tukipalvelut koordinoidaan valmentajien johdolla: Fysioterapiasta Urheassa vastaa Nik-

las Hamström, ravintovalmennuksesta Laura Manner, psyykkisestä valmennuksesta Tatja Holm ja kaksoisura-

asioista Juha Dahlström yhdessä Tuuli Merkikoski-Siliuksen kanssa. Lisäksi valmentajilla on käytössään tukea 

muilta asiantuntijoilta, kuten konsultaatiotukea fysiikkavalmennukseen. Urhean asiantuntijaryhmää koordinoi 

Mika Saari. Huippuryhmällä on käytössä yksilölliset olympiavalmennuskeskuksen tukipalvelut, muulla akate-

miaryhmällä pääosin ryhmäprosessit. Urhean arkivalmennukseen rakennettua, psyykkisen valmennuksen vuo-

sikelloa, joka yhtenäistää ja tehostaa psyykkisen valmennuksen toteuttamista urheilijoiden ikä- ja taitotasot 

huomioiden, jatketaan.  

https://sign.visma.net/fi/document-check/fe5a4b64-3b09-41d0-82fa-0ca53eb6428c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Sivu 10 / 42 
 

   Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 

  

2.7 Paralympiajudo  
  

Paralympiajudokoiden valmennus toteutetaan muuhun valmennukseen integroituna. Tällä hetkellä Suo-

messa ei ole kansainvälisen tason paralympiajudokoita.  

 

  

2.8 Veteraanijudotoiminta  
  

  

Koronapandemian vaikutusta ensi vuoden toimintaan on vaikea arvioida, mutta tässä suunnitelmassa olete-

taan, että judotoiminta vuonna 2022 on lähes normaalia. Veteraanijudotoiminnan keskeiset painopisteet 

ovat:  

1. Veteraanien kilpailutoiminnan kehittäminen kotimaassa ja kansainvälisesti.  

2. Veteraanijudon yhteistyön kehittäminen Judoliiton valmentajien, alueiden ja seurojen kanssa.  

3. Pohjoismaisen judoyhteistyön ja verkoston kehittäminen sekä tätä tukevien hanke- ja rahoitusmah-

dollisuuksien edistäminen.  

4. Veteraanijudo osana aikuisliikunnan kehittämistä.  

5. Aktiivinen tiedotustyö edellisiin liittyen  

  

Veteraanien kilpailut  
 

Veteraanijudokat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin kilpailuihin. Veteraanien kauden kansainväliset pää-

tapahtumat ja arvokilpailut ovat:  

1. Veteraanien judon EM-kilpailut keväällä 2022, alustavasti Kreikan Ateenassa. Tavoitteena on, että 

Suomi osallistuu EM kisoissa yksilökilpailujen lisäksi myös joukkuekilpailuun ikäluokassa 40-49 

vuotta.  

2. Veteraanien judon MM-kilpailut syksyllä 2022, alustavasti Puolan Krakovassa.  

3. Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Reykjavikissa, keväällä 2022.  

 

Muita kansainvälisiä veteraanijudokilpailuja, joihin suomalaiset ovat perinteisesti osallistuneet ovat:   

 

1. Eurometropole Masters 22.01.-23.01.2022 Ranskan Mouvauxissa/Lillessä (ko. kilpailu on Euroopan 

suurin veteraanijudokilpailu EM- ja MM-kilpailujen jälkeen, 750 osallistujaa)  

2. Unkarin mestaruuskilpailut Szazhalombattassa tai Györissä, keväällä 2022.  

3. Kansainväliset veteraanikilpailut Ranskan Toursissa, 09.04.-10.04.2022.  
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Suomessa järjestetyissä judokilpailujen veteraanisarjoissa on toistaiseksi ollut osallistujia niin vähän, että pai-

noluokkia on paljon yhdistetty. Useimmiten ainoa ikäraja on ollut vähintään 35 vuotta. Tavoitteena on, että 

veteraaneille järjestetään vuonna 2022 avoimet SM-kilpailut (esim. FJO:n yhteydessä), jossa noudatetaan 

mahdollisimman pitkälti kansainvälisiä paino- ja ikärajoja. (Vuonna 2021 järjestetään Tampere Shiain yhtey-

dessä avoimet veteraanien mestaruuskilpailut.) Suomalaisia veteraanijudokoita (esim. Ahvenanmaalta) osal-

listuvat myös Ruotsissa järjestettävien judokilpailujen veteraanisarjoihin.  

 

Veteraanien leirit  
 

Veteraanijudokat osallistuvat judoleireille Suomessa ja muutama veteraanijudoka osallistuu myös muualla Eu-

roopassa järjestettäviin veteraanijudoleireihin, esim. Ranskassa.    

 

Vuoden 2022 tavoitteena on, että veteraanien edustusryhmä voi osallistua Judoliiton järjestämiin edustusval-

mennusleireihin, jotka on tarkoitettu kaikille ryhmille. Yhteistyötä alue- ja seuratoimijoihin tiivistetään, jotta 

veteraanijudokoiden osaamista saataisiin paremmin hyödynnettyä myös seuratoiminnan kehittämisessä. Tu-

levana vuonna luodaan tästä toiminnasta näkyvämpää.  

 

Vuoden 2022 aikana järjestetään muutama veteraanijudoleiri Suomessa:  

1. Viikonloppuleiri keväällä esim. Helsingissä tai Pajulahdessa tammikuussa ja tai valmistavana leirinä 

ennen veteraanien EM-kilpailuja.  

2. Turku Judo Week 2022 For Veterans elokuussa  

3. Viikonloppuleiri syksyllä esim. Helsingissä tai Pajulahdessa. Leirit toimivat myös viimeistelyleireinä 

ennen arvokisoja. 

  

Yhteistyö muiden Pohjoismaiden kanssa 

   

Muiden Pohjoismaiden judoveteraanien kanssa ylläpidetään Pohjoismaiden veteraanikilpailujen rankinglistaa, 

josta tuotetaan Suomen judoveteraanien rankinglista (käytössä viime vuosina). Tulevana toimintavuonna 2022 

kutsutaan muiden Pohjoismaiden veteraaneja mukaan Suomessa järjestettäviin kilpailuihin ja leireille. Vastaa-

vasti osallistutaan heidän järjestämiinsä tapahtumiin. Alkuvuodesta 2022 selvitetään erilaisia tukimahdolli-

suuksia yhteistyön vauhdittamiseksi ja esimerkiksi kulttuurien väliseen liikkuvuuteen ja asiantuntijavaihtoon 

liittyen.  

 

   

                    

Veteraanijudo osana aikuisliikunnan kehittämistä  
 

Veteraanijudotoiminnasta tulee viestiä innostavana aikuisjudon harrastusmuotona, jossa aikuisenakin judon 

pariin tulleet voivat edetä kilpaurallaan aina kansainvälisiin arvokilpailuihin saakka. Suomen veteraanijudokat 
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ovat saavuttaneet arvokisamenestystä. Veteraanijudokoilla on osaamista, jota tarjotaan laajemmin myös ju-

doyhteisön käyttöön. Aikuisliikkujien ja aikuisten judoharrastajien tarinoita, urheilijapolkuja ja osaamista nos-

tetaan esille yhteistyössä Judoliiton viestinnän kanssa. Kerrotaan laajemmin judoseuroille, miten toimintaan 

on mahdollista päästä mukaan ja mitä veteraanijudo tarjoaa kehittymishaluisille aikuisjudokoille. Kannuste-

taan judoseuroja ohjaamaan jäseniään mukaan veteraanijudotoimintaan.  

 

Viestintä  

 
Veteraanijudotoiminnasta tiedotetaan Judoliiton verkkosivuilla: www.judo.fi sekä säännöllisesti judoveteraa-

nien omalla Facebook-sivulla “Judoveteraanit Suomi”. Judoliiton viestintäyhteistyötä tiivistetään. Kootaan alu-
eilta ja seuroilta veteraanijudokoista yhteyshenkilöt, jotka osallistuvat veteraanijudosta viestimiseen ja kehit-

tämistyöhön.   

 
Rahoitus  

 
Veteraanijudotoiminta toteutetaan omakustanteisesti. Toimintavuonna 2022 selvitetään erilaisia kehittämis- 

ja avustusmahdollisuuksia aikuisliikunnan, leiritoiminnan ja kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön edistä-

miseen.  

  

2.9 Valmennuksen työsuunnitelma  
  

Valmennuksen tarkempi ikäluokkakohtainen työsuunnitelma vuodelle 2022 sekä kaikkien valmennuksen vas-

tuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät Judoliiton nettisivuilta ennen alkavaa vuotta 2022.  
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 3. Koulutusvaliokunnan toiminta 

  

  

 

Vuonna 2022 seuratoimijoiden osaamisen kehittämistä tehdään kolmen painopistealueen kautta:  

 

1. Valmentajan polku: Seuravalmentajien ja ohjaajien osaamisen lisääminen, sekä valmentajien roh-

kaisu eteenpäin polullaan. Toimet toteutetaan yhteistyössä valmennusvaliokunnan kanssa.  

2. Seurojen kehittäminen: Tähtiseura-polulle lähtevien ja uudelleen auditoituvien seurojen tukeminen. 

Seurakehittäjän palvelut ja aluepäälliköiden apu kehittämistyössä.  

3. Hyviksi todettujen toimintatapojen ja tuotteiden vahvistaminen seuroissa (esim. Muksujudo) ja uu-

sien tuotteiden (esim. Fitjudo) kehittäminen judoseuroille.

  

Koulutusvaliokunnan alaisuuteen kuuluvat vyökoekomissio, katakomissio ja sovelletun judon toiminta.  

Näiden tavoitteista ja toiminnasta kerrotaan jäljempänä omissa kohdissaan.  
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3.1 Koulutustoiminta  

 

Judoliiton koulutus- ja valmennusvaliokuntien yhteistyön tiivistämistä jatketaan vuonna 2022 erityisesti val-

mennuslinjauksen työstämisen ja VOK3-tason Judovalmentajakoulutuksen järjestämisen merkeissä. Judoliitto 

toteuttaa erilaisia valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia sekä erilaisia täydennyskoulutuksia itsenäisesti ja yhteis-

työssä kamppailulajien kanssa. Judoliitto on mukana niissä kamppailulajien yhteisissä koulutuksissa, jotka ovat 

lajiliiton koulutusjärjestelmän kannalta tarkoituksenmukaisia. Koulutusjärjestelmä liittyy kiinteästi judon vyö-

arvojärjestelmään.  

 

Koulutuksia järjestetään soveltuvin osin myös verkossa ja yhteistyössä verkkokoulutuksia tarjoavien tahojen 

kanssa. Lähikoulutukset järjestetään ensisijaisesti Liikuntakeskus Pajulahdessa ja judoseurojen tilaamina judo-

seuroissa.  

 

Judoliiton työryhmät järjestävät vastuualueilleen kuuluvia täydennyskoulutuksia. Judoliiton kouluttajina toimi-

vat kouluttajalisenssin omaavat henkilöt sekä eri alojen asiantuntijat. Seurat voivat tilata Judoliitolta koulutuk-

sia myös omille judosaleilleen.   

 

  

  

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK)  
  

Kouluttautuminen lisää valmentajien ja ohjaajien osaamista ja seuratoiminnan laatua. Seuroilta toivotaan 

suunnitelmallisuutta seuran valmentajien ja ohjaajien ohjaamiseksi koulutuksiin. Ohjaaja- ja valmentajakou-

luksiin kannattaa hakeutua, kun se on omalla valmentajan polulla ajankohtaista, ei vasta sitten, kun se on vyö-

arvovaatimusten suhteen pakollista.  

 

Vuonna 2019 perustettua seuravalmentajien verkoston toimintaa tullaan kehittämään edelleen. Seurojen val-

mentajien ja ohjaajien toivotaan tulevan mukaan verkostoon. Verkosto toimii samalla valmennuksen ja val-

mentamisen informaalisen oppimisen ja vertaisoppimisen ympäristönä. Avoimia oppimisen paikkoja ovat 

myös eri ikäisille järjestettävät harjoituspäivät, joihin valmentajat ja ohjaajat ovat tervetulleita seuraamaan 

harjoitustoimintaa sekä sovittaessa mukaan valmennustiimiin.   

 

Judoliitto on määritellyt VOK 1-, 2- ja 3-tasojen koulutukset sekä tasotodistuksiin vaadittavat kokonaisuudet. 

Osa koulutuksista on judoliiton järjestämiä, osa kamppailulajien yhteisiä koulutuksia ja osa muiden tahojen 

järjestämiä. Kamppailulajien yhteisten 2:sen ja 3:nen tason koulutusten vuosisykli löytyy Judoliiton nettisi-

vuilta.  
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VOK-tasojen suorittamiseen vaaditaan koulutuksien lisäksi myös käytännön ohjaus- tai valmennustyötä tata-

milla seuraavasti: 1-tasolla 50 tuntia ja 2- sekä 3-tasolla 100 tuntia. Tuntimäärät ovat suuntaa antavia ja pyrki-

vät kuvaamaan koulutuksen laajuutta eli sitä, kuinka paljon opiskelua ja harjoittelua osaamistavoitteiden saa-

vuttaminen vaatii.  

 

Koulutus- ja nuorisopäällikkö käsittelee tasotodistushakemukset ja kirjoittaa todistukset. Tasotodistukseen 

vaadittavan osaamisen voi esittää myös aiemmin hankitun osaamisen perusteella (AHOT-lomake).  

Kansainvälisen lajiliiton (IJF) järjestämiin valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin sekä seurajohdonkoulutuksiin voi 

tutustua IJF Academyssa.  

  

TASO 1  
  

Judon perusteet (JP) ja Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa (OOP) -koulutuksia järjestetään lähellä 

harrastajia. Lähes kaikilla harrastajilla on mahdollisuus käydä koulutus omassa seurassa tai lähiseurassa. Kou-

lutusmateriaalien päivittäminen aloitetaan vuoden 2022 aikana ja ne siirretään sähköiseen muotoon.  

 

    

Seurakouluttajille ja aluekouluttajille pidetään kouluttajakoulutus vuosittain. Lisäksi kouluttajat tapaavat Ju-

doliiton muiden tapahtumien yhteydessä. Tapaamisten tarkoitus on oppia yhdessä lisää sekä keskustella osaa-

mistavoitteista, koulutusten sisällöistä ja toimintatavoista.  

 

Toive on, että seuroilla on oma kouluttaja, jolla on oikeus järjestää Judon perusteet -koulutusta. Laaja vapaa-

ehtoisten lisensoitu, aktiivinen ja osaava kouluttajaverkosto on lajille rikkaus. Vuonna 2022 uuden seurakou-

luttajat koulutetaan erillään jokavuotisesta kouluttajakoulutuksesta. Näin kouluttajakoulutuksessa pystytään 

keskittymään koulutuksien kehittämiseen ja seurakouluttajakoulutuksessa paneutumaan paremmin Judon pe-

rusteet –koulutuksen sisältöihin sekä kouluttajana toimimiseen.  

 

VOK 1 -tason kokonaisuuteen sisältyy Judon perusteet sekä Oppimisen ja opettamisen perusteet –koulutusten 

lisäksi 20 tuntia VOK 1 -tason valmentajakoulutusten teemakoulutuksia. Teemakoulutuksia järjestää lä-

hinnä Liikunnan aluejärjestöt. Seurat voivat myös tilata ko. koulutuksia aluejärjestöltä. Tämä kannattaa tehdä 

useamman seuran kanssa yhteistyössä. Näin saadaan varmistettua riittävä osallistujamäärä ja koulutettua sa-

malla kaikki, joilla on koulutukselle tarve.  

 

Vuonna 2022 Judoliitto jatkaa judon ohjausta- ja valmennusta palvelevien VOK1-teemakoulutusten tilaa-

mista Vierumäen Urheiluopistolta. Osallistuja voi suorittaa näitä koulutuksia itsenäisesti verkossa. U18-ikäisille 

järjestetään valmennukseen liittyvää koulutusta maajoukkueleirien yhteydessä, mistä muodostuu nuorille kil-

pailijoille vaihtoehtoinen VOK 1 -tason täydennysosa. Ykköstason valmentajakoulutuksen tavoitteena on, että 

valmentaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi yksittäisen harjoituksen laadukkaasti.   
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TASO 2  
  

VOK 2 -tasolla on kolme vaihtoehtoista koulutuspolkua, johon judoka voi suuntautua: Valmentajan polku, las-

ten ja nuorten ohjaajan (junioriohjaajan) polku ja aikuisharrastajan ohjaajan polku. Koulutuksia järjestetään 

kamppailulajien yhteisesti sopiman vuosikalenterin mukaan, eri lajien ollessa vuorollaan vastuussa koulutuk-

sista. Kakkostason valmentajakoulutuksen tavoitteena on, että valmentaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi harjoi-

tuskauden laadukkaasti.  

 

Neljäntenä polkuna koulutusjärjestelmässä valmentajaksi haluaville urheilijoille, on Suomen Valmentajien jär-

jestämä Urheilijasta valmentajaksi koulutus, joka kattaa aktiivikilpailijan osalta tasot 2 ja 3. Koulutus järjeste-

tään vuosittain Varalan Urheiluopistolla. Judoliitto tiedottaa tästä koulutuksesta nettisivuillaan ja kalenteris-

saan.  

 

Vuonna 2022 ei järjestetä 2-tason koulutuskokonaisuutta, sillä tavoitteena on vuoden aikana yhdessä kamp-

pailulajien kanssa kehittää 2-tason koulutuksia siten että osa moduuleista siirrettäisiin verkkototeutuk-

siksi. Tämä mahdollistaisi sen, että 2-tason koulutuksia voitaisiin jatkossa järjestää useammin, jopa pari kertaa 

vuodessa. Itsenäisesti ja ohjatusti toteutetut verkko-opinnot antaisivat myös opiskelijalle vapautta.  

U21-ikäisille ja vanhemmille järjestetään valmennukseen liittyvää koulutusta maajoukkueleirien yhteydessä, 

mistä muodostuu kilpailijoille vaihtoehtoinen VOK 2 -tason täydennysosa.  

 

 TASO 3  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-tason valmentajakoulutuksessa pureudutaan laajasti valmennuksen eri osa-alueisiin kansainvälisen tason kil-

pailemisen näkökulmasta. 3-tason koulutukseen osallistuvalla valmentajalla tulee olla henkilökohtainen val-

mennettava tai valmennettavia. Judoliiton koulutus- ja valmennustoiminta toteuttaa yhdessä 3-tason Judoval-

mentajakoulutuksen, joka käynnistyy syksyllä 2022. Koulutuksessa tulee painottumaan kansainvälinen vaati-

mustaso.  

 

Suomen Valmentajien järjestämä Urheilijasta valmentajaksi koulutus kattaa aktiivikilpailijan osalta tasot 2 ja 3. 

Koulutus järjestetään vuosittain Varalan Urheiluopistolla. Judoliitto tiedottaa tästä koulutuksesta nettisivuil-

laan ja kalenterissaan.  
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Judoliiton täydennyskoulutukset  
  

Judoliitto järjestää täydennyskoulutuksia judon eri osa-alueilta. Vuoden 2022 aikana järjestetään 2 Seuraval-

mentajien tekniikkakoulutusta, Sovelletun judon ohjaajakoulutus ja kouluttajakoulutus. Tuomarikoulutuk-

set, graduoijan peruskurssit ja kata-koulutukset ovat myös täydennyskoulutuksia. Sovelletun judon ohjaaja-

koulutus on Pajulahti Gamesin yhteydessä tammikuussa. Koulutuksessa ovat alustavasti mukana myös Karate-

liitto ja Taekwondoliitto.  

 

Keväällä järjestetään uusi aikuisharrastajien ohjaajille suunnattu FitJudo –ohjaajakoulutus. FitJudo-konsepti-

työstä lisää kohdassa “3.2.3 Tuotteistus”.  
 

Tavoitteena on järjestää myös Koulujudo-ohjaajakoulu-

tus, jonka avulla seurat voivan hankkia osaamista järjes-

tämään eri tasoista koulujudotoimintaa.  

 

Seuravalmentajan tekniikkakoulutuksista tehdään mah-

dollisuuksien mukaan opetusvideot Judolehden Youtube 

-kanavalle. Myös muita opetusvideoita voidaan tehdä 

tarpeen mukaan.  

 

Joulun maajoukkueleirillä on Valmennuksen seminaari 

yhteistyössä Valmennusvaliokunnan kanssa. Seminaa-

rissa on perinteisesti vierailevana asiantuntijana ulkomai-

nen huippuvalmentaja tai -judoka.  

Osa täydennyskoulutuksista vaaditaan tietylle vyöarvoille tai tietyssä tehtävässä judon parissa toimimiseen.   

  

Koulutusten toteutustavat ja markkinointi  
 

Valmentajille suunnattujen koulutusten järjestämisestä maajoukkueleiritykseen yhdistettynä on saatu hyviä 

kokemuksia. Koulutustoimintaa ja valmennustoimintaa halutaan tuoda edelleen lähemmäs toisiaan järjestä-

mällä yhdistettyjä tapahtumia sekä koulutusten harjoitustehtävien sitomista käytännön työhön tatamilla ja 

harjoittelusalilla.  

 

Lähikoulutuksiin pyritään järjestämään ainakin osittainen etäosallistumismahdollisuus ja koulutusten toteut-

tamista hybridi-muotoisina lisätään.  

 

Lyhyitä koulutuksia tai koulutuksellisia luentoja ja keskusteluja voidaan järjestää myös lyhyellä aikajänteellä 

tarpeen ja ideoiden pohjalta, esim. U13/15 tehostamispäivien yhteydessä sekä verkossa Webinaareina.  

Judoliiton valmennuslinjauksen työstäminen jatkuu 2022. Linjaustyöhön osallistetaan seuravalmentajia. Työ-

pajoja ja keskustelumahdollisuuksia järjestetään sekä verkossa että harjoituspäivien tai leirien yhteydessä.  

Koulutuksia markkinoidaan uutisoimalla niistä nettisivuilla ja sosiaalisen median päivityksillä, sekä uutiskir-

jeissä. Seurojen toivotaan toteuttavan koulutusten henkilökohtaista markkinointia seuran jäsenille. Tilanteen 

mukaan toteutetaan myös Judoliiton suunnalta henkilökohtaista markkinointia. Henkilökohtaisesta kontak-

tointi on todettu kaikkein tehokkaimmaksi ja sitä toivotaan seuratoimijoiden ja koulutusvastaavien tekevän 

aktiivisesti omassa seurassaan. Koulutuksen uutiskirjeen jakelun tavoittavuutta kehitetään. Jokaisessa seu-

rassa olisi hyvä olla nimetty koulutusvastaava ja hänen yhteystietonsa pyydetään toimitettavaksi Judoliittoon.  

  

 

 

 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/fe5a4b64-3b09-41d0-82fa-0ca53eb6428c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Sivu 18 / 42 
 

   Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 

Judoliiton koulutukset vuonna 2022  
 

Judoliitto järjestää aktiivisesti koulutuksia. Vuonna 2019 oli 50 eri koulutustilaisuutta, joissa oli yhteensä 845 

osallistumista. Vuodet 2020-2021 ovat olleet erilaisia johtuen koronaviruksesta. Vuoden 2019 kaltaista koulu-

tusten aktiivisuustasoa tavoitellaan myös 2022.  

 

Järjestettävät koulutukset:  

 

• Judon perusteet, joiden järjestelyistä seurat vastaavat  

• Oppimisen ja opettamisen perusteet, joiden järjestelyistä seurat vastaavat  

• VOK 3 -tason valmentajakoulutus, Judoliiton oma koulutus.  

• Seuravalmentajien tekniikkakoulutus, 2 kpl  

• Judoliiton kouluttajien kouluttajakoulutus  

• Judoliiton seurakouluttajakoulutus  

• Sovelletun judon / kamppailun ohjaajakoulutus  

• Seuratoimijapäivät  

• Fitjudo-ohjaajakoulutus  

• Koulujudo-ohjaajakoulutus  

• Tuomarikoulutukset, yhteistyössä seurojen kanssa  

• Graduointikoulutukset  

• Katakoulutukset, yhteistyössä seurojen kanssa  

• Tarpeen mukaan myös muita koulutuksia ja webinaareja  

 

Vierumäen Urheiluopiston kanssa tehdään yhteistyötä Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 1 -tason Teema-

koulutusten toteuttamisessa. Yhteistyössä Vierumäen Urheiluopiston kanssa toteutettavat koulutukset ovat 

verkkokoulutuksia.  

 

Koulutukset ja niiden ajankohdat varmistuvat vuoden mittaan. Judoliiton koulutukset on esitelty Judoliiton 

kotisivuilla, otsikon Koulutusjärjestelmä alla. Valmistelun edetessä tulevat koulutustapahtumat Judoliiton 

verkkosivujen koulutuskalenteriin. Koulutuksiin ilmoittaudutaan Suomisportissa.  
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3.2 Seuratoiminnan kehittäminen  

 

 
  

Covid19-pandemia aiheutti katkoja seurojen toimintaan ja harjoitteluun, mikä puolestaan vähensi jäsenien 

määrää. Seuratoiminnan kehittäminen tulee korostumaan entisestään ja kehittymishaluisille seuroille Judo-

liitto myös tarjoaa tukea asiantuntijapalveluna.  

 
Tähtiseura-ohjelma  
 

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä ylläpitämä laa-

tuohjelma. Tähtiseura-ohjelma kutsuu seuroja mukaan kehittämään toimintaa. Seuroille on luotu kattavat laa-

tutekijät, jotka auditoidaan määräajoin. Seurat voivat vapaasti lähteä mukaan ohjelmaan. Auditoiduilla seu-

roilla on oikeus käyttää Tähtiseura-tunnusta.  

 

Tähtiseura-ohjelmassa on kaikille seuroille avoimet 

Lapset ja nuoret sekä Aikuiset -osa-alueet. Huippu-

urheilun-osa-alueen laatutekijät valmistuivat 

vuonna 2021 judoseura Meido-Kanin kanssa toteu-

tetussa kehittämisprosessissa. Laatutekijät ja kehit-

tämisen työkalut ovat jokaisen seuran hyödynnet-

tävissä.  

 

Judoliiton 12 jäsenseuralla on Lapset ja nuoret -osa-

alueen Tähtiseura-tunnus. Vuoden 2022 tavoitteena on, että kaikki uusinta-auditointivuorossa olevat seurat 

pitävät yllä toiminnan laatua saavuttaen tunnuksen uusinnan. Prosessissa tukena toimii Judoliiton koulutus- ja 

nuorisopäällikkö.  

 

Aikuisten määrä väestöstä kasvaa ja aikuisharrastajissa on suuri potentiaali judoseuroille. Tähtiseura-ohjelman 

aikuisliikunnan laatutekijät tarjoavat suuntaviivat ja työkalut seuroille aikuisliikunnan kehittämiseen. Tavoit-

teena on, että vuoden 2022 lopussa kaksi uutta seuraa saavat Aikuisen -osa-alueen Tähtiseura-tunnuksen. 

Tähtiseura-verkkopalvelu on kaikkien judoseurojen käytettävissä. Palvelu on helppokäyttöinen ja seuralle mak-

suton. Palvelu sisältää seuran laatutekijät ja käytännön työkalut.  Olympiakomitean järjestämät Tähtiseura-

päivät järjestetään lokakuussa. Niissä tulee olemaan oma osionsa kamppailulajeille. Tapahtumaa markkinoi-

daan judoseuroille.  
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Judoseurojen verkosto  
  

Syksyllä 2022 Seurajohtaja- ja seuratoimijapäivät järjestetään yhteistyössä jonkin judoseuran kanssa. Tavoit-

teena on saada kasvatettua tapahtuman osallistujamäärään, niin että yhä useammasta seurasta osallistuisi yksi 

tai kaksi henkilöä. Seuratoimijapäivien sisällöstä viestitään tapahtuman jälkeen mm. artikkelilla Judolehdessä, 

jotta kaikkien seurojen on helppo hyödyntää ideat ja käytänteet.  

 

Judoseuraverkosto tapaa Teams-verkkoalustalla 2–3 kuukauden välein. Verkosto mahdollistaa judoseurojen 

välisen ajatusten vaihdon, hyvien toimintatapojen jaon sekä parantaa Judoliiton ja judoseurojen välistä yhteis-

työtä. Verkostoon otetaan joustavasti mukaan uusia seuroja. Verkoston toimintaa kehitetään seurojen tarpei-

den ja toiveiden mukaan. Vuonna 2022 tavoitteena on saada verkostoon edustaja jokaisesta toiminnassa ole-

vasta judoseurasta. 2021 edustajia on 44 seurasta. Myös aluepäälliköt kutsutaan mukaan verkoston tapaami-

siin. Lisää aluetoiminnasta Hallintovaliokunnan toiminnan yhteydessä. 

 

 Sivun kuvat: Sami Erjansalo, Marko Hiltunen ja Maiju Kokkonen 

 

 

Tuotteistus  
  

Seurojen judotoiminta perustuu tuotteisiin, liikuntapalveluihin (judokurssit), joita harrastajat ostavat. Tuot-

teita ovat mm. Muksujudo, alkeiskurssi, jatkokurssi jne. Tuotteistettua kurssia on helpompi ja selkeämpi 

myydä.  

  

2020 järjestetyn Kamppailulajien yhteisen aikuisharrastajien ohjaaja-

koulutuksen päättötyönä Jari Pylvänäisen toimesta syntynyt Fitjudo-

kurssi tuotteistetaan kevään 2022 aikana.  Matalankynnyksen Fit-

judo-kurssilla tavoitellaan lisää aikuisharrastajia seuroihin sekä louk-

kaantumisten ehkäisemistä. Tätä uutta kurssia varten luodaan Fit-

judo-ohjaajakoulutus, joka järjestetään keväällä 2022. Tavoitteena 

on, että ensimmäiset Fitjudo-kurssit alkavat seuroissa syksyllä 2022. Ensimmäinen demotunti järjestettiin 

Seuratoimijapäivillä syyskuussa 2021 ja vastaanotto oli erittäin hyvä. Kevään 2022 aikana tullaan erilaisissa 

tapahtumissa järjestämään ja judoseurojen tilaamina järjestämään Fitjudo-demotunteja, jotta tietoisuus uu-

desta tuotteesta lisääntyisi. Fitjudon konseptointi liittyy isona toimenpiteenä ja panostuksena aikuisliikunnan 

kehittämiseen, josta kerrotaan kohdassa 3.4.  
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3.3 Lasten ja nuorten toiminta  
  

Vaikka syntyvyyden laskun seurauksena lasten määrä väestöstä vähenee, ovat silti lapset ja nuoret judoseu-

roille tärkeitä kohderyhmiä. Seurojen lasten ja nuorten judotoiminnan halutaan olevan kaikille avointa, liikun-

nallisesti monipuolista, sosiaalisesti kehittävää ja eettisesti kestävää.  

 

Seuroissa toimivia lasten ja nuorten ohjaajia ja valmentajia kontaktoidaan uutiskirjein, koulutusten kautta, ta-

paamisissa ja avointen harjoituspäivien tapahtumissa. Judoliiton ohjaaja- ja valmentajakoulutukset ovat pe-

rusta lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiselle. Judon koulutuksissa toteutetaan 

kaikille avoimen toiminnan periaatetta, joka ei sulje pois erityistä tukea tarvitsevaa lasta.   

 

  

Judoliitto on mukana Olympiakomitean vetämässä Lasten urheilullisuuden ja taitavan liikkumisen tasonnosto 

–projektissa. Projektissa luodaan Suomen “Athletic Skills Model”, eli urheilijan ja liikkujan polun esikoulu- ja 

alakouluvaiheeseen yhteinen toimintamalli ja käytännöt. Mallin on tarkoitus valmistua syksyllä 2022. Malli tul-

laan jalkauttamaan seuratoimintaan mm. koulutusten avulla.  

 

Lapsille ja nuorille järjestetään Judoliiton valmennuksen toimesta Summer Camp ja Winter Camp sekä yläkou-

luleiritystä. Lisäksi on U13/U15 -ikäluokalle avoimia tehostamis- ja harjoituspäiviä eri seurojen saleilla. Aloitte-

leville harrastajille (valko- ja keltavöiset) järjestetään harjoituspäiviä muutaman kerran vuodessa. Seurojen lei-

ripäivät ja kesäleirit täydentävät tarjontaa.  

 

Seuravalmentajat ovat tervetulleita Judoliiton järjestämiin tapahtumiin, kuten yllä mainitut harjoituspäivät ym. 

Harjoitus- ja tehostamispäivät toimivat helposti saavutettavina valmentajien kehittymisen paikkoina.  

Judokan urapolulla lasten toiminta on innostavaa, sisältää runsaasti monipuolista liikuntaa ja kehittää edelly-

tyksiä edistyä judossa. Judoliitto työstää valmennuksen johdolla valmennuslinjausta, jossa lasten ja nuorten 

toimintaa kuvataan. Suomen “Athleric Skills Model” tulee linkittymään sisältymään valmennuksenlinjauk-
seen. Valmennuslinjausta työstetään Seuravalmentajien verkoston tapaamisissa, sekä verkossa ja että kohtaa-

misina. Verkostoon toivotaan osallistuviksi myös ohjaajan polun alussa olevia judokoita.  

 

Judoliiton vyökokeet toimivat lapsille ja nuorille kannusteena harjoitella kehittyäkseen. Seurojen gra-

duoijien järjestämät vyökoetilaisuudet ovat tärkeä osa harrastusta. Seurojen salikisat ja seuraavassa vaiheessa 

lapsille suunnatut kilpailut esim. naapuriseuroissa luovat luonnolliset askelmat harrastustoiminnan mielenkiin-

nolle.  

Koulujudon toteutusmalleja on koottu Judoliiton sivuille ja Judolehden artikkeleihin. Opettajille markkinoidaan 

yhteistyössä Olympiakomitean kanssa kamppailulajien yhteisiä kouluille suunnattuja helppoja harjoitemalleja. 

Seurat voivat resurssiensa puitteissa toteuttaa Lasten Liike -kerhoja, joiden toteutukseen saa ohjeita Judolii-

tosta ja Olympiakomiteasta. Kuntien Liikkuva koulu -koordinaattorit ovat myös apuna seurojen suunnitellessa 

toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa.  
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Judoliitto on The Sports Society »Mala šola juda« (Slove-

nia) of Ljubljanan koordinoimassa ERASMUS + -rahoituk-

sella toteutettavassa koulujudohankkeessa, jonka tavoit-

teena on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä koulujudontoi-

minnasta, lisätään tietoisuutta judosta ja sen arvoista, tes-

tataan ja toteutetaan erilaisia harjoitusmalleja sekä pyri-

tään sitouttamaan uusia kouluja ja valmentajia kouluju-

don järjestämiseen. Judoliitto perusti 14 henkilöstä koos-

tuvan koulujudotyöryhmän, joka pyrkii viemään projektin 

oppeja käytäntöön ja kehittämään koulujudotoimintaa 

Suomessa. ERASMUS + projekti kestää toukokuuhun 

2022. Covid19-pandemia on haitannut merkittävästi projektin etenemistä, mutta projektiin osallistuvilla ta-

hoilla on kaikilla yhteinen tahtotila viedä projekti maaliin tavalla tai toisella.  

 

Lasten ja nuorten judotoiminnassa Judoliitto kannustaa jäsenseurojaan hyödyntämään Olympiakomitean ja 

aluejärjestöjen laajaa ja kattavaa palvelutarjontaa. Seurojen käytössä on Kamppailija ei kiusaa -materiaalit.   

  

3.4 Aikuisharrastajien toiminta  
 

Judoliitto on tunnistanut aikuisharrastajiin panostamisen tärkeänä, jotta Suomalaisen judon strateginen ta-

voite, 10 000 jäsentä voi toteutua. Syntyvyyden laskiessa kamppailuseuratoimintaan tulevien lasten määrä vä-

henee ja aikuisten osuus väestöstä kasvaa. Covid19-pandemia aiheutti judolle kontaktilajina pitkiä harjoitus-

taukoja.   

 

Liikunnan merkitys hyvinvoinnille ymmärretään tänä päivänä hyvin ja ai-

kuiset harrastavat liikuntaa yhä enemmän. Seurat voivat tavoittaa uusia 

aikuisharrastajia muokkaamalla lajiharjoituksia eri kohderyhmille sopi-

vimmiksi ja tarjoamalla aikuisille erilaisia judokursseja. Aikuiset tuovat 

myös lapsensa urheiluseuratoimintaan ja toimintaan sitoutuneiden van-

hempien lapset pystyvät helpommin lajin parissa. Aikuisharrastajat voi-

vat toimia vapaaehtoisina seuroissa.  

 

Vuonna 2022 tullaan Judoliiton viestinnässä tuomaan aiempaa parem-

min esille aikuisharrastajia ja erilaisissa tehtävissä judon parissa toimivia 

aikuisia. Judoliitto tarjoaa seuroilleen ilmaisen kuvapankin, jossa on 

myös valmiita kuvia aikuisista ja aikuisharrastajista.  

 

Iso panostus aikuisharrastajien toiminnan kehittämiseen on ma-

talankynnyksen Fitjudo-kurssin tuotteistaminen judoseurojen 

käyttöön. Vuonna 2022 tullaan judoseuraverkoston tapaami-

sissa käsittelemään erilaisia aiheita aikuisliikuntaan liittyen sekä 

mahdollisesti järjestämään aikuisliikunnan työpajoja.  

 

Tähtiseura-ohjelman aikuisliikunnan laatutekijät ja työkalut ovat 

jokaisen seuran käytössä, joka haluaa alkaa kehittämään aikuislii-

kuntaa seurassa. Jokainen lasten ja nuorten Tähtiseura, joka läh-

tee tavoittelemaan aikuisten osa-alueen Tähtimerkkiä saa halu-

tessaan Judoliiton koulutus- ja nuorisopäällikön avukseen kehittä-

misprosessiin.  
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3.5 Sovellettu judo  
  

Vuoden 2022 toimintaan vaikuttaa suuresti mikä on Suomen ja Euroopan koronatilanne tulevana vuonna. 

Koska suuri joukko sovelletun judon judokoita kuuluu koronan suhteen riskiryhmään, joudutaan koronatilan-

netta seuraamaan hyvin tarkasti. Tavoitteena on kuitenkin jatkaa panostusta vuonna 2022 kansainväliseen toi-

mintaan ja sen kehittämiseen niin kilpailujen, leirien kuin valmentajien kouluttamisenkin osalta. Tämän lisäksi 

pyritään järjestämään keväällä ja syksyllä kaksi leiriä/kilpailua. Vuosi 2022 tähtää kilpailujen ja leirien osalta 

vuonna 2023 järjestettäviin Special Olympics maailmankisoihin Saksassa. Ko. maailmankisoihin lähtijät vali-

taan vuoden 2022 kisa- ja leirimenestysten perusteella. Toimintasuunnitelma on tehty vuoden 2021 poh-

jalta, koska monien kisojen, leirien ja koulutuksien ajankohdat, paikat ja järjestäjät ovat vielä auki.  

 

Sovelletun judon päätapahtumat vuonna 2022:  

 

1. Pajulahti Games 21.1.-23.1.2022  

2. Sovelletun kamppailun ohjaajakoulutus Pajulahdessa 21.-23.1.2022  

3. Teholeiri maaliskuussa, paikka avoin  

4. SM-kisaleiri, aika ja paikka avoin  

5. Ben van der Eng Memorial, 1.4.-3.4.2022, Hollanti  

6. SM-kilpailut, 7.-8.5.2022 (miesten ja naisten SM-kisojen yhteydessä), Tampere  

7. Swiss Special Olympics Judo Festival, 12.10.-15.10.2022, Sveitsi  

8. European Open Special Needs judo games, aika ja paikka avoin  

9. Syysleiri ja -kisat, ajankohta ja paikka avoin  

 

Osallistujat kansainvälisiin kilpailuihin valitaan alustavasti tammikuun leirin yhteydessä, jolloin valitaan val-

mennusryhmä sekä haastajat.  

 

 

Kotimaisia kilpailuja ovat Pajulahti Gamesien lisäksi SM-kilpailut, jotka järjestetään aikuisten SM-kilpailuiden 

yhteydessä. Syksyn kotimaiset kisat ovat syksyn leirin yhteydessä. Tapahtumapaikkaa ei ole vielä päätetty. Jo-

kaista valmentajaa kehotetaan käymään oman taitonsa kehittämiseksi erilaisissa koulutuksissa ja korottamaan 

vyöarvoaan.  

 

Leireillä vastuuvetäjinä toimivat sovelletun judon päävalmentajat, mutta harjoitusten ohjaamiseen osallistuu 

jokainen valmentaja. Näin varmistetaan monipuolinen ohjaus ja valmennus judokan urapolun suuntaisesti.  

Tulevaisuudessa tullaan panostamaan myös katatoimintaan (harjoitukset ja kilpailut) aikaisempaa enemmän, 

koska kilpailijat ovat osoittaneet kiinnostusta osallistua ulkomaisiin kilpailuihin.   

 

Toimintaan saattaa tulla yllättäviä kansainvälisiä tapahtumia, sillä vuosien saatossa näitä yllätyksiä on tullut 

hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Myös COVID-19-koronavirustaudin mahdollinen jatkuminen saattaa vaikuttaa 

tapahtumien järjestelyihin/osallistumisiin.  
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 3.6 Katatoiminta   

 
Katakomission toimintasuunnitelma on tehty olettamuksella, että koronatilanne ei rajoita toimintaa 

vuonna 2022.  

   

  

  

Katakomission tehtävänä on edistää suomalaista kataosaamista ja harrastusta kokonaisuutena. Katakomis-

sio koordinoi katakoulutuksia sekä kehittää ja ylläpitää katakilpailutoimintaa Suomessa. Katakomissio kehit-

tää ja ylläpitää katatuomariosaamista sekä graduoitsijoiden kata-osaamista. Katakomission tehtävänä on va-

lita ja lähettää kilpailijoita arvokilpailuihin, tukea kataan liittyvää dokumentaation tekemistä ja jakelua sekä 

tiedottaa kataan liittyvistä asioista ja ylläpitää kataperinnettä.   

 

Seurat voivat pyytää katakomissiolta koulutuksen järjestämistä. Vuoden 2022 aikana järjestetään useam-

pia nage-no-kata ja katame-no-kata-koulutuksia. Kime-no-kata, ju-no-kata ja Kodokan goshin-jutsu-koulutuk-

sia järjestetään tarpeen mukaan.    

Kouluttajina toimivat liiton nimeämät katakouluttajat. Talven aikana järjestetään koshiki-no-kata-koulutus. 

Kouluttajana Wolfgang Dax-Romswinkel. Noin kuukauden välein katakomissio järjestää kataklinikan, johon on 

vapaa pääsy. Klinikalla voi saada palautetta omasta katastaan.   

Nage-no-katan ja katame-no-katan tuomarikoulutus jatkuu. Muiden kilpakatojen tuomarikoulutukset pyritään 

aloittamaan vuoden aikana mm. kataklinikoiden yhteydessä. Kansainvälisten tuomareiden pätevöityminen ja 

jatkokoulutus tapahtuu yleensä arvokilpailujen yhteydessä. Tällä hetkellä kansainvälisen tuomarilisenssin hal-

tijoita on kaksi. Koska arvokilpailuihin osallistuminen edellyttää useimmiten myös tuomarin lähettämistä kil-

pailuihin, pyritään lisäämään kansainvälisten tuomarilisenssien määrää.   

 

Katan kilpailutoiminnan tavoitteena on saada katan arvokisoista kultamitali sekä innostaa vyökokeeseen val-

mistautuvia osallistumaan kilpailuihin. Harrastajamääriä kasvattamalla saadaan myös tasoa nostettua. Kata on 

osa judoa ja kansainvälisesti yhä nuorempia yritetään saada mukaan. Katan arvokilpailuissa on ollut trendinä 

nuorten parien määrän voimakas kasvu. EJU ja IJF tasolla arvokilpailuihin on luotu U-23 sarja. Kaikki muut kil-

pailevat aikuisten sarjassa. Veteraanisarjoja ei ole. Tavoitteena on saada Suomessa myös nuoret mukaan kil-

pailutoimintaan. 
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Vuoden 2022 aikana järjestetään ainakin neljä kansallista kilpailua. SM-kilpailut 2022 järjestetään kevään ai-

kana. Ne toimivat samalla karsintakilpailuna EM-kilpailuihin. Perinteinen Nordic Judo Kata Open Tourna-

ment järjestetään elokuussa 2022 (mikäli Ruotsi ei varaa vuoroa pitää kilpailut). Kilpailun yhteydessä pide-

tään kataseminaari, jonka kouluttajina toimivat ju-no-katan maailmamestarit Wolfgang Dax-Romswinkel ja 

Ulla Loosen.  

Katakomissio kannustaa kilpailijoita osallistumaan kansainvälisiin EJU Kata Tournament -kilpailuihin. Vuoden 

2022 Euroopan mestaruuskilpailujen paikka on vielä auki. Kisoihin pyritään lähettämään vähintään viisi paria. 

Aiemmin osallistumiset ovat olleet kiintiöityjä. Kunkin maan paikkamäärä on määräytynyt aiemman aktivitee-

tin ja menestyksen perusteella. Vuoden 2022 maailmanmestaruuskilpailujen paikka on vielä auki. Valinnat läh-

tijöistä tehdään SM-kilpailujen ja EM-kilpailujen menestyksen pohjalta.   

 

Katayhteistyötä sovelletun judon kanssa kehitetään. Katakomissio ylläpitää Judoliiton sivuilla katasivustoa ja 

jatkaa kataan liittyvän aineiston julkaisua.  

  

3.7 Graduointitoiminta  
 

 

Koronarajoitusten purkautuessa vuodesta 2022 tulee todennäköisesti ja toivottavasti dan-graduointien osalta 

ennätysvuosi. Vyökoekomissio järjestää vuoden 2022 aikana kolme yleistä dan-graduointitilaisuutta ja lisäksi 

yhden maajoukkuevalmennettaville tarkoitetun graduoinnin. Lisäksi pyritään keväällä 2022 pitämään jatko-

kurssi graduointikoulutuksen aikaisemmin käyneille yhteistyössä Dan-kollegion kanssa.  

Graduoinnit vuorottelevat alueellisesti Pohjois-, Etelä ja keskeisen Suomen välillä niin, että kullakin alueella on 

yksi graduointi vuodessa: yksi keväällä, yksi kesän loppupuolella ja yksi ennen joulua. Maajoukkuevalmennet-

taville tarkoitettu graduointitilaisuus järjestetään joululeirin yhteydessä. Vuoden 2022 graduointien tarkat päi-

vät sovitaan kun pääosa vuoden 2022 kalenterista valmistuu kilpailujen osalta. 

Yleisten graduointitilaisuuksien yhteydessä järjestetään graduointikoulutus seuragraduoijan pätevyyden saa-

miseksi/ylläpitämiseksi. Vuoden 2022 aikana graduointikoulutukset profiloidaan siten, että osa dan-graduoin-

titilaisuuksien yhteydessä pidettävät koulutukset ovat peruskursseja ja kertauskurssit graduointikoulutuk-

sen jo aiemmin käyneille pidetään erikseen.  

Komissio käsittelee vyökoehakemuksia vähintään kolme kertaa vuodessa ja tiedottaa tehdyistä päätöksistä 

hakijoille. Hyväksytyt hakijat julkaistaan Judoliiton www-sivuilla.  

Komissio pitää kokouksen vähintään neljä kertaa vuodessa. Vyökoehakemukset käsitellään pääsääntöisesti 

verkkokokouksina ja vähintään kerran vuodessa vyökomissio kokoontuu fyysisesti yhteen kehittämistyön mer-

keissä. Ns. juoksevat asiat käsitellään yleensä sähköpostitse.  

Vuonna 2022 vyökoekomissio jatkaa osaamisvaatimusten kehittämistä 1.-4. dan-kokelaille.  
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4. Hallintovaliokunnan toiminta  
 

  

4.1 Kilpailu- ja sääntövaliokunta  
 

Kilpailu- ja sääntövaliokunta valmistelee vuosittain kilpailumääräykset, joita noudatetaan kotimaisissa kilpai-

luissa. Määräyksissä on otettu huomioon vastaavat kansainväliset säännöt. Valiokunta nimeää liiton arvo- ja 

valiokilpailuille viralliset valvojat. Kilpailuiden valvonnassa esiin tulleet puutteet tuodaan tarvittaessa hallituk-

selle. Valiokunta tuo SM-kilpailuihin vuodelle 2022 uudet SM-mitalit, mitkä kuvastavat liiton kokonaisuudis-

tusta.  

  

 

4.2 Antidoping-ohjelma  
 

Judoliitto on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa WADAn (maailman antidopingtoimisto) hyväksymää 

Maailman antidopingsäännöstöä. Suomen antidopingsäännöstö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön. 

Judoliitto jatkaa antidoping-työtä vuoden 2017 kevätkokouksen hyväksymän Antidoping-ohjelman mukaisesti. 

Vuonna 2016 perustettu Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa urheilun eettisyyden vahvistami-

sesta Suomessa: esimerkiksi antidopingtoiminnasta sekä urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin ja katsomo-

väkivallan ehkäisystä. Judoliitto jakaa urheilijoille ja seuroille antidoping-materiaalit ja järjestää edustusval-

mennusryhmiin kuuluville judokoille antidoping-luentoja. Judoliiton työsopimuksiin ja urheilijasopimuksiin on 

sisällytetty antidoping-pykälät. Antidopingtyön etenemisestä raportoidaan Judoliiton kotisivuilla ja toiminta-

kertomuksessa. Lauri Malinen jatkaa Euroopan Judo Unionin antidoping-työstä vastaavan lääketieteellisen ko-

mission jäsenenä. Judoliiton antidoping ohjelma löytyy sekä Judoliiton että SUEK:n verkkosivuilta.  

  

 

4.3 Viestintä ja markkinointi  
 

Judoliiton viestintää ja markkinointia ohjaa stra-

tegia 2024, joka tähtää jäsenmäärän kasvuun ja 

aikuisten arvokisamitalin saavuttamiseen. Ko-

ronapandemian vaikutukset ovat tuoneet tähän 

lisää haastetta.  Judoliiton tehtävänä on tukea 

judoseurojen viestintätyötä resurssiensa puit-

teissa niin, että poistetaan viestinnän ja markki-

noinnin esteitä ja nostetaan esille toivoa tuovia 

ja innostavia ihmisiä, tapahtumia, tekijöitä ja ju-

dotarinoita. Vuoropuhelua vahvistetaan erilais-

ten viestintä- ja markkinointiprojektien sekä kokeilukulttuurin avulla. Viestintä ja markkinointi tähtäävät judon 

tunnetuksi tekemiseen vetovoimaisena liikunta- ja urheilulajina sekä näin lajin toimintaedellytysten turvaami-

seen kiristyvässä kilpailutilanteessa.  

Judoa tehdään tunnetuksi ja tätä tukee myös Judoliiton visuaalinen ilme ja viestinnän kokonaisuudistus sekä 

JUDO.fi -tavaramerkki, joka on koko samalla koko judoyhteisön tunnus. Seurojen, alueiden ja asiantuntijaryh-

mien kanssa luodaan yhteisiä käytänteitä tehokkaaseen ja vuorovaikutteiseen viestintään sekä avataan erilai-

sia viestinnän prosesseja, jotta koko järjestötyö ja vapaaehtoisten toimijoiden työ nousee esille.  

Tulevana toimintavuonna 2022 Judoliiton järjestöviestintä on monikanavaista ja se tarjoaa jäsenseuroille mo-

nipuolisia mahdollisuuksia osallistua judoyhteisöä palvelevaan viestintään ja tiedotustyöhön. Judo kansainvä-

lisenä olympialajina näkyy Judoliiton viestinnässä ja markkinoinnissa.   
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Taustaa Viestintä- ja markkinointivaliokunnan 2022 toiminnan suunnitteluun  

  

Judoliitto päätti kevätkokouksessaan toteuttaa mittavan viestinnän ko-

konaisuudistuksen sekä markkinointikampanjan koronan kurittamien ja 

jäsenkadosta kärsivien judoseurojen tueksi. Judoliitto rekisteröi tavara-

merkin JUDO.fi ja suunnitteli tähän liittyen uuden, visuaalisen ilmeen 

erilaisina logoineen yhteistyössä viestintätoimiston kanssa. Näissä kai-

kissa toistuu dynaaminen, eteenpäin vievä liike ja sinivalkoinen väritys, 

joka noudattelee suomalaisen urheilun linjaa (vrt. Olympiakomitea). 

Verkkosivuston suunnittelussa huomioitiin Google-hakuoptimointi ja 

mobiilikäyttäjät.   

  

Elokuussa (2.8.) otettiin judo.fi -sivut käyttöön samalla, kun toteutettiin 

neljä viikkoa kestävä jäsenhankintaa tukeva Aloita judo – löydä seurasi -markkinointikampanja. Kampanjan 

myötä saatiin arvokasta tietoa siitä, mitkä markkinointikeinot, välineet ja kanavat palvelevat parhaiten Judolii-

ton jäsenhankintaa ja tuovat uusia kävijöitä judon pariin. Kampanjaa edelsi mittava muutosprosessi, joka oli 

osa kokonaisvaltaista hallinnon uudistusta. Viestintä- ja markkinointivaliokunta teki aktiivisesti töitä ilmeuu-

distuksen, verkkosivuston sisältöjen sekä käytettävyyden kehittämiseksi kevään ja kesän aikana. Tiiviin aika-

taulun syynä oli tavoite saada syyskauden alkuun materiaaleja judoseurojen jäsenhankinnan tueksi. Uudistus-

työn aikana tuotettiin runsaasti uusia digitaalisia sisältöjä (kuvia, videoita, tiedotteita, julisteita, lomakkeita 

sekä seurojen kurssiesiteaineistoja digitaaliseen muotoon) judoseurojen käyttöä varten. Seurojen jäsenhan-

kinnan aineistot olivat valmiina kesäkuun lopussa ja verkkosivusto sekä kampanjamateriaali elokuun alkuun 

mennessä. Henkilöstö, valiokunnat ja komissiot sekä aluepäälliköt ja judoaktiivit osallistuivat yhteiseen suun-

nitteluun ja tukivat muutostyön toteuttamista antamalla asiantuntijapanostaan ja tuottamalla myös sisältöä 

järjestöviestinnän tueksi.  

  

Uudistusten myötä vanha www.judoliitto.fi -verkkosivusto poistuu käytöstä vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Syksyllä 2021 tiedottaminen tapahtuu pääosin judo.fi -sivuston kautta. Viimeistään 1.1.2022 siirrytään käyttä-

mään Judoliiton uutta kalenteria ja uusia, sähköisiä lomakepohjia. Viestintä- ja markkinointityötä sekä edellä 

mainittuja muutoksia on toteutettu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, valiokuntien ja komissioiden kanssa. Ju-

doseuroilta saatu palaute uudistustoimenpiteistä on ollut kannustavaa ja saadut kokemukset kampanjasta oh-

jaavat osaltaan vuoden 2022 vuoden viestinnän ja markkinoinnin suunnittelutyötä. Kesän ja syksyn 2021 ai-

kana on jo kehitetty toimintaa ja aloitettu muun muassa Judoliiton kuvaajaverkoston luominen.  

  
 

Judoliiton viestinnän ja markkinoinnin johtaminen ja organisointi  
 

Viestintä- ja markkinointivaliokunta vastaa järjestöviestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta ja toimeenpa-

nosta yhdessä hallituksen, valiokuntien ja komissioiden sekä henkilöstön kanssa. Judoliiton hallituksen pu-

heenjohtajisto johtaa sisäistä viestintää.   

 

Viestintä- ja markkinointityön suunnitteluun ja toteuttamiseen voidaan käyttää myös projektiluontoisesti eri-

laisia ammattilaisia, ostopalveluita tai osa-aikaisia työntekijöitä, mikäli se nähdään kustannustehokkaana rat-

kaisuna kokonaisuuden kannalta.  

 

Kukin valiokunta ja komissio edistää aktiivista vuoropuhelua ja toiminnastaan tiedottamista toteuttaen sisäl-

töjään julkaistavaksi. Valiokunnilla ja komissioilla on päivitys- ja tallennusvelvollisuus Judoliiton verkkosivuille 

tulevista sisällöistä ja julkaistavista materiaaleista. Lisäksi Judoliiton asiantuntijat, komissiot ja valiokunnat vas-

taavat tapahtumakalenterissa julkaistavista sisällöistä yhdessä sovitulla tavalla. Tässä tehdään yhteistyötä IT-

Komission kanssa.  
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Judoseurat ja vapaaehtoiset sisällöntuottajat nähdään aktiivisina toimijoina, joiden kanssa luodaan uudenlaisia 

toimintatapoja kuvien, videoiden ja tiedotteiden tuottamiseen koko judoyhteisön tueksi. Valtakunnallista ku-

vaajaverkostoa kasvatetaan edelleen. Urheilijoita ja harrastajaryhmiä rohkaistaan tarjoamaan itse tuotettuja 

sisältöjä lajin harrastamisesta ja kilpailuista sekä judokasvatustyöstä. Aluepäälliköt vastaavat oman alueensa 

tiedottamisesta Judoliiton viestintävastaaville.  

 

Judoliiton palkkaamat asiantuntijat (valmennus ja koulutus) tiedottavat aktiivisesti omaan vastuualueensa 

kuuluvista sisällöistä. Toimistohenkilöstö tukee tätä työtä ylläpitämällä Judoliiton kalenteria sekä julkaisten 

judoyhteisön viestintää. Alueet ja jäsenseurat vastaavat omasta viestinnästään ja tuottavat sisältöä, jota voi-

daan julkaista Judoliiton viestintäkanavissa.  

  

 

Viestintä  
 

Vuonna 2022 käynnistetään Judoliiton viestinnän strategiatyö. Samassa yhteydessä linjataan mitä kanavia hyö-

dynnetään, miten, kuka ja mitä tarkoitusta varten. Lisäksi luodaan menetelmiä ja keinoja viestintäprosessien 

johtamiseen ja ohjaamiseen. Tätä työtä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä IT-Komission kanssa.   

 

Käytännön toimenpiteinä luodaan valtakunnallista sisällöntuottajaverkosta, tuetaan asiantuntijaryhmien vies-

tintä- ja tiedotustyötä. Judoliiton viestintäkanavia ovat www.judo.fi -verkkosivusto, Judolehti, Facebook -sivut, 

Instagram-tilit, Youtube-kanavat, Judolehden Youtube-kanava, Twitter-tili. Lisäksi Judoliitto viestii jäsenilleen 

ja kohderyhmilleen uutiskirjein ja valmentajat hyödyntäen Whatsapp-viestintää urheilijoille. Judoliitto ylläpi-

tää judoseuraverkostoa, johon aktivoidaan seuroja osallistumaan. Jäsenistölle viestitään myös Suomisportin 

kautta.  

  

 

Markkinointi  
 

Markkinoinnin pääpaino on jäsenseurojen tapahtuma- ja markkinointityön tukemisessa sekä Judoliiton varain-

hankinnan kehittämisessä. Tätä varten aloitetaan kehittämishankkeen valmistelu. Syksyn 2021 jäsenhankinta-

kampanjan kokemuksia ja palautteita tullaan hyödyntämään tulevien markkinointitoimenpiteiden suunnitte-

lussa ja toteuttamisessa. Judoseuroja tuetaan tapahtumamarkkinoinnissa hyödyntäen Judoliiton viestintäka-

navia.   

 

Markkinoinnissa keskitytään tukemaan myös huippu-urheilijoiden varainhankintaa seuraavalle olympiadille 

tuottamalla kuvamateriaalia. Edustusurheilijoista otetaan edustavammat valokuvat keväällä 2022 judo.fi -si-

vustoa varten. Vahvistetaan yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja kehitetään judon näkyvyyttä mm. Urhea-

yhteistyössä ja Olympiakomitean kanssa tarjoamalla aiempaa aktiivisemmin judon sisältöjä mediakanaviin. 

Tätä varten edistetään jäsenseurojen ja aluetoimijoiden kanssa vuoropuhelua ja yhteistyötä. Judoa tuodaan 

esille eri kohderyhmille, jotta judon erilaiset harrastajaryhmät tulevat huomioiduksi lajin markkinointityössä.   

 

4.4 Aluetoiminta 

Judoliitto on aktivoinut aluetoiminnan uudelleen kevään 2021 aikana. Aluetoimintaa kehitetään yhdessä judo-

seurojen kanssa, jotka vastaavat itse oman alueensa judotoiminnasta. Suomen Judoliitolla on kuusi aluetta, 

joilla aluepäälliköt. Judoseurat päättävät itse, mihin alueeseen kuuluvat ja kukin alue organisoi omia tapahtu-

mia, leirejä, kilpailuja, koulutuksia ja toimintaa, josta kaikki judoseurat ja seura-aktiivit hyötyvät. Aluetoimin-

nalla vahvistetaan yhteistyötä Judoliittoon, jolloin viestintää ja markkinointia on mahdollisuus tehostaa yhteis-

toimin aluepäälliköiden toimiessa yhteyshenkilöinä Judoliiton suuntaan. Lisätietoa aluetoiminnasta löytyy 

judo.fi -sivuilta. 
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4.5 Tuomarikomission toiminta   
  

  

 

Tuomarikomissio johtaa Judoliiton tuomaritoimintaa puheenjohtajansa johdolla. Tuomarikomissio tiedottaa 

toiminnastaan Judoliiton internetsivuilla julkaisemalla kokoustensa pöytäkirjat sekä ajankohtaistiedotteita. 

Tuomarikomissio ylläpitää tuomarirekisteriä, johon kerätään tietoa tuomareiden toiminnasta, kilpailut ja kou-

lutukset. Kehityshaluisia tuomareita tuetaan myöntämällä matkustusstipendejä sekä kotimaisiin että ulkomai-

siin kilpailuihin. Tuomarikomissio julkaisee listan soveltuvista ulkomaan kilpailuista, joihin voi hakea matkatu-

kea. Kehityshaluiset tuomarit voivat esittää listan ulkopuolelta sopivia kilpailuja. Nämä esitetyt kilpailut käsi-

tellään erikseen tuomarikomissiossa. Tuomariraportit julkaistaan Judoliiton internetsivuilla.  

 

Tuomarikomissio valitsee vuosittain tuomarikouluttajat, jotka vastaavat koulutusten järjestämisestä. Tavoit-

teena on tuomarimäärän kasvattaminen ja sen varmistaminen, että peruskursseja järjestetään tasapuolisesti 

eri paikkakunnilla. Toiminnassa otetaan huomioon uusien graduointisääntöjen vaatimus tuomarin peruskurs-

sin teoriaosasta 1. kyu vyöarvoon.  

 

Jatketaan tuomarikoulutusten projektisuunnitelman käyttämistä ja pyritään ennakoivaan, ei-reaktiiviseen toi-

mintaan. Judotuomarin peruskursseja järjestetään vähintään viisi kappaletta.  

 

Tuomareiden jatkokoulutukset pyritään pitämään keväällä ja syksyllä siten, että mahdolliset näyttökokeet voi-

daan pitää niihin soveltuvissa kilpailuissa. Järjestetään tarvittaessa A/B -koulutuksia. Erityisjudon tuomarivas-

taava kouluttaa tuomareita tarvittaessa. Näkövammaisten judon tuomaritoimintaa ja koulutusta pyritään 

käynnistämään uudelleen. Mikäli vuoden aikana tulee sääntömuutoksia, koulutetaan tuomarit niihin ja päivi-

tetään koulutusmateriaali. Tuomarikomissio järjestää vähintään yhden lähikoulutuspäivän komission jäse-

nille.  

 

Tuomarikomissio jatkaa EJU:n tuomariseminaarin järjestämisen selvitystyötä. EJU on ohjannut selvitystyötä ja 

heidän toiveensa on, että seminaari pidettäisiin Etelä-Suomen (Helsingin lähellä) alueella, mikäli se on Suo-

messa. Tuomarit nimetään kilpailuihin Suomen Judoliiton voimassa olevien kilpailumääräysten mukaisesti. 

Tuomarikomissio nimeää tuomarit arvo- ja valiokilpailuihin. Kaikkiin muihin kilpailuihin tuomarit kutsuu kilpai-

lun järjestäjä, jota avustaa tarvittaessa tuomarikomission nimeämät tuomarikoordinaattorit.  

 

Tuomarikomissio hyväksyy suomalaiset tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin ulkomaille. Tuomarit osallistuvat 

kansainvälisiin kilpailuihin oman suunnitelmansa mukaisesti, suosien kuitenkin sellaisia kilpailuja, joihin lähtee 

joukkue kotimaasta.  
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Kansainväliset tuomarit osallistuvat arvokilpailuihin luokituskilpailuista saamiensa luokitusten mukai-

sesti. EJU:n tai IJF:n nimetessä suomalaistuomarin kilpailuun, osallistuu hän kilpailuun Judoliiton kustannuk-

sella, ellei EJU tai IJF vastaa kustannuksista. IJF:n ja EJU:n tuomariseminaareihin osallistuu 1-2 kansainvälistä 

tuomaria Suomesta Judoliiton kustannuksella.  

 

IJF:n kisoihin pyrkivien tuomareiden pitää suorittaa IJF akatemian taso 1:n tekniikkaosuus. Kansainväliset tuo-

marit osallistuvat tälle kurssille omien uratavoitteiden mukaisesti. Tuomarikomissio selvittää, voidaanko kurssi 

järjestää Suomessa vuoden 2022 tai 2023 aikana.  

 

 

4.6 IT-komission toiminta  
 

  

  

IT-komission tehtävä on toimia Judoliiton ja koko Suomen judojärjestelmän toiminnan tukena   
 

IT-komission päättää Judoliiton tietoteknisistä ja tietohallintoon liittyvistä asioista Judoliiton hallituksen val-

tuuttamana. IT-komissio visioi, suunnittelee ja toteuttaa modernisoidun ja keskitetyn toimintamallin, jolla 

poistetaan päällekkäisyydet ja toiminnan kehittämisen esteitä. Toiminnan tavoitteena on luoda kustannuste-

hokkaat järjestelmät, jotka vastaavat nykyisen tietohallinnon vaatimuksia tietoturva-asiat, digitaaliset ratkai-

sut huomioiden. Tällä tavoitellaan tulevaisuuteen suuntaavien pilvipohjaisten ratkaisujen kehittämistä Judolii-

ton, alueiden ja seurojen käyttöön. IT-komissio ja sen johtoryhmä on perustettu syksyllä 2021. Johtoryhmä 

koostuu oman alueensa huippuammattilaisista, jotka tuntevat judokentän tarpeet. IT-komission perustaminen 

on osa laajempaa Judoliiton hallintouudistusta, joka tähtää jäsentensä eli judoseurojen entistä tehokkaampaan 

palvelemiseen ja Judoliiton järjestötyön tehostamiseen. IT-komissio tekee tiivistä yhteistyötä Judoliiton ni-

meämien asiantuntijoiden, henkilöstön ja palveluntarjoajien kanssa.  

 

Taustaa IT-komission perustamiselle  
 

Judoliiton tietohallintoasiat ja tietoturva-asiat eivät ole olleet ajan tasalla. Judoliitolla on ollut useita eri palve-

luntarjoajia, joiden määrää, laatua ja kumppanuussopimuksia on tarkasteltu syksyn 2021 aikana. Viestintä- ja 

markkinointivaliokunta on toteuttanut verkkosivu-uudistuksen ja markkinointikampanjan, jonka myötä judon 

vapaaehtoiskentän vastuuhenkilöitä ja sisältötyön tuottamisprosesseja on hahmotettu. Tätä työtä jatketaan 

nyt IT-komission toimesta, jotta kaikki arvokas judoyhteisön tuottama aineisto saadaan talteen ja paremmin 

hyödynnettäväksi Judoliiton viestinnässä ja markkinoinnissa.   

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/fe5a4b64-3b09-41d0-82fa-0ca53eb6428c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Sivu 31 / 42 
 

   Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 

Järjestötyötä tehdään suurimmaksi osaksi kymmenien vapaaehtoisten voimin hallituksessa, valiokunnissa, ko-

missioissa ja työryhmissä. Judoliiton hallitus johtaa toimintaa yhteistyössä henkilöstön kanssa ja valiokuntien 

puheenjohtajiston kanssa, mutta merkittävä osa järjestötyöstä tapahtuu asiantuntijaryhmissä. Kaikki Judolii-

ton tuottama tieto ja materiaalit eivät kohtaa käyttäjiään, judoseuroja eikä tätä ole riittävässä määrin aiemmin 

johdettu. Judoliiton hallintouudistustyö tähtää judoseurojen toiminnan ja elinvoiman vahvistamiseen. IT-ko-

mission tehtävät tukevat tätä työtä. Käytännössä työ tulee näkymään ensimmäisenä judo.fi -sivuille rakentu-

van kalenterin myötä, johon voidaan integroida koko järjestön tapahtumat ja uutiset.  

  

Ongelmat nykymallissa  
 

1. Judoliitto ei omista immateriaalisia oikeuksia datasta kuin sovelluksistakaan, kuka tahansa toimit-

taja/toimija voi lopettaa tuen tai pahimmassa tapauksessa viedä koko datan ja sovelluksen   

2. Tietoturva ei ole tarpeellisella tasolla, kukaan ei ole testannut tai koventanut järjestelmiä, GDPR ja 

muut EU säännökset ei ole kaikissa paikoissa käytössä tarvittavassa laajuudessaan  

3. Sopimukset toimittajien kanssa on olemattomat, kustannusseuranta on lähes mahdotonta, toimitta-

jat ja toimitukset ovat kalliita  

4. Sisällöntuotantoa ei ole mahdollista toteuttaa roolipohjaisesti niin että eri henkilöiden oikeuksia voi-

taisiin määritellä hänen tehtäviensä ja tason mukaan   

  

 

”IT –komissio päättää  

Judoliiton tietoteknisistä 

asioista ja rakentaa vi-

sion modernisoidusta ja 

keskitetystä toimintamal-

lista keskitetyllä ratkaisulla 

ja suosituksilla.”  

  

Vieressä kuvattu hajanai-

nen järjestelmäkartta ko-

mission aloittaessa. Kuva 

ei sisällä vielä kaikkia jär-

jestelmiä, koska kaikkia ei 

ole pystytty tunnistamaan 

aloitusvaiheessa. 

  

Tavoitetila  
 

1. Poistettu suurin osa järjestelmien siiloutumisista, poistuttu ns. Vendor Lockeista, luotu helposti in-

tegroitava järjestelmien välinen liitettävyys (”Loose Integration model”)  
2. Hiottu tavoitearkkitehtuuri, jossa on otettu huomioon korkea tietoturva (esim. GDPR), arkkitehtuuri 

on muodostettu useasta eri kerroksesta (data layer, application layer, integration layer), varmistuk-

set, datan säilyvyys ja palveluiden kahdennukset on toteutettu kaikissa kerroksissa  

3. Itse kehitetyt järjestelmät ja sovellukset, jotka henkilöstö ja asiantuntijat tuntevat ja levittävät osaa-

mista liiton sisällä, jatkuvan kehittämisen malli  

4. Kustannustehokkaat järjestelmät, joiden kustannushallinta on Judoliiton hallussa  

5. Suurten kehitys- ja integraatioyritysten laskutusloukut poistettu ja rakennettu kustannustehokas ko-

konaisuus  

6. Nykyaikaiset, pilvipohjaiset ratkaisut liiton, alueiden ja seurojen käyttöön   
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Vuoden 2022 toimintasuunnitelma  

 
Vuoden 2022 aikana IT-komission toimintaa ohjaa sen käynnistäminen ja toimintaedellytysten selvittäminen 

ja strateginen suunnittelutyö. Vuoden 2022 aikana selvitetään nykytila, muutostarpeet ja laaditaan tarkempi 

toimintasuunnitelma ja budjetti.  

Tehtävät yleisellä tasolla  

• Tietohallinto ja sen järjestelmät  

• Tietoturva  

• Sopimukset  

• Judoliiton sisäinen ja ulkoinen viestintä  

• Ohjelmistot ja sovellukset  

• Kumppanuuksien muodostaminen ja hallinta  

• Kehittämisrahoituksen hakeminen IT-komission alusta ja projektityöhön  

• Henkilöiden löytäminen ja vastuiden jakaminen  

• Tiedotus ja keskustelukanavien luominen  

• Yhteisten pilvipalveluiden käyttöönotto  

• Yhteisten menetelmien käyttöönotto  

• Kustannusten selvitys ja budjetin luonti  

• Hallintamenetelmän määrittäminen ja päättäminen  

• Tarvekartoitus toteutetaan jäsenistöstä, hallitukselta, valiokunnilta ja toimihenkilöiltä  

   

IT-komission johtoryhmän kokoonpano  

 
Johtoryhmä  Toimikunta  
Jari Kuokka (pj)  Teemu Puumalainen  

Hannu Jokinen  Mika Saarela  

Tero Partanen  toimikuntaa laajennetaan vuoden edetessä  

Tero Rönkkö (Judoliiton hallituksen edustaja)  

Matti Lattu   
   

Toimintamalli  
   

1. Johtoryhmätyöskentely  

 

1. Kuukausittainen ohjausryhmän palaveri, jossa käydään läpi tehtävät ja priorisoidaan ne. 

2. Varmistetaan omistussuhteet jokaiseen sivustoon, sovellukseen ja palveluun.  

3. Tutkitaan kovennuksia sekä tietoturvaan, kahdennuksiin että myöskin tarkastellaan kustannuksia ko-

konaisuutena.  

 

2. Toimikuntatyöskentely  

 

1. Jokainen tuottaja ja ryhmä toimii autonomisesti tahoillaan. 

2. Mitään järjestelmää tai sovellusta ei ”jätetä yksin”, pyritään ainakin kaksi ihmistä tekemään kehitystä 
ja ylläpitoa, jotta niiden jatkokehitys on mahdollista eikä data tai sovellus häviä.  

3. Sovellusten ja järjestelmien haltijat verkostoituvat keskenään ja auttavat toisiaan (esim. graafisesti 

lahjakkaat suunnittelevat käyttöliittymiä sovelluksiin, rajapintaspesialistit auttavat integraatioissa)  

4. Kerätään osaamista kentältä erilaisiin tarpeisiin, kuten:  

Wordpress, PHP, CakePHP, Javascript, REST –rajapintojen kehitys, Linux –infrojen hallinta pilvipalve-

luissa, Python, Django, Processwire, Serverless –malli.  

https://sign.visma.net/fi/document-check/fe5a4b64-3b09-41d0-82fa-0ca53eb6428c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Sivu 33 / 42 
 

   Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 

IT-komissio mukana Judoliiton kaikessa toiminnassa digitalisaatiota kehittäen  
 

IT-komissio tukee kaikkia Judoliiton toiminnassa olevia organisaatioita ja henkilöitä, projektien edetessä tar-

peet kartoitetaan, priorisoidaan ja projektoidaan menestyksen takaamiseksi.  Oheisessa kuvassa eri toimijat 

ja järjestelmät sekä palvelukokonaisuudet:  

 

  

 

IT-komission viestintä   
 

IT -komission toiminnasta tiedotetaan ulkoisesti Judoliiton verkkosivuilla: www.judo.fi, sisäinen tiedottami-

nen toimitetaan Judoliiton hallituksen toimesta. Johtoryhmä ja toimikunnat viestivät WhatsApp-ryhmien väli-

tyksellä ja säännöllisten tiimipalaverien kautta.  

 

Toimikunnan jäseniä pyritään kokoamaan alueilta ja seuroilta, pääsääntöisesti niin että henkilöt omaavat so-

pivan teknisen taustan, halun oppia uutta ja innostuksen viemään Judoliiton digitalisaatiota eteenpäin.   

   

Rahoitus   
 

IT -komissio tarvitsee toimiakseen budjetin, jonka avulla tarvittavat hankinnat (pilvipalvelut, toimisto-ohjelmis-

tot, laitteisto) ja projektityö toteutetaan. IT -komissio pyrkii rahoittamaan omaa toimintaansa etsimällä rahoi-

tusmalleja ja muodostamalla kehittämisprojekteja julkisista kehittämisohjelmista ja rahoittajilta. Komission 

budjetti muodostetaan kauden 2021 – 2022 aikana, myös tuleville kausille arvio muodostetaan.  
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5. Judoliiton johtaminen  
 

  

  

Suomen Judoliiton korkeinta päätäntävaltaa käyttää jäsenseurojen edustajista koostuva yhdistyksen kokous, 

joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa; kevät- ja syyskokoukseen. Yhdistyksen kokous valitsee halli-

tuksen, joka vastaa kullakin toimikaudellaan Judoliiton johtamisesta. Judoliiton johtamisjärjestelmä on kuvattu 

liiton Johtosäännössä.  

 

  

5.1 Luottamushenkilöjohtaminen  
 

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-9 jäsentä. Puheenjohtajiston muodostavat hallituksen pu-

heenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa, jotka toimivat hallinto-, koulutus- ja valmennusvaliokuntien pu-

heenjohtajina. Näiden valiokuntien alla on noin 10 valiokuntaa, komissiota tai työryhmää, joiden jäsenet ja 

puheenjohtajat päätetään tammikuussa hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Ko. toimielimet vastaavat 

oman asiantuntijaryhmän toiminnasta ja valmistelutyöstä hallitukselle erikseen määritellyin toimintavaltuuk-

sin. Valiokuntien tehtävät ja henkilövalinnat päättää hallitus. Hallituksen alaisena toimii Judoliiton toimisto.   

  

Operatiivinen johtaminen  

 
Judoliiton operatiivisesta johtamisesta ja taloudesta vastaa puheenjohtaja ja hallitus apunaan liiton henkilö-

kunta. Henkilöstön esimiehenä toimii liiton puheenjohtaja.  

  

Vapaaehtoiset Judoliitossa  

 
Judoliiton kokonaisuudistuksen jatkuessa useista eri seuroista on otettu yhteyttä ja lähdetty innostuneena 

mukaan Judoliiton luottamustoimiin. Vapaaehtoisten määrä on noussut jo noin 120 henkilöön. He toimivat 

erilaisissa luottamus-, kouluttaja- ja oto tehtävissä. Henkilöt edustavat Judoliiton seurakenttää hyvin laajasti. 

Vuosittain liiton toiminnassa mukana olevat henkilöt tulevat 50-60 eri seurasta.   

  

Toimisto  
  

Suomen Judoliiton toimisto on osoitteessa Valimotie 10, 00380 Helsinki.   

Puhelin: 050-3847030, e-mail: toimisto@judoliitto.fi. Internet-osoite: www.judo.fi.   
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Judoliiton palkattu henkilöstö vuonna 2022:   

 

1. Katja Arpalo, toimistosihteeri  

2. Jaana Jokinen, valmennuspäällikkö (vanhempainvapaalla 28.3.2022 saakka)                                            

3. Otto Favén, vt. Valmennuspäällikkö (28.3.2022 asti)  

4. Rok Draksic, päävalmentaja  

5. Markus Pekkola, nuorten olympiavalmentaja  

6. Eetu Laamanen, alle 18-vuotiaiden valmentaja ja pks urheiluakatemian valmennus 

7. Katri Forssell, koulutus- ja nuorisopäällikkö   

 

 

Hallituksen alustava kokoussuunnitelma vuonna 2022    
  

  

Ke  12.1. klo 17-21 Hallituksen järjestäytymiskokous   

To    10.2. klo 17-20 Hallituksen kokous   

Ti     15.3. klo 17-21 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021 hyväksyminen ja esitys kevätliittokokoukselle   

Ke    20.4. klo 17-20 Kevätliittokokous   

Pe    10.6. klo 17 – la 11.6. klo 15 Hallituksen seurantakokous   

To    18.8. klo 17-21 Hallituksen kokous   

To    22.9. klo 17-21 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 hyväksyminen ja esitys syysliittokokoukselle   

Ti     18.10. klo 17-20 Hallituksen kokous   

To    17.11. klo 17-21 Syysliittokokous   

To      8.12. klo 16-21 Hallituksen vaihtokokous  

 

Tarpeen vaatiessa hallitus kokoontuu useammin ja valmistelee asioita myös eri keinoin kommunikoiden. Hal-

litus voi halutessaan pitää myös puhelin- tai verkkokokouksia. Hallituksen puheenjohtajistosta koostuva työ-

valiokunta valmistelee tulevan hallituksen kokouksen asioita. Työvaliokunta voi päättää juoksevia asioita, jotka 

hyväksytetään tarvittaessa hallituksen kokouksessa jälkikäteen.  

 

  

5.2 Judoliiton yhdenvertaisuustyö ja kumppanuudet  
 

Yhdenvertaisuus Judoliitossa  
 

Liiton sääntöjen mukaan Judoliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin 

periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Judoliiton toiminnan suurin rahoittaja Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö edellyttää avustusta saavilta liitoilta yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista ja arvioi liittojen yhden-

vertaisuustyötä osana avustusten jakoprosessia.  

 

Judossa yhdenvertaisuutta on toteutettu monin keinoin. Paino- ja ikäluokilla yhdenvertaistetaan kilpailijoiden 

mahdollisuutta osallistua ja menestyä kilpailuissa. Tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti molemmille suku-

puolille ja esimerkiksi SM-kilpailuissa sovellettu judo on mukana yhtenä SM-tapahtumana. Liiton valmennus-

ryhmät on muodostettu ikäluokittain ilman sukupuolijakoa. Samoin valmennustoiminnan budjeteissa valmen-

nusryhmiä ei jaotella sukupuolen mukaan. Judoliitto on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman yhdessä 
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muiden kamppailuliitojen kanssa. Kamppailuliittojen yhdenvertaisuuskyselyt lajien harrastajille tehdään joka 

toinen vuosi. Seuraava suunnitelman päivitys ja kysely toteutetaan vuonna 2022.  

  

Kamppailulajien yhteistyö  
 

Kamppailulajiliittojen yhteistyö on löytänyt monilta osin vakiintuneet käytännöt ja yhteistyötä, sekä yhteisiä 

toimia pyritään lisäämään. Erityisen paljon yhteistyötä tehdään jo nyt koulutuksen alueella ja sitä pyritään 

edelleen vahvistamaan. Kamppailuliitot ovat laatineet määräajoin yhdessä tarkistettavan yhdenvertaisuusoh-

jelman ja vastaavalla tavalla yhteistyönä seurataan myös yhdessä laadittua ympäristöohjelmaa, joka palaute-

taan ministeriölle syksyllä 2021 osana liikuntajärjestöjen valtionavustusta.    

Kamppailulajeilla on yhteinen avotoimisto Sporttitalossa Helsingin Pitäjänmäessä. Judoliitto on toiminnassaan 

yhteistyöhakuinen.   

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta on hakenut toimintamuotoaan, jolla pyritään saamaan toimin-

taan laatua, jatkuvuutta, riippumattomuutta liittojen hallituksista ja toimihenkilöistä sekä tehokkuutta.   

 

Suomisport ja Judoliitto  
  

Judoliitto on ollut alusta lähtien kehittämässä urheiluyhteisön yhteistä digitaalista palvelualustaa Suomisportia 

Suomen Olympiakomitean ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Suomisport on keskeinen osa Olympiakomi-

tean digistrategiaa. Judoliitto edellyttää ilmoittamaan jäsenensä Suomisportiin ja hankkimaan Judoliiton li-

senssin (ks. liiton säännöt). Tällä henkilöjäsenet ovat vakuutettuja ja kaikkien liiton palveluiden piirissä hankki-

mansa vakuutuskauden mukaan. Judoliitto suosittaa myös lisäturvavakuutusta. Katso tarkemmat vakuutus-

maksukaudet ja hinnat jäljempänä. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälinen toiminta  
  

Judoliiton kansainvälinen toiminta tukee liiton strategiaa. Kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on mm.:  

1. etsiä kansainvälisiä tukimuotoja, koulutuksia, vaikutusmahdollisuuksia jne. suomalaisille urheilijoille 

ja seuroille  

2. vaikuttaa suomalaisten pääsyyn judon kansainvälisiin tehtäviin  

3. pyrkiä saamaan säännöllisesti judon arvokisatapahtumia, tuomariseminaareja jne. Suomeen  

4. pysyä ajan tasalla judon kansainvälisessä kehityksessä, säännöstöistä, urheilija- ja tuomarivalinnoista 

jne.   

Liiton puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja osallistuu Euroopan Judoliiton, Kansainvälisen Judolii-

ton sekä Pohjoismaiden judoliittojen kokouksiin ja arvokisatapahtumiin.  

 

Kansainvälisissä tehtävissä toimivat mm. Lauri Malinen (EJU:n lääketieteellinen komissio), Rauno Elokiuru 

(IJF:n lääketieteellinen komissio), Esa Niemi (IJF:n Judo for Peace -komissio ja EJU:n kurinpitovaliokunta), Tapio 

Mäki (EJU:n sport komissio), Tero Partanen (EJU:n Computer Team), Veli-Matti Karinkanta (olympiatuomari).  
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Suomen Judoliiton yhteiskuntasuhteet  
  

Judoliitto jatkaa yhteiskunnallista verkostoitumistaan vuonna 2022. Erityisesti Judoliiton johto ja yhteiskunta-

suhteet-valiokunta on tässä työssä keskeisessä asemassa, mutta myös jokainen judoperheen jäsen jättää oman 

käyntikorttinsa suomalaisesta judosta ja sen kehitystarpeista.   

 

Yhteiskuntasuhteet-valiokunta kartoittaa ja järjestää verkostoitumistilaisuuksia ja -tapaamisia suomalaisen ur-

heilun ja yhteiskunnallisen keskustelun kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Verkostoitumisessa painottuu 

poliittiset päättäjät ja urheilun rahoittajatahot. Keskeisiä vaikuttamisen kohderyhmiä ovat Opetus- ja kulttuu-

riministeriö, Olympiakomitea, erityisesti urheiluministeri ja poliittinen virkamiesjohto.   

 

Vuoden 2022 alkupuolella Judoliitto lähestyy päättäjiä vaikuttajakirjeellä. Lisäksi yhteiskuntasuhteet-valio-

kunta mahdollistaa tapaamiset kaikkien merkittävien poliittisten vaikuttajien kanssa, jotta verkostot ovat val-

miina myös tulevina vuosina ja että judon asema suomalaisessa urheilukentässä tunnistetaan ja tunnustetaan.  

  

 

Suomen Judoliiton jäsenyydet  

  
Suomen Judoliitto on jäsenenä useissa 

eri yhteisöissä.  

Vuonna 2022 liitto on jäsenenä:  

Kansainvälinen Judoliitto (IJF)  

Euroopan Judo Unioni (EJU)  

Suomen Olympiakomitea (OK)  

Suomen Paralympiakomitea  

Suomen Valmentajat  

Urheilutyönantajat  

SNJU – Special Needs Judo Union  

  

 

 

5.3 Maksut Judoliitossa, jäsenseurojen edut ja velvollisuudet  
  

Jäsenmaksu  
  

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  
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Muut lisenssimaksut esitetään pidettäväksi ennallaan:  

 

Alle 7-vuotiaat   45 euroa,  vakuutusturva 5 000 euroa  

Alle 18-vuotiaat  85 euroa,  vakuutusturva 5 000 euroa  

Yli 18-vuotiaat  110 euroa,  vakuutusturva 7 500 euroa  

   

• Tatamille palaavat vanhat judokat, jotka treenaavat "silloin tällöin" ja muutaman kuukauden kestoiset 

"judoprojektit": lisenssimaksu 35 euroa - ei vakuutusta, eikä muuta liiton palvelua pl. vyönkorotus. 

 

• Seuran muut toimihenkilöt, jotka eivät harrasta judoa tai monilajiseurojen muiden lajien jäsenet: 

lisenssimaksu 0 euroa - ei mahdollisuutta harrastaa judoa. 

  

• Lisenssimaksut liiton ja seuran välillä hoidetaan Suomisport -palvelussa. Suomisportissa jäsenyyden osoit-

tavasta maksusta nimenä käytetään lisenssi.  

 

  

Jäsenvakuutus ja lisäturva  
  

Jäsenvakuutuksen sekä lisäturvan tuoteselosteet ovat luettavissa ja ladattavissa Judoliiton kotisivuilla suo-

meksi, ruotsiksi, sekä englanniksi.   

 

 

Judoliiton lisenssin edut judoseuran jäsenelle  

  

Judoliiton Suomisportin kautta rekisteröidyt jäsenseuran jäsenet saavat:   

 

• Tapaturmavakuutuksen judoharrastusta varten olitpa sitten muksujudoka, peruskurssilainen, kilpai-

lija, huippu-urheilija, valmentaja, ohjaaja, tuomari, seurasi talkootyöntekijä, toimitsija tai muuten 

mukana seurasi toiminnassa.   

• Oikeuden osallistua Judoliiton alaiseen kilpailutoimintaan ilman erillistä kilpailulisenssiä.   

• Oikeuden osallistua Judoliiton ja sen alueiden alaisiin koulutustilaisuuksiin.   

• Oikeuden suorittaa Judoliiton tunnustamia vyöarvoja, joista vyöarvon suorittaja saa itselleen vyö-

diplomin.   

• Mahdollisuuden tulla valituksi Judoliiton maajoukkueryhmien harjoitusleireille sekä ulkomaisiin kil-

pailutapahtumiin, joihin Judoliitto lähettää joukkueita.   

• Mahdollisuuden tulla valituksi Judoliiton valmennustukea nauttivien urheilijoiden ryhmään.   

• Sähköisen jäsenkortin judokan omassa Suomisport profiilissa.  

• Profiilin Suomisport järjestelmään, josta judoka näkee omat jäsenyytensä, sekä rekisteriin merkityt 

tietonsa kuten vyöarvosuoritukset sekä käydyt koulutukset ja meriitit.  

• Judoliiton uutiskirjeen, jos jäsenen sähköpostiosoite on tallennettu Suomisportiin.  

  

Judoliiton jäsenseuran oikeudet, etuudet ja velvollisuudet  
  

• Edellä mainittujen judon harrastajille suunnattujen etuuksien lisäksi Judoliiton jäsenseurat saavat:   

• Kattavasti tapaturmavakuutetun harrastajakunnan. Kaikki liiton Suomisportiin rekisteröidyt seurojen 

jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja judoa harrastaessaan.  

• Lisäksi seurojen vapaaehtoistyötä tekevät valmentajat, ohjaajat, talkootyöntekijät ja toimitsijat kuu-

luvat Tuplaturva tapaturmavakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen piiriin kolmannelle osapuolelle ta-

pahtuvien vahinkojen varalta.  
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• Internet-pohjaisen Suomisportin jäsenrekisteriksi. Suomisport seurapalveluun seura voi laittaa myyn-

tiin jäsenyytensä, sekä seuran omat tapahtumat ja yhteydenpidon jäseniin.   

• Seurassa voidaan myöntää Judoliiton tunnustamia vyöarvoja tai muita meriittejä vain Suomisportissa 

oleville jäsenille.   

• Jäsenseurat voivat palkita ja kiittää ansioituneita seuratyöntekijöitään Judoliiton ansiomerkeillä, joita 

voidaan myöntää vain Suomisportissa oleville jäsenille.   

• Judoliiton jäsenseurat ovat mukana Suomen Olympiakomitean musiikin julkista esittämistä koske-

vassa sopimuksessa. Näin ollen jäsenseuran ei tarvitse erikseen maksaa TEOSTO tai GRAMEX kor-

vauksia seuran järjestämissä tilaisuuksissa soitetusta musiikista.   

• Jäsenseurojen tiedot julkaistaan Suomen suosituimman judoportaalin www.judo.fi sivuilla.  

• Jäsenseurat voivat käyttää liiton nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa julkaistuja uutisia ja aineistoja 

omassa viestinnässään.  

• Jäsenseurat voivat markkinoida omia kilpailu- ja leiritapahtumiaan Judoliiton viestimissä, kuten 

mm. Judolehdessä sekä nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.  

• Judoliiton sääntöjen mukaan jäsenseura on velvollinen rekisteröimään kaikki jäsenensä liiton osoitta-

maan rekisteriin, joka on tällä hetkellä Suomisport.  

 

Judopassit ja graduoinnit 

  

Tuote  Seurahinta  Suositushinta  

Judopassi  35€  40€  

Nuorten judopassi  35€  40€  

Vyökoemaksu 4kyu-1kyu  25€  45€  

Liittograduointi  120€    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kilpailujen ilmoittautumismaksut  
 

Kilpailu  Maksu  Järjestäjän osuus  Liiton osuus  

SM-kilpailut M&N  70€  50€  20€  

SM-kilpailut U18&U21  50€  40€  10€  

Joukkue SM  150€/joukkue  120€  30€  

Kata SM  50€  40€  10€  

Sovelletun judon SM  50€  40€  10€  

Samurai Cup  40€  35€  5€  

Finnish Judo Open  50€  40€  10€  

Muut arvo- ja valiokilpailut  40€  35€  5€  

Alempien vöiden mestaruuskilpailut  30€  20€  10€  

Alueelliset joukkuekilpailut  85€/joukkue  85€    

Kansalliset kilpailut  25€  25€    
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Kalenterimaksu  

 
Tapahtumat, joissa osallistujia on 99 tai vähemmän, maksavat kalenterimaksua 110 euroa. Tapahtumat, joissa 

osallistujia on 100 tai enemmän, maksavat kalenterimaksua 150 euroa. Leiritapahtumat kalenteriin maksavat 

130 euroa. Kalenterimaksua ei peritä liiton myöntämistä tapahtumista, joista järjestäjä maksaa osallistujakoh-

taisen osuuden liitolle. Kalenterimaksu oikeuttaa tapahtuman julkaisemiseen liiton kotisivuilla Judoliiton ta-

pahtumakalenterissa, liiton some-kanavissa sekä tapahtumakutsun julkaisemiseen liiton kotisivuilla sekä il-

moittautumisen liiton ilmoittautumisjärjestelmän kautta.  

 

Seurojen ja alueiden koulutusten hinnat  

 

Kurssi  Liiton osuus  Suositushinta osallistujille  

Judon perusteet    25€   65€  

Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa  25€ 65€  

  

Seurat/alueet päättävät itsenäisesti kurssien hinnat. Liiton osuuden vastineeksi seurat/alueet saavat kurssien 

koulutusmateriaalin. Judon perusteet -koulutukset pitävät seurakouluttajat, Oppimisen ja opettamisen perus-

teet – kurssia saavat pitää lisensoidut seurakouluttajat. Lisätietoa Judoliiton koulutus- ja nuorisopäälliköltä.  

 

 

  

Ansiomerkkien hinnat   

 
Kultainen ansiomerkki kultaisin reunuksin  275 €   

Hopeinen ansiomerkki hopeisin reunuksin  225 €   

Kultainen ansiomerkki 195 €   

Hopeinen ansiomerkki  185 €   

Pronssinen ansiomerkki 125 €   

 

Huomionosoitukset  

 

Judoliitto palkitsee vuoden aikana mm. menestyneitä judokoita 

sekä ansioituneita valmentajia, kouluttajia, seurajohtajia, tuoma-

reita ja seuroja sekä yhteistyökumppaneita.   

 

 

 

Hallituksen kokouspalkkiot   

 

Hallitus esittää syyskokoukselle 2021, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 hallituksen kokouk-

sista 50 euron kokouspalkkio per läsnä oltu kokous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/fe5a4b64-3b09-41d0-82fa-0ca53eb6428c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Sivu 41 / 42 
 

   Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 

 

6. Talousarvio vuodelle 2022  
  

6.1 Budjetti tuloslaskelmamuodossa  
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6.2 Budjetti valiokunnittain 2022  
  

  

  

6.3 Budjettivertailu suppea budjetti 2021/toteuma 2020  
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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, rahaston- 
hoitajan 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 
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Meido-Kan ry esittää judoliiton hallituksen: 
 
 
 
 

Petri Hakkarainen     
 
Judoliiton hallituksen jäsen ja erovuorossa.  
Petri on pitkän linjan järjestöihminen ja toimii erittäin aktiivisesti nuorten, kilpailijoiden ja seurojen asialla.  
Petri kannattaa avoimuutta hallinnossa ja päätöksissä sekä vaatii ehdotonta tasapuolisuutta 
järjestötoiminnassa.   
Petrissä saamme tarkan ihmisen pitämään hallinnon päätökset tarkan silmälläpidon alaisena ja vaatii hyvä 
perustelut asioille.  Petri on asiallinen ja tekee töitä mm aluetoiminnan eteen. 
 
 
 
Meido-Kan ry:n puolesta 
 
Judotoiminnanjohtaja ja varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
Arttu Laitinen 
p 040 75 11 333 
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Meido-Kan ry esittää judoliiton hallituksen: 
 

Peter Mickelsson     
 
Olen 62-vuotias, eläkkeellä Suomen Pankin viestintäasiantuntijan tehtävistä, jossa toimin henkilöstölehden 
päätoimittajana ja valokuvaajana sekä rahamuseon intendentin sijaisena.  
Olen toiminut 15 vuotta Suomen Pankin urheiluseuran puheenjohtajana. 
Olen suorittanut Markkinointi-Instituutin tiedottajatutkinnon ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston yo-
merkonomin tutkinnon.  
Suoritin judon keltaisen vyön vuonna 1973 ja olen siitä lähtien ollut vahvasti mukana seuratoiminnassa. 
Olen toiminut harjoitusten vetäjänä ja judo-ohjaajana vuodesta 1976 lähtien. 
Olen ollut mukana toimittamassa Kyösti ja Timo Korpiolan kirjaa ”Tie mustaan vyöhön” sekä editoinut ja 
kuvannut Timo Korpiolan kirjan kuvat ”Tie mestariksi”. Tällä hetkellä olen mukana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa Jorma Paasin kanssa suomalaista teosta judon katoista. 
Nyt olen lonkan leikkausjonossa, joten olen vähäksi aikaa vetäytynyt aktiivisesta harjoitusten ohjauksesta, 
mutta olen judossa vahvasti mukana koko ajan, mm. kataklinikoilla ja taustavaikuttajana Meido-Kanin, 
Tikkurilan Judokoiden ja Hontain toiminnassa. 
Vastaan omalta osaltani Suomen Dan-kollegion koulutustoiminnasta ja nyt Koronakaranteenin hellittäessä 
olen suunnitellut marraskuussa pidettävän judo-opettajien perustekniikkaleirin, jonka palautteen 
perusteella suunnitellaan seuraava keväällä pidettävän leirin ohjelma. 
 
 
 
 
Toivon, että päädytte valinnassanne Peteriin, koska hänellä on aikaa ja ideoita toteuttaa Judoliiton visioita 
ja tahto viedä suunnitelmat läpi. 
 
 
Meido-Kan ry:n puolesta 
 
Judotoiminnanjohtaja ja varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
Arttu Laitinen 
p 040 75 11 333 
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Esitys Suomen Judoliitto ry:n syyskokoukselle 2021 

Shirokawa ry:n hallitus esittää  Anu Störiä ehdolle Suomen Judoliiton hallitukseen 
syyskokouksessa 2021. 

Anu Störin esittely  

Judopolkuni alkoi Mikkelin Judo ry:ssä vuonna 1982. 
Loukkaantumisten ja teini-iän myötä harrastus jäi 
pitkäksi aikaa, kunnes löysin takaisin tatamille 2003. 
Siitä lähtien olen toiminut  Porvoon Shirokawa ry:ssä 
ja tätä nykyä olen Shirokawan hallituksen jäsen ja 
vastuuvetäjänä neljässä eri ryhmässä: kahdessa 
lasten judoryhmässä - Muksujudossa sekä 
Minisamuroissa, sovelletun judon Tukijudo-ryhmässä 
sekä naisten ja tyttöjen ryhmässä, Akkajudossa. 

Olen yksi Suomen Judoliiton muksujudo-ohjaajien kouluttajista ja keväästä 2021 alkaen 
Special Olympics-valmentaja. 
Olen myös Paralympiakomitean Special Olympics-johtoryhmän jäsen. 
Olen mukana EPYG 2022 järjestelytoimikunnassa. 
Lisäksi toimin seura-aktiivina ja hallituksen jäsenenä Porvoon Mailapeliseura ry:ssä. 

Varhaiskasvatuksen opettajan ammatissani olen toiminut yli 26 vuotta, joista reilut 21 
vuotta toiminnanjohtajana ja vastaavana opettajana Hyppis ry:n ylläpitämässä yksityisessä 
liikuntapainotteisessa esikoulussa, joten yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen  - 
kaupungin erityistyöntekijöiden, urheiluseurojen ja yritysten -  kanssa on tullut tutuksi. 

Verkostoitumista olen päässyt opettelemaan sittemmin oikein ohjatusti Olympiakomitean 
”Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä” -koulutuksessa 2020-2021. 

Olen aktiivinen sosiaalisen median seuraaja & käyttäjä ja olen pyrkinyt tuomaan somessa  
esille erityistä tukea tarvitsevia judokoita sekä naispuolisia judonharrastajia kiinnostavia ja 
koskettavia aihealueita Tukijudon ja Akkajudon fb-sivujen ja Instan kautta. 
Minut on pyydetty mukaan Judoliiton sisältötiimiin marraskuusta 2021 alkaen. 

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus ovat sydäntäni lähellä. 
Haluan olla mukana monipuolistamassa judoa harrastuksena siten, että kilpailu-uraan 
tähtäävän judopolun rinnalle saataisiin vaihtoehtoisia ja yhtä arvostettuja judopolkuja, 
myös valtavirrasta poikkeaville judokoille. 

Liitteinä todistus liikuntaan liittyvistä koulutuksistani sekä todistus ohjaajakokemuksestani. 

Porvoossa 21.10.2021 

Mikko Kärnä      Anu Stör 

Shirokawa ry:n puheenjohtaja   Hallitusehdokas 
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Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset 1.1.2022 alkaen 

1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: 

Kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitomääräysten alaisia ovat: 

- kamppailulajiliittojen yhteisiin kurinpitomääräyksiin toimintasäännöillään sitoutuneet 

kamppailulajiliitot, jotka ovat keskenään sopineet kurinpitojärjestelmän luomisesta ja siihen 

liittymisestä 

- kamppailulajiliittojen yhteisiin kurinpitomääräyksiin sitoutuneiden kamppailulajiliittojen 

jäsenyhteisöt 

- kilpailu- tai lajitoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt, jotka ovat kokonaan tai osittain 

jäsenyhteisön omistamia tai määräysvallassa tai voidaan katsoa sopimuksen kautta näihin 

sääntöihin sitoutetuiksi 

- kamppailulajiliittojen yhteisiin kurinpitomääräyksiin toimintasäännöillään sitoutuneiden 

kamppailulajiliittojen jäsenyhteisöjen jäsenet, jotka ovat yhteisön toimintasääntöjen 

perusteella sitoutuneet tai yhteisön toimintaan osallistumalla osoittaneet sitoutuneensa 

noudattamaan toimintaan liittyviä sääntöjä 

- jäsenyhteisöjen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettaminen elinten jäsenet ja 

toimihenkilöt 

- urheilijoiden tukihenkilöt ja muut liiton tai jäsenyhteisön toiminnassa mukana olevat 

henkilöt, jotka ovat toimintaan osallistumalla osoittaneet sitoutuneensa noudattamaan 

toimintaan liittyviä sääntöjä 

- ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai 

ovat lunastaneet liiton lisenssin 

- voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt 

Kamppailulajiliittojen jäsenyhteisöjen on sitoutettava toiminnassaan mukana olevat näiden 

kurinpitomääräysten noudattamiseen. 

2§ Rangaistavat teot ja rajoitukset kurinpitovallan käyttöön 

1)Rangaista voidaan sitä 

a) joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen 

nojalla annetaan; 

b) joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton asettamia elimiä; 

c) joka kilpailuissa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai kamppailulajin harjoittelussa, 

varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta 

käyttäytyy epäurheilijamaisesti;  

d) joka syyllistyy rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn sellaiseen tekoon, tai käyttäytymiseen, 

mikä kohdistuu kilpailu- tai harjoituspaikkaan, muihin toiminnassa mukana oleviin tai 

yleisöön  

e) joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu tuomariston tai 

toimitsijoiden fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy tuomariston tai toimitsijoiden 

sanalliseen tai fyysiseen uhkaamiseen; 

f) joka syyllistyy liiton etua vahingoittavaan toimintaan; 

g) joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen 

pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö 

tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai liiton jäsenyhteisölle; 

h) joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan; 
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i) joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton 

sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen; 

j) joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella seksuaaliseen tai muuhun häirintään, syrjintään 

tai johonkin rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn seksuaalirikokseen. Rangaista voidaan 

myös sitä, joka kilpailussa tai sen ulkopuolella syyllistyy muuhun epäasialliseen käytökseen 

tai sellaiseen rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn  henkeen ja terveyteen kohdistuvaan 

rikokseen, joka tekoon johtaneet olosuhteet, tekotapa ja tekijän syyllisyys huomioon ottaen 

osoittavat hänen tulleen ilmeisen sopimattomaksi ottamaan vastaan tai antamaan 

kamppailulajien koulutusta  tai valmennusta tai osallistumaan kilpailuihin tai muilla tavoin 

osallistumaan liiton tai sen jäsenten alaiseen toimintaan. Tämän kohdan mukainen 

rangaistavuus ulottuu myös tekoihin, joilla ei ole yhteyttä henkilön kilpailu- tai 

harjoittelutoimintaan.  

k) jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) 

kuukauden peli-, kilpailu- tai toimitsijakiellolla tai toimintakiellolla, voidaan rangaista näiden 

sääntöjen perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a) – j) kohtien 

tunnusmerkistön 

2) Näitä kurinpitomääräyksiä ei sovelleta: 

a) urheilun lajisääntöihin 

b) kurinpitorangaistuksen kaltaisiin seuraamuksiin, jotka määräytyvät automaattisesti lajiliiton 

omista tai kansainvälisen kattojärjestön säännöistä tai määräyksistä   

c) dopingrikkomuksiin, joissa toimivalta on Suomen antidopingsäännöstössä mainitulla 

kurinpitoelimellä 

d) tapauksiin, joihin sovelletaan liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista 

käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä 

3 § Rangaistuslajit 

1) Rangaistuslajeja ovat: 

a) varoitus 

b)  seuraamusmaksu 

c) kilpailukohtainen, määräaikainen tai väliaikainen kilpailu- tai toimitsijakielto 

d) toimintakielto, joka sulkee kaikesta liiton ja sen jäsenyhteisöjen alaisesta kilpailu-, 

tapahtuma- ja harjoitustoiminnasta määräaikaisesti tai väliaikaisesti 

2) Seuraamusmaksu on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sen 

kamppailulajiliiton tilille, jonka toiminnan alla seuraamusmaksun saanut taho tai henkilö on 

rikkomukseen syyllistynyt uhalla, että rikkomukseen syyllistynyt voidaan asettaa kilpailu-, 

toimitsija- tai toimintakieltoon. 

3) Kilpailu- tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liiton alaisissa kilpailuissa. 

4) Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin tai otteluihin liittyvissä 

tehtävissä, joihin lasketaan myös kilpaileminen. 

5) Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. 

6) Vakavissa tapauksissa kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta voi päätöksessään ulottaa 

kilpailu-, toimitsija- tai toimintakiellon koskemaan myös muiden näiden sääntöjen alaisten 

kamppailulajiliittojen toimintaa. 
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4 § Rankaisuoikeus ja kurinpitovaliokunnan päätösvaltaisuus 

1) Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on 

kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta (myöhemmin kurinpitovaliokunta), jonka 

päätöksiin liitot ovat sitoutuneet omissa toimintasäännöissään. 

2) Kukin näiden määräysten alainen kamppailulajiliitto nimeää kaksi henkilöä toimimaan 

kurinpitovaliokunnan jäsenenä. 

3) Kurinpitovaliokunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai joku 

varapuheenjohtajista ja vähintään kaksi jäsentä ja kokouksen osallistujista vähintään yhdellä on 

lainopillinen koulutus ja yksi osallistuja edustaa liittoa, jonka toiminnan piiriin käsiteltävä tapaus 

kuuluu. 

4) Enimmillään kurinpitovaliokunnan kokoonpanossa voi yhtä tapausta olla ratkaisemassa viisi 

jäsentä.  

5) Poiketen yllä 4 kohdasta, kurinpitovaliokunta voi kokoontua poikkeuksellisesti kaikkien sen 

jäsenten täysistunnossa, jos käsiteltävän asian luonne, laajuus tai muut painavat syyt sitä 

erityisesti puoltavat. 

6) Kurinpitovaliokunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä joku 

varapuheenjohtajista. Valiokunnan on pyrittävä kokoontumaan viimeistään kahden viikon 

kuluessa kurinpitomenettelyvaatimuksen saatuaan. 

7) Kamppailulajiliitot nimeävät kurinpitovaliokunnalle yhden tai useampia yhteisiä esittelijöitä. 

8) Kurinpitovaliokunta hyväksyy itselleen työjärjestyksen.  

5 § Asian vireille tulo kurinpitovaliokunnassa 

 

1) Virallisen raportin kilpailu-, harjoitus- tai muusta tapahtumasta kamppailulajiliitolle voi tehdä 

kilpailun tuomari, tuomaritarkkailija, tuomarivalvoja, tarkkailija, valvoja tai liiton erikseen 

hyväksymä tai nimeämä henkilö. 

2) Muu kuin 5 § 1 kohdassa mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen 

rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti kamppailulajiliitolle viikon kuluessa 

rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Tällainen ilmoitus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, 

jos ilmoituksen tekijä on maksanut vuosittain määrättävän käsittelymaksun. Edellä mainittu 

ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla.  

3) Painavista syistä voidaan kamppailulajiliiton tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei 

olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia. 

4) Asianomaisen kamppailulajiliiton on viipymättä toimitettava ilmoitus kurinpitovaliokunnan 

esittelijälle. 

5) Kurinpitovaliokunnan esittelijä arvioi onko 5 §:n 1-3 kohdissa raportoidut tai tietoon tulleet 

tapaukset syytä viedä kurinpitovaliokunnan käsittelyyn. Tarvittaessa esittelijä voi viedä 

käsittelypäätöstä koskevan asian kurinpitovaliokunnan puheenjohtajiston arvioitavaksi ja 

ratkaistavaksi. 

6) Mikäli 5 §:n 2 kohdassa mainittu ilmoitus johtaa asian viemiseen kurinpitovaliokuntaan, 

palautetaan käsittelymaksu ilmoituksen tekijälle. 

 

6 § Asianosaisten kuuleminen ja muu asian tutkiminen kurinpitovaliokunnassa 

1) Asiassa kurinpitovaliokunnan tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa 

saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa. 
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2) Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalla 

taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa. 

3) Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia voidaan 

ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää 

asianosaisen jäsenyhteisön välityksellä. 

4) Kurinpitovaliokunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn 

väliaikaiseen kilpailu-, toimitsija- tai toimintakieltoon, kunnes asia on käsitelty 

kurinpitovaliokunnassa tai muussa elimessä, jossa se on vireillä. 

5) Kurinpitovaliokunta voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen 

henkilökohtaisesti kuultavaksi. 

6) Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan 

asianosaisten tiedoksi. 

7 § Päätös kurinpitomenettelyssä 

1) Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen jäsenyhteisölleen perusteltu kirjallinen päätös 

todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. 

2) Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle tai hänen edustamalleen jäsenyhteisölle 

sähköpostilla. 

3) Jäsenyhteisöä tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon 

ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille. 

4) Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. 

5) Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen edustamansa jäsenyhteisön 

edustajalle. 

6) Päätös on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu. 

8 § Valitusoikeus 

Rangaistulla on oikeus valittaa kurinpitovaliokunnan päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan 

sen säännöissä mainituin edellytyksin. 

9 § Rangaistusluettelo 

Kurinpitovaliokunnan on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksesta, rangaistuksista ja valituksista 

sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä. 

10 § Rangaistusten täytäntöönpano 

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun 

oikeusturvalautakunnalle. Kurinpitovaliokunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen 

täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi. 

11 § Rangaistuksen ennenaikainen päättäminen 

Kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen päättymään 

ennenaikaisesti, jos kilpailu-, toimitsija- tai toimintakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään 

kaksi (2) vuotta. 
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Versio 20.4.2021 

LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEISET VAKAVAA EPÄASIALLISTA KÄYTTÄYTYMISTÄ JA 
VAKAVIA EETTISIÄ RIKKOMUKSIA KOSKEVAT KURINPITOMÄÄRÄYKSET   

1 § Yleistä  

1. Näissä kurinpitomääräyksissä säädetään rangaistavista teoista, seuraamuksista ja
kurinpitomenettelystä, mikäli henkilön tai yhteisön epäillään syyllistyneen liikunnan tai urheilun
parissa tai niihin kiinteästi liittyvässä toiminnassa näissä säännöissä määritettyyn vakavana
pidettävään epäasialliseen käytökseen tai eettiseen rikkomukseen, jonka kohteena on yksi tai
useampi henkilö.

2. Näiden määräysten tarkoituksena on ennaltaehkäistä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja
vakavia eettisiä rikkomuksia ja mahdollistaa kurinpitomenettelyllä sellaiseen puuttuminen. 

 2 § Soveltamisalan rajoitukset 

1. Näitä määräyksiä ei sovelleta:

a) tapauksiin, joihin sovelletaan urheilun lajisääntöjä ja joihin on lajisääntöjen nojalla määrättävissä
tai määrätty seuraamus

b) jos väitetty rikkomus on yksittäistapaus ja tapahtunut yksinomaan kilpailutilanteessa ja johon
voidaan luontevimmin puuttua 3 §:ssä mainittujen yhteisöjen omilla määräyksillä; tai

c) joissa saattaa täyttyä jonkin tai joidenkin 5 §:ssä mainittujen tekojen tunnusmerkistö, mutta jotka
ovat luonteeltaan yksittäisiä ja ratkaistavissa tarkoituksenmukaisimmin 3 §:ssä mainittujen
yhteisöjen omilla määräyksillä

3 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt  

1. Näiden kurinpitomääräysten alaisia ovat:

a) Suomen Olympiakomitea

b) Suomen Olympiakomitean ne jäsenyhteisöt, jotka ovat näihin kurinpitomääräyksiin
toimintasäännöillään sitoutuneet

c) kohdassa b) mainittujen yhteisöjen jäsenet ja niiden jäsenet ulottuen aina henkilöjäsenyyteen asti

d) kohdissa a)-c) mainittujen  yhteisöjen toiminnassa mukana olevat kilpailutoimintaa harjoittavat tai
muut määräysvallassa olevat yhteisöt

a) kohdissa a)-d)  mainittujen yhteisöjen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten
jäsenet, työntekijät, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt
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b) ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat 
lunastaneet näihin määräyksiin sitouttavan kilpailulisenssin/pelipassin tai vastaavan asiakirjan tai 
jotka missä tahansa roolissa ottavat osaa harjoitus- tai kilpailutoimintaan     

 
2. Suomen Olympiakomitean jäsenyhteisön, joka on toimintasäännöillään sitoutunut näihin 

määräyksiin, tulee sitouttaa toiminnassaan mukana olevat 1 momentissa mainitut yhteisöt ja 
henkilöt näihin kurinpitomääräyksiin.  

  
 
4 § Rangaistavuuden edellytykset    
  

Rangaista voidaan:   
 

a) henkilöä, joka kohdistaa 5 §:ssä mainitun teon yhteen tai useampaan henkilöön tai joka 
osallistuu tekoon tai omalla toiminnallaan edesauttaa tällaista tekoa tai jonka olisi työnantaja-, 
esimies-, toimeksianto-, luottamusaseman tai muun vastaavan aseman vuoksi tullut puuttua 
toisen tekemään 5 §:ssä tarkoitettuun tekoon. 
 

b) 3 §:n 1 momentissa mainittuja yhteisöjä, joiden olisi tullut puuttua 4 §:n 1 momentin a) 
kohdassa mainitun henkilön toimintaan työnantaja-, toimeksianto- tai muun vastaavan aseman 
johdosta, mutta jotka ovat laiminlyöneet toimenpiteet epäasialliseen käytökseen 
puuttumiseksi. 

 
 
5 § Rangaistavat teot  
 

1. Rangaistavia tekoja ovat tai voivat olla: 
 

a) sellainen urheilun piirissä ilmenevä käytös, jolla urheilijalle tai muulle urheilun piirissä olevalle 
aiheutetaan sellaista kärsimystä tai vaaraa, joka ei ole valmentamisen tai ohjauksen kannalta 
tarpeellista taikka kohdellaan tätä nöyryyttävällä tavalla.  
 

b) rasistinen tai syrjivä käytös 
 

Rasismilla tarkoitetaan kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen 
alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai 
seurauksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen 
tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen. 

 
Ketään ei saa syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun 
mielipiteen, kansallisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, omaisuuden, syntyperän tai muun 
tekijän perusteella. 
 

c) seksuaalinen tai muu häirintä  
 
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ainakin kaikkia niitä tekoja, jotka on säädetty 
rangaistavaksi rikoslain 20 luvussa. Lisäksi seksuaalisena häirintänä pidetään tekoja, jotka ovat 
luonteeltaan seksuaalisia ja jotka ovat omiaan loukkaamaan toisen seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta.  
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Muuta häirintää on erilaiset fyysisen ja psyykkisen häirinnän muodot henkilökohtaisessa 
kanssakäymisessä tai etäyhteyksin tapahtuvassa kanssakäymisessä. Häirintää on myös 
auktoriteettiaseman tai valta-aseman väärinkäyttö, joka voi ilmetä auktoriteetin tai vallan 
epäasiallisena käyttönä suhteessa toiseen henkilöön.  
 

d) fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen ja vaaran aiheuttaminen hengelle tai terveydelle 
 
Toisen terveyden vahingoittaminen väkivaltaa käyttämällä tai muulla terveyttä vahingoittavalla 
toiminnalla on kielletty. Väkivaltana ei pidetä lajisääntöjen mukaista tai kyseisen lajin 
suoritukselle muutoin tyypillistä kontaktia. 

 
Toisen terveyden tai hengen vaarantamisena pidetään toisen jättämistä avuttomaan tilaan tai 
muuta toimintaa tai laiminlyöntiä, joka vaarantaa toisen hengen tai terveyden.  
 

e) epäasiallinen kielenkäyttö, nöyryyttävä käytös ja kiusaaminen 
 

Epäasiallisena kielenkäyttönä pidetään sellaista halventavaa ja loukkaavaa kielenkäyttöä, joka 
on omiaan aiheuttamaan kärsimystä toiselle.  
 
Nöyryyttävänä käytöksenä pidetään toimintaa, jolla epäasiallisin toimenpitein loukataan toisen 
mainetta, pyritään saattamaan kohteena oleva henkilö naurunalaiseksi tai muuten kiusalliseen 
tai alistettuun asemaan muiden ihmisten silmissä.   
 
Kiusaaminen on henkilöiden välistä tai yhteisöllistä sanallista, elein tapahtuvaa tai fyysistä 
aggressiivista käyttäytymistä, jonka kohde kokee ahdistavaksi tai nöyryyttäväksi ja jota 
olosuhteet kokonaisuutena arvostellen voidaan pitää epäasiallisena. Kiusaaminen voi olla 
fyysistä tai psyykkistä.   
 

f) yksityisyyteen kohdistuvat loukkaukset 
 

Yksityisyyteen kohdistuvana loukkauksena pidetään henkilön yksityiselämään liittyvien tietojen 
luvatonta levittämistä tai viestintä- tai kotirauhaa taikka henkilötietojen suojaa loukkaavia 
tekoja sekä muita vastaavia yksityisyyttä loukkaavia tekoja.  
 
Yksityiselämän suojan piiriin kuuluvat esimerkiksi perhesuhteet, terveydentila ja muut 
henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset.   
 
Salaa tapahtuva kuvaaminen tai kuuntelu silloin, kun se tapahtuu tiloissa, joissa kuvaaminen 
ilman toisen lupaa ei ole sallittua tai jossa tallentamiseen ei voi varautua, loukkaa kohteen 
yksityisyyttä.  
 

g) muu kohtiin a)-f) verrattava muu epäasiallinen käytös tai toiminta 
 

2. Rangaistavat teot voivat ilmetä: 
 
a) kilpailu-, ottelu-, harjoitus-, valmennus-, koulutus- tai markkinointitapahtumissa   taikka niihin 

rinnastuvissa liikuntaan tai urheiluun liittyvissä tapahtumissa sekä edellä mainittuihin 
tapahtumiin kiinteästi liittyvissä toiminnoissa  

 
b) henkilöiden välisessä kasvokkaisessa kanssakäymisessä ja/tai viestintävälineitä ja sosiaalisen 

median kanavia käyttäen  
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6 § Rangaistusta koventavat tekijät 
 

Arvioitaessa teon vakavuutta, on otettava huomioon rangaistusta koventavina tekijöinä erityisesti 
rangaistavan teon: 

 
a) kohteen alaikäisyys, kehitystaso tai alisteinen asema suhteessa tekijään 
b) toistuvuus ja/tai kesto  
c) esiintymisen laajuus eri kilpailu-, harjoitus- tai muissa toimintaympäristöissä  
d) kohdistuminen useampaan henkilöön  
e) perustuminen kohteen rotuun, kansalliseen tai etniseen alkuperään, kieleen, sukupuoleen, 

ikään, perhesuhteisiin, sukupuoliseen suuntautumiseen, perimään, vammaisuuteen tai 
terveydentilaan, uskontoon, poliittiseen tai ammatilliseen toimintaan tai muuhun näihin 
rinnastettavaan seikkaan   

f) erityinen nöyryyttävyys, kuten tapahtuminen julkisesti tai sivullisten läsnä ollessa 
 
 
7 § Rangaistusta lieventävät tekijät 
 

Rangaistusta lieventävinä tekijöinä on otettava huomioon erityisesti seuraavat seikat: 
 

a) tekijä on alle 18-vuotias 

b) tekijä on merkittävästi edesauttanut oman rikkomuksensa selvittämisessä 

c) tekijä on tehnyt rangaistava teon toisen henkilön tai yhteisön painostuksen johdosta tai 
yhteisön myötävaikutuksella  

 
 
8 § Rangaistuslajit  
 

1. Rangaistuslajeja ovat 
 

Luonnolliselle henkilölle:  
 

a) varoitus 

b) sakko  

c) kilpailukohtainen tai määräaikainen kilpailukielto  

d) ottelukohtainen tai määräaikainen pelikielto, 

e) ottelu- tai kilpailukohtainen tai määräaikainen toimitsijakielto  

f) määräaikainen toimintakielto  
  

Yhteisölle: 
 

g) varoitus 

h) sakko 
 

2. Sakko on luonnolliselle henkilölle määrältään vähintään 100 euroa ja enintään 1.000 euroa ja 
yhteisölle vähintään 1.000 euroa ja enintään 10.000 euroa. Sakko maksetaan Suomen 
Olympiakomitean tilille. 
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3. Sakko on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että 
kurinpitolautakunta voi määrätä luonnolliselle henkilölle kilpailu-, peli- toiminta- tai 
toimitsijakiellon  

 
4. Jäljempänä 12 §:ssä mainitun kurinpitoelimen päätöksellä kilpailu-, peli-, toimitsija- tai 

toimintakielto voidaan ulottaa koskemaan muitakin lajeja kuin pelkästään sitä, jossa rikkomus on 
tapahtunut   

 
5. Kilpailu- tai pelikieltoon määrätty henkilö ei saa osallistua urheilijana kilpailuihin ja/tai otteluihin 

kurinpitoelimen määrittelemässä laajuudessa 
 

6. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia kilpailuihin ja /tai otteluihin liittyvissä 
tehtävissä, mukaan lukien pelaaminen ja kilpaileminen, kurinpitoelimen määrittelemässä 
laajuudessa. 

 
7. Toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa osallistua kilpailu-, ottelu-, harjoitus-, valmennus-, 

koulutus- tai markkinointitapahtumiin taikka niihin rinnastuviin liikuntaan tai urheiluun liittyviin 
tapahtumiin ja muuhun toimintaan kurinpitoelimen määrittelemässä laajuudessa.  

 
8. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.  

 
 
9 § Sovittelun ensisijaisuus  
 

1. Ennen kuin väitetty rikkomus otetaan tutkittavaksi ilmoituksen perusteella, väitetyn 
rikkomuksen kohteen (asianomistaja) on ilmoitettava rikkomusilmoituksen vastaanottavalle 
taholle: 

 
a) onko tapausta yritetty sovitella epäillyn kanssa tai 
b) onko sovittelu mahdollinen  

 
2. Mikäli sovittelu on mahdollinen, eikä sitä vielä ole yritetty, rikkomusilmoituksen vastaanottava 

taho ohjaa tapauksen asianmukaiseen sovittelumenettelyyn  
 

 
10 § Vireilletulo 
  

1. Näiden määräysten mukaan käsiteltävä asia voi tulla vireille joko asianomistajan tai muun 
tahon ilmoituksella Suomen urheilun eettiselle keskukselle (jatkossa SUEK)  tai SUEKin oman 
tutkinnan perusteella ilman ilmoitustakin.      

 

2. Saatuaan rikkomusilmoituksen tai tiedon epäillystä rikkomuksesta muulla tavoin SUEK arvioi 
ensin, soveltuuko tapaukseen näiden määräysten 2 §:n mukaiset rajoitukset. Jos näin 
arvioidaan olevan, SUEK ohjaa asiaomistajaa viemään asian käsittelyn asianomaiselle 
urheilujärjestölle. 

 
 
11 § Tutkinta ja päätös asian viemisestä kurinpitoelimeen   
 

1. Näiden määräysten mukaan käsiteltävien rikkomusilmoitusten tutkinnasta on vastuussa SUEK. 
SUEK selvittää, onko rikkomusilmoituksessa tai muulla tavoin SUEKin tiedossa olevassa 
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epäillyssä rikkomuksessa mainittujen henkilöiden tai yhteisöjen lisäksi muita 4 §:ssä mainittuja 
tahoja, joiden voidaan katsoa olleen osallisena väitettyyn rikkomukseen tai muita henkilöitä, 
jotka ovat olleet rikkomuksen kohteena.  

 
2. Mikäli epäiltynä on henkilö, jonka epäiltyjen rikkomusten kohteina on ollut useampia 

henkilöitä, voidaan tutkinta näiden osalta yhdistää. 
 
3. Mikäli SUEK katsoo tutkinnan jälkeen, että tapauksessa ei ole syytä epäillä näiden määräysten 

mukaista rikkomusta, se tekee asiassa päätöksen, että tapausta ei viedä 12 §:ssä mainitun 
kurinpitoelimen käsittelyyn.   

 
4. Mikäli SUEKin suorittaman tutkinnan perusteella on todennäköistä, että tapauksessa on kyse 

näiden määräysten 5 §:n rikkomisesta, se tekee asianomistajan suostumuksella päätöksen 
asian viemisestä 12 §:ssä mainitun kurinpitoelimen käsittelyyn.  

 
5. SUEKin tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asianomaiselle 3 §:ssä mainitulle 

yhteisölle tutkinnasta, silloin kun yhteisö ei ole epäilty rikkomuksesta.   
 
6. Yhteisön tulee vastaavasti ilmoittaa SUEKille mikäli sen tietoon on saatettu 5 §:ssä mainittu 

rikkomus.  
 

7. Yhteisön, joka on mainittu 3 §:ssä, tulee käytettävissään olevin tavoin edesauttaa SUEKia 
tutkinnassa.    

 
 

12 § Kurinpitoelin   
  

1. Kurinpitovaltaa käyttävä kurinpitoelin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on 
urheiluyhteisön yhteinen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta (jatkossa 
kurinpitolautakunta)  

 

2. Suomen Olympiakomitean kokous valitsee kurinpitolautakunnan. 
 

 

3. Kurinpitolautakunnan tarkoitusta, tehtävää, toimivaltaa, kokoonpanoa, kurinpitomenettelyä ja 
muita sen toimintaan liittyviä asioita säännellään Suomen Olympiakomitean kokouksen 
hyväksymissä kurinpitolautakunnan säännöissä. 

 
 
13 § Tutkimatta jättäminen tai rangaistuksen määräämättä jättäminen ajan kulumisen vuoksi   
 

Asia voidaan jättää tutkimatta, rangaistusvaatimus esittämättä tai rangaistus määräämättä, jos 
väitetystä rikkomuksesta on yli viisi vuotta.  

 
 

14 §  Asianosaisasema kurinpitomenettelyssä  
 

1. Asianosaisia kurinpitomenettelyssä voivat olla 
 
a) kantajina SUEK ja asianomistaja tai asianomistajat  
b) vastaajina 3 §:ssä mainitut henkilöt tai yhteisöt 
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2. SUEK valmistelee tapauksen kurinpitolautakunnalle ja esittää rangaistusvaatimuksen. 

 
3. Käsiteltäessä asiaa kurinpitovaliokunnassa, voi 3 §:ssä mainittu yhteisö, silloin kun se ei ole 

vastaajana, osallistua asianomistajan tukena tämän suostumuksella asian käsittelyyn. 
 

 
15 §  Asian käsittely muualla ja väliaikaisen peli-, kilpailu-, toimitsija- tai toimintakiellon määrääminen  
 

1. Mikäli tapaus on vireillä tuomioistuimessa tai viranomaiskäsittelyssä, kurinpitolautakunta voi 
keskeyttää asian käsittelyn, kunnes se on ratkaistu muualla  

 
2. Kurinpitolautakunta voi määrätä rikkomuksesta epäillyn SUEKin esityksestä väliaikaiseen peli-, 

kilpailu-, toimitsija- tai toimintakieltoon siihen saakka, kunnes asia on käsitelty tai väliaikaisesta 
kiellosta on toisin päätetty kurinpitolautakunnassa.   

 
 

16 § Valitusoikeus  
  

Päätökseen tyytymättömällä SUEKilla, asianomistajalla tai kurinpitoasian vastaajalla on oikeus valittaa 
urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin  

  
 
17 § Rangaistuksen täytäntöönpano  
  

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle. 
Kurinpitolautakunta tai urheilun oikeusturvalautakunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen 
täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.    

  
 
18 § Rangaistuksen ennenaikainen päättäminen   
  

Kurinpitolautakunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen päättymään ennenaikaisesti, 
jos kilpailu, peli-, toimitsija- tai toimintakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta. 
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SELITYSOSIO: 
Liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia 
eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset  
 
 

Taustaa 
 
Otteita urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmasta ja Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet asiakirjasta:  
 
Hyvä hallinto vastuullisuusohjelmassa 
 
Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta 
epäasiallista käytöstä. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja 
mahdollistavat siihen puuttumisen. Toimintasääntömme, kurinpitosääntömme ja seurojemme säännöt ovat 
vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla. Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä 
toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta. 
 
Turvallinen toimintaympäristö vastuullisuusohjelmassa 
 
Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu. 
Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. Yhdyshenkilö asioiden käsittelyyn on 
ilmoitettu läpinäkyvästi. Hyödynnämme Et ole yksin –palvelun asiantuntemusta. Jokainen ohjaajamme, 
valmentajamme ja toimijamme suorittaa turvallisuuteen liittyvän verkkokoulutuksen 
 
Reilun pelin ihanteet ja tavoitteet- asiakirja 
 
Kunnioitamme yksilön oikeuksia. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen 
väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä syrjintä ja rasismi eivät kuulu 
liikuntaan ja urheiluun - ei edes huumoriksi puettuna. Keskeisistä käyttäytymis- ja toimintatavoista sovitaan 
myös joukkue- ja seuratasolla. Näiden tapojen rikkomiselle määritellään samalla riittävät seuraamukset.  
 
Haluamme puuttua ajoissa tilanteisiin, mikäli näemme tai kuulemme jonkun joutuvan ep äasiallisen 
käytöksen kohteeksi. Jokaisella on myös velvollisuus  puolustaa tällaisen teon kohteeksi joutunutta. 
Kerromme selkeästi kilpailu- ja muissa säännöissä seuraamukset epäurheilijamaisesta käytöksestä.  
 
Jokaisella Olympiakomitean jäsenjärjestöllä on toimintaohjeet tällaisten tilanteiden ratkomiseen omissa 
seuroissaan. 
 
Lisäämme liikunnan ja urheilun toimijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia 
määrätietoisesti ja tavoitteellisesti.” 
 
Edellä olevat sitaatit kertovat, että urheiluyhteisö on sitoutunut eettisissä linjauksissaan lisäämään 
toiminnassa mukana olevien turvallisuutta. Fyysisesti turvallisen toimintaympäristön lisäksi tulee turvata 
toiminnassa mukana olevien psyykkinen turvallisuus. Psyykkinen turvallisuus toteutuu parhaiten, kun 
ihmiset kohtelevat toisiaan hyviä käytöstapoja noudattaen ja toisen ihmisarvoa kunnioittaen. Jos käytös on 
epäasiallista ja epäeettistä, on siihen puututtava ja äärimmäisenä keinona on käynnistää 
kurinpitomenettely. 
 
Valtaosa kokee liikunnan ja urheilun harrastamisen positiiviseksi ja turvalliseksi. Viime aikoina esiin tulleet 
tapaukset sekä tehdyt selvitykset osoittavat kuitenkin, että paitsi toimintaympäristön fyysisen niin myös 
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psyykkisen turvallisuuden eteen on jatkuvasti tehtävä työtä. Häirinnän tai muun epäasiallisen käytöksen 
kohteen kokemus on aina aito ja se tulee ottaa vakavasti.   
 
Erityisen suojelun tarpeessa ovat lapset ja nuoret tai muutoin haavoittuvassa asemassa olevat. Näihin 
ryhmiin kohdistetulla epäasiallisella käytöksellä voi olla erityisen vakavat seuraukset koko elämän kannalta.  
 
Turvallisen toimintaympäristön luomisessa ensiarvoisen tärkeää on varhainen puuttuminen moitittavaan 
käytökseen. Sovitteluun ja sitä myötä sovintoon on aina pyrittävä, jos osapuolet ovat siihen halukkaita. On 
syytä välttää tilanteiden eskaloituminen siihen pisteeseen, että kurinpitomenettely on ainoa keino korjata 
epätoivottu tilanne.  
 
Vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmä sisältää yhteiset kurinpitomääräykset ja niitä 
soveltavan yhteisen kurinpitolautakunnan. Järjestelmällä keskitetään vakavien eettisten rikkomusten 
tutkinta, tapausten ajaminen kurinpitolautakunnassa sekä kurinpitopäätöksen tekeminen. Lajiliittojen ja 
muiden yhteisöjen kurinpitojärjestelmät eivät menetä merkitystään vaan edelleen valtaosa liikunnan ja 
urheilun kurinpitopäätöksistä tehdään niiden kurinpitoelimissä ja kyseisten yhteisöjen tulee pitää huolta 
oman järjestelmänsä toimivuudesta ja päivittämisestä.   
 
Keskitetty järjestelmä on kustannustehokas. Sillä taataan vakavien eettisten rikkomusten osalta 
yhdenmukainen rangaistuskäytäntö Suomessa ja laadukas tutkinta.  Päätöksenteon riippumattomuus 
korostuu entisestään, koska kurinpitolautakunnalla ei ole mitään liittymää esimerkiksi lajiliittoon. Joissakin 
tapauksissa asianomistaja voi (perustellusti tai perusteetta) tuntea epäluuloa oman lajinsa lajiliittoa 
kohtaan ja tätäkin taustaa vasten on syytä olla olemassa ulkoinen taho, josta voi hakea oikeusturvaa.  
 
Lisäksi keskitetty järjestelmä mahdollistaa tarvittaessa rikkomukseen syyllistyneen sulkemisen toiminnan 
ulkopuolelle määräajaksi kaikesta liikuntaan ja urheiluun liittyvästä toiminnasta. Yksittäinen lajiliitto ei 
tällaista päätöstä pysty tekemään. 
 
Kurinpitomääräykset, joissa laajasti luetellaan eettiset rikkomukset ja järjestelmä, jonka koko 
urheiluyhteisö on yhteisesti ottanut käyttöön, on vahva viesti yhteisön sitoutumisesta turvallisen 
toimintaympäristön rakentamiseen. Järjestelmällä on myös ennaltaehkäisevä vaikutus.  
Tällä keskitetyn kurinpitojärjestelmän selitysosiolla pyritään taustoittamaan, selkeyttämään ja viestimään 
muun muassa rangaistavien tekojen sisältöä ja rajanvetoa keskitetyn ja muiden yhteisöjen 
kurinpitojärjestelmän välillä.  Kurinpitojärjestelmässä sisältöä määräyksille antaa myös 
kurinpitolautakunnan omaksuma oikeuskäytäntö.   
 
Tässä selitysosiossa esitystekniikan vuoksi 3 §.ssä mainituista yhteisöistä käytetään nimitystä lajiliitto.  
 
 

Yleistä (1§) 
 
Vain vakavana pidettävä epäasiallinen käytös tai eettinen rikkomus voi kuulua määräysten soveltamisalaan. 
Yleensä yksittäinen epäasiallinen käytös, vaikka olisikin sinänsä hyvinkin paheksuttavaa, pitää pystyä 
käsittelemään lajiliiton omassa kurinpitojärjestelmässä.   

 
Lisäksi, jotta asia voi tulla määräysten soveltamisalaan, vaaditaan, että epäasiallisen käytöksen tai eettisen 
rikkomuksen kohteena on yksi tai useampi henkilö, jotka ovat nimettävissä.    

 
Esimerkiksi törkeäkin käytös päihtyneenä, jos sen kohteena ei ole yksilö, ei kuulu näiden määräysten 
soveltamisalaan. 
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Jos esimerkiksi määräysten soveltamisalaan kuuluvan henkilön vihapuheen kohteena on tietty ihmisryhmä, 
ilman että yksilöitä mainitaan nimellä, ei tapauksen kurinpitokäsittely kuulu määräysten soveltamisalaan, 
vaan se tulee ratkaista lajiliiton kurinpitomenettelyssä.   
 
Esimerkki 1 

 
Pelaaja solvaa ottelussa vastustajaansa törkeästi viitaten tämän etniseen alkuperään. Käytös johtaa 
sanktioon erotuomarin toimesta ja johtaa normaalisti otteluraportin perusteella mahdollisuuteen määrätä 
lisärangaistuksia lajiliiton kurinpidossa. Tapaus on yksittäinen, ei vaadi erityistä näyttöä, joten lajiliiton 
kurinpitojärjestelmän tehtävä on määrätä rangaistus käytöksestä. 
 
Esimerkki 2  

 
Valmentaja on ottanut joukkueestaan muutaman alaikäisen urheilijan silmätikukseen.  Hän huomauttelee 
henkilöiden ulkonäköä ja suorituksia harjoituksissa ja kilpailumatkoilla muiden joukkueen jäsenten kuullen. 
Käytöstä on jatkunut useampia kuukausia.  Seura ei ole puuttunut valmentajan käytökseen ja urheilijat ja 
heidän huoltajansa eivät luota lajiliiton kykyyn ratkaista asiaa, eivätkä halua viedä asiaa liiton kurinpitoon.  
Asia tulee tutkia SUEKissa, jossa tehdään mahdollinen päätös asian viemisestä keskitettyyn 
kurinpitojärjestelmään.  
 
Kielletyn teon tulee ilmetä liikunnan tai urheilun parissa tai niihin kiinteästi liittyvässä toiminnassa.  
 
Esimerkki 3 
 
Joukkueen taustahenkilö käyttäytyy säännöllisesti epäasiallisesti sosiaalisessa mediassa otteluiden jälkeen. 
Hän muun muassa haukkuu kunkin ottelun jälkeen erotuomareita, oman ja vierasjoukkueen pelaajia   ja 
muita toiminnassa mukana olevia heidän fyysisten ominaisuuksiensa ja taustansa johdosta.  Joissain 
kirjoituksissa loukataan myös kirjoittelun kohteiden yksityiselämää.  Kirjoittelusta on kantautunut heikkoja 
signaaleja lajiliittoon, mutta se ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin Muutama kirjoittelun kohde vie asian SUEKin 
tutkintaa. Alustavassa analyysissä selviää, että toiminta on ollut laajamittaista ja jatkunut pitkään. SUEK 
päättää aloittaa tutkinnan. 
 
Esimerkki 4 
 
Joukkueen taustahenkilö käyttäytyy säännöllisesti epäasiallisesti sosiaalisessa mediassa. Hän haukkuu 
vastakkaista sukupuolta ja erilaisia etnisiä ryhmiä ja esittää äärilaidan poliittisia näkemyksiä.  Yhdessä 
viestissä hän haukkuu myös nimeltä erästä toisen lajin urheilijaa ja kommentoi hänen yksityiselämään 
liittyviä seikkoja. Vaikka tapauksella on yhden kirjoittelun osalta ohut liittymä urheiluun, ei se kuulu 
keskitetyn kurinpidon ratkaistavaksi, koska epäasiallinen käytös ei valtaosin ilmene urheiluympäristössä. 
 
Vaikka henkilö kokisi kiusaamiseksi esimerkiksi lajiliiton päätöksen, jonka lajiliitto   tekee sille annetun 
harkintavallan puitteissa, ei kyse ole välttämättä kurinpitoon menevästä asiasta.  
 
Esimerkki 5 
 
Valmentaja on useamman vuoden vaatinut, että hänen lajiliittonsa tulisi nimetä hänet ehdokkaaksi 
kansainvälisen lajiliiton valmentajavaliokuntaan. Lajiliito on kieltäytynyt nimeämisestä. Valmentaja katsoo, 
että lajiliitto päätöksillään säännöllisesti kiusaa häntä ja vie asian SUEKiin.   Ilmenee, että lajiliiton säännöt 
tai muut määräykset eivät velvoita hallitusta nimeämään valmentajaa ehdokkaaksi, vaan lajiliitolla on täysi 
harkintavalta asian suhteen.  Tapauksessa ei ole kurinpitoasian aineksia ja mikäli valmentaja haluaa jatkaa 
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prosessia, tulee hänen kääntyä oikeusturvalautakunnan puoleen, joka harkitsee, onko oikeudellisia 
edellytyksiä ottaa asia siellä käsittelyyn. 
 
Määräyksillä tavoitellaan ennaltaehkäisevää vaikutusta.   Jos kuitenkin epäeettistä käytöstä ilmenee, 
antavat säännöt työkalut niihin puutumiseen ja rankaisemiseen.  
Määräysten soveltaminen tulee kyseeseen, kun henkilöä on syytä epäillä epäasiallisesta tai eettisesti 
vakavasta rikkomuksesta. Kaikessa toiminnassa tulee kuitenkin ennaltaehkäiseväsi pyrkiä siihen, että 
moitittavaan käytökseen puututaan ajoissa ja etteivät tilanteet pääsee eskaloitumaan, eikä niitä siten 
tarvitsisi viedä määräysten mukaiseen kurinpitomenettelyyn.  Määräysten alaisissa yhteisöissä tulee 
turvautua myös käytettävissä oleviin sovittelumenettelyihin.   
 
 

Soveltamisalan rajoitukset (2§) 
 
Määräyksiä ei sovelleta:   
 

- tapauksiin, joihin sovelletaan urheilun lajisääntöjä ja joihin on lajisääntöjen nojalla määrättävissä 
tai määrätty seuraamus 

- jos väitetty rikkomus on yksittäistapaus ja tapahtunut yksinomaan kilpailutilanteessa ja johon 
voidaan luontevimmin puuttua määräysten soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen omilla 
määräyksillä; tai 

- joissa saattaa täyttyä jonkin tai joidenkin näissä määräyksissä rangaistavaksi määriteltyjen tekojen 
tunnusmerkistö, mutta jotka ovat luonteeltaan yksittäisiä ja ratkaistavissa 
tarkoituksenmukaisimmin soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen omilla määräyksillä 

 
Määräyksillä ei ole tarkoitus puuttua ”kentän” tapahtumiin. Toisin sanoen se, mitä yksittäisessä kilpailu- tai 
ottelutapahtumassa tapahtuu, kuuluu lajiliiton kurinpidon piiriin.  
  
Epäasiallinen käytös ja vakavatkaan eettiset rikkomukset kilpailussa ja otteluissa eivät lähtökohtaisesti 
kuulu keskitetyn kurinpitojärjestelmän piiriin.  Näitä sääntelevät lajisäännöt (esim jalkapallossa Laws of the 
Game jne) ja/tai lajin omat kurinpitomääräykset.  
 
Lisäksi muussa ympäristössä kuin kilpailussa esiintyvä vakava eettinen rikkomus yksittäisenä tapahtumana 
tulisi ensisijaisesti pyrkiä ratkomaan lajin piirissä.  Erityisesti näin, jos tapaus ei edellytä erityistä tutkintaa 
tai tekoon syyllistynyt myöntää käytöksensä. 
 
Kilpailuissa- ja otteluissa tapahtuneilla ylilyönneillä voi kuitenkin olla merkitystä keskitetyssä 
kurinpitojärjestelmässä käsiteltävän jutun kokonaisarvioinnissa, vaikka yksittäinen teko kilpailussa tai 
ottelussa ei johtaisikaan keskitettyyn kurinpitoon.  
 
Ratkaisun siitä, kuuluko asia näiden määräysten alaan vai siirretäänkö se lajiliiton kurinpitomääräysten 
alaiseen menettelyyn, tekee SUEKin tutkinnasta vastaava henkilö. SUEKin ja lajiliiton dialogi on tärkeä 
haettaessa rajanvetoa ja käytäntöä tapausten käsittelyyn.    
 
Esimerkki 6 
 
Pelaaja aiheuttaa pelissä tahallisesti vakavan ruumiinvamman vastustajalle. Hänet   ajetaan ulos ja lisäksi 
hän saa ulosjaosta automaattisen lisäpelikiellon. Koska teko on törkeä, langettaa lajiliton kurinpitoelin 
hänelle lisäksi vielä ylimääräistä pelikieltoa. Vaikka pelaajan teko on törkeä ja se kohdistuu nimettävissä 
olevaan henkilöön, ratkaistaan asia lajiliiton kurinpidossa, koska kyseessä on lajin kilpailusääntöjen ja niihin 
liittyvän kurinpidon soveltamisalaan kuuluva tapaus. 
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Esimerkki 7 
 
Pelaaja haistattelee ottelun jälkeen toisen joukkueen pelaajalle, haukkuen tämän ulkonäköä ja ryydittää 
sanomaansa vielä voimakkaalla kirosanatulvalla. Tapaukseen eivät sovellu lajisäännöt, koska se tapahtuu 
itse ottelun ulkopuolella. Tapahtumalla on useita todistajia ja se saa myös suuren julkisuuden ja 
paheksunnan. Pelaaja ei ole aikaisemmin syyllistynyt vastaavaan käytökseen ja katuu myös julkisesti 
käytöstään.  Tarkoituksenmukaisempaa on, että tapaus ratkaistaan lajiliiton omassa kurinpitomenettelyssä. 

 
 

Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt (3§) 
  
Määräysten alaisia ovat:  
  

- Suomen Olympiakomitea ja sen jäsenyhteisöt  
- Suomen Olympiakomitean jäsenyhteisöjen jäsenet ja niiden jäsenet ulottuen aina 

henkilöjäsenyyteen asti  
- yllä mainittujen jäsenyhteisöjen toiminnassa mukana olevat kilpailutoimintaa harjoittavat yhteisöt 

tai muut määräysvallassa olevat yhteisöt 
- yllä mainittujen yhteisöjen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, 

työntekijät, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt  
 

Lisäksi määräysten alaisia ovat ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan 
näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet näihin määräyksiin sitouttavan kilpailulisenssin/pelipassin tai 
vastaavan asiakirjan tai jotka missä tahansa roolissa ottavat osaa harjoitus- tai kilpailutoimintaan     
 
Soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen piiri on tarkoituksella kirjoitettu laajaksi. Tällä halutaan 
nimenomaan varmistaa, että ei synny sellaisia ”kuolleita kulmia”, joissa rikkomus jäisi rankaisematta 
soveltamisalan suppeuden takia. Kurinpitoelin määrittää viime kädessä onko he nkilö tai yhteisö 
soveltamisalan piirissä. 
 
Oletettavaa on, että suurimmassa osassa tapauksia henkilö kuuluu soveltamisalaan seuraavissa tilanteissa:  
 

- jäsenyys seurassa 
- luottamushenkilö- tai vapaaehtoisasema lajiliitossa tai seurassa  
- kilpailu- tai muun lisenssin tai pelipassin lunastaminen, jossa henkilö on sitoutunut noudattamaan 

lajiliittonsa tai seuransa hyväksymiä määräyksiä tai  
- sopimusjärjestely kuten esimerkiksi työsopimus, jossa henkilö sitoutuu määräyksiin   

 
Tämän lisäksi voi syntyä tilanteita, joissa henkilö ei täytä edellä mainittuja kriteereitä, mutta henkilön 
liittymä päivittäiseen toimintaan on niin vahva, että hänen voidaan vallitsevissa olosuhteissa katsoa 
tosiasiallisesti toimivan yllä mainittuja rooleja vastaavassa asemassa.  
 
Viime kädessä kurinpitolautakunta arvioi, kuinka vahva liittymä on ja kuuluuko henkilö soveltamisalaan. 
Liittymän voidaan katsoa olevan vahva esimerkiksi, jos henkilö on mukana säännöllisesti yhteisön 
toiminnassa olematta kuitenkaan seuran jäsen, työsuhteinen (tai muilla sopimusjärjestelyillä sitoutettu), 
luottamushenkilö tai lisenssin/pelipassin lunastanut.  
 
Suomen Olympiakomitea sitoutuu näihin määräyksiin omilla toimintasääntökirjauksillaan.   Jäsenyhteisöt 
sitoutuvat omien toimintasääntöjensäkautta järjestelmään. Jäsenyhteisöjen tulee sitouttaa omat jäsenensä 
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ja varmistua, että toiminnassa mukana olevat ovat sitoutuneet lisenssin lunastamisen tai muiden 
järjestelyiden kautta näihin määräyksiin. 
 
Esimerkki 8 
 
Urheilija on syyllistynyt toistuvasti häirintään seuran harjoituksissa ja leireillä. Hän osallistuu 
kilpailutoimintaan. Hänen käytöksestään on tehty ilmoitus SUEK:iin ja asia on mennyt tutkintaan. Paljastuu, 
että teknisen virheen johdosta urheilija ei ole lunastanut lajiliittonsa kilpailulisenssiä, vaikka onkin 
osallistunut kilpailutoimintaan. Lisäksi hän ei ole seuran jäsen . Osallistumalla harjoituksiin ja leireihin ja 
kilpailutoimintaan urheilija on kuitenkin hyväksynyt toimintaan liittyvät säännöt ja määräykset, eikä hän voi 
vedota siihen, että ne eivät sitoisi häntä.  
 
 

Rangaistavuuden edellytykset (4§)   
  
Henkilöpiiri, jota voidaan rangaista määräyksissä mainitusta teosta, koskee paitsi tekijää itseään, niin myös 
sellaista henkilöä, jonka olisi tullut puuttua asemansa puolesta epäasialliseen toimintaan.  
 
Tällainen asema on esimerkiksi seuran työntekijän esimiehellä, jonka tulee varmistua, että työntekijä 
kohtelee seuran toiminnassa mukana olevia asiallisesti. Sama koskee myös toimeksiantosuhteessa 
toimeksiannon antajaa, jonka tulee puuttua toimeksisaajan epäasialliseen toimintaan.  
 
Teon edesauttaminen voi ilmetä muun muassa kollegan passiivisuutena suhteessa henkilön epäasialliseen 
käytökseen ja epäasiallisen toiminnan mahdollistamisena.  
 
Esimerkki 9 
 
Lajiliitto on palkannut määräysten soveltamisalaan kuuluvan henkilön työskentelemään lasten- ja nuorten 
parissa. Työntekijä A syyllistyy toistuvasti vakavaan syrjintään ja kiusaamiseen.  Työntekijän esihenkilö B on 
kuullut alusta asti valituksia työntekijän käytöksestä, mutta ei ole reagoinut millään tavalla ja lisäksi hän on 
itse ollut todistamassa epäasiallista käytöstä. Esihenkilö ei ole lisäksi kertonut asiasta omalle esihenkilölleen 
C:lle.  Määräysten mukaan kurinpitomenettely voitaisiin käynnistää A:ta ja B:tä kohtaan. Mikäli B ei olisi 
tullut tietoiseksi epäasiallisesta käytöksestä, ei hän voisi olla osapuolena kurinpitomenettelyssä. 
 
 
Myös yhteisölle voidaan langettaa rangaistus kurinpitomenettelyssä. Rangaistavuus perustuu myös 
työnantaja-, toimeksianto- ja vastaavaan suhteeseen. Rangaistavuus voisi tulla kysymykseen esimerkiksi, 
jos yhteisössä on pitkään jatkunut tietty epäasiallista käytöstä ruokkiva toimintakulttuuri, johon ei ole 
puututtu, vaikka se on ollut esimerkiksi ylimmän johdon ja hallinnon tiedossa.   
 
Esimerkki 10 
 
Lajiliittoon ja seuraan on vuosien ajan kerrottu erään seuran toiminnassa mukana olevan henkilön 
epäasiallisesta käytöksestä, johon on liittynyt vakavaa nuorten henkilöiden häirintää ja vastaavaa käytöstä. 
Lajiliitto ja seura eivät ole selvittäneet syytöksiä, eivätkä muutenkaan reagoineet niihin millään tavalla. 
Tekojen kohteena olevat henkilöt vievät asian SUEKiin. Päätettäessä asian viemisestä kurinpitoon 
päädytään siihen tulokseen, että sekä lajiliitto, että seura ovat jatkuvalla välinpitämättömyydellä ja 
puuttumattomuudella myös saatettava vastuuseen tapahtuneesta.  
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Rangaistavat teot (5§) 
 

Vaikka rangaistavissa teoissa on lueteltu tekoja, joihin on olemassa myös rikosoikeudelliset 
tunnusmerkistöt, keskitetyssä kurinpitomenettelyssä ei ole kysymys rikosprosessista. Rikosten tutkiminen 
kuuluu poliisille, niistä syyttäminen syyttäjälaitokselle ja rangaistusten määrääminen yleisille 
tuomioistuimille. 
 
Liikunnan ja urheilun kurinpidossa rangaistavuuteen riittää alempi näyttökynnys kuin rikosprosessissa. 
Lisäksi teko voidaan todeta rangaistavaksi helpommin kuin rikosprosessissa, jossa lain, sen esitöiden ja 
oikeuskäytännön ja – kirjallisuuden muovaaman tunnusmerkistön tulee täyttyä.    
 
Vaikka kyse olisikin rikoksen tunnusmerkistön täyttävästä asianomistajarikoksesta (esim. syrjintä), mutta 
teon kohde ei halua asiaa rikostutkintaan, voidaan asia kuitenkin teon kohteen niin halutessa ottaa 
keskitettyyn kurinpitoon.   
 
Jos kyse on virallisen syytteen alaisesta rikoksesta, josta syyttäjä nostaa syytteen yleisessä 
tuomioistuimessa, kurinpitolautakunta voi keskeyttää oman prosessinsa ja odottaa rikosprosessin 
ratkaisua. Samoin kurinpitolautakunta voi odottaa muun viranomaiskäsittelyn ratkaisua (esim 
lastensuojeluasia) ennen kuin antaa päätöksen kurinpitoasiassa.  
 
Määräyksissä luetellut rangaistavat teot eivät välttämättä aina yksittäisinä tekoina (esimerkiksi 
epäasiallinen kielenkäyttö) tulisi näiden määräysten soveltamisalaan.  Epäillyn käytös voi pitää kuitenkin 
sisällään useampaa eri rikkomusta ja tarkasteltaessa tapausta kokonaisuutena, on perusteltua, että se tulee 
käsitellä määräysten mukaisessa menettelyssä.  Lisäksi eri tekomuodot voivat limittyä toisiinsa. Esimerkiksi 
rasistinen käytös pitää usein sisällään myös epäasiallista kielenkäyttöä, samoin kiusaaminen.   
 
Esimerkki 11 
 
Lajiliiton työntekijä syyllistyy toistuvasti nöyryyttävään käytökseen lajiliiton järjestämissä 
erotuomarikoulutuksissa. Lajiliitto ei halua puuttua asiaan, eikä teon kohteina olevat henkilöt halua ajaa 
asiaa rikosprosessissa, koska rikoksen tunnusmerkistö ei välttämättä täyty. Työntekijä kuuluu määräysten 
soveltamisalaan ja tapaus voidaan ottaa tutkittavaksi SUEKiin ja tutkinnan perusteella SUEK päättää viekö 
se asian kurinpitolautakuntaan.  
 
 
Epäasiallinen valmennusmetodi  
 
Rangaistavaa on sellainen valmennustapahtumassa ilmenevä käytös, jossa urheilijaa kohdellaan tavalla, 
joka ei edistä lajin oppimista ja on omiaan aiheuttamaan fyysistä tai henkistä kärsimystä käytöksen 
kohteelle.  Valmennustapahtuma käsittää lähinnä harjoituksia ja kilpailuja. Myös joukkuetapaamiset, 
kilpailumatkat ynnä muut tapahtumat voivat tulla kysymykseen, jos niihin liittyy valmennuksellinen 
ulottuvuus.  
 
Eri urheilulajit ovat erilaisia ja niiden valmennusmetodit ovat myös erilaisia.  Joihinkin lajeihin kuulu 
fyysisyys ja fyysisen voiman väärinkäyttöön puututaan lajisäännöillä tai muilla lajiliiton säännöillä. Urheilu 
aiheuttaa usein kivun tunnetta ja asialliseen valmennukseen voi myös liittyä piirteitä, jossa esimerkiksi 
nuori urheilija voi opetellessaan uusia lajitaitoja tuntea kipua, johon ei ole aikaisemmin tottunut.  
Joukkue ja yksilölajit eroavat toisistaan ryhmädynamiikan johdosta. Joukkuelajeissa korostuu ryhmän eteen 
toimiminen, joka edellyttää tiettyihin sääntöihin sitoutumista.  Sääntöjen rikkominen voi johtaa 
seuraamuksiin. Harjoittelu tapahtuu joukkuelajeissa myös pääsääntöisesti ryhmässä, jolloin mahdollistuu 
helpommin myös altistuminen ryhmän paineelle.  
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Käytös, jossa urheilijaa kohdellaan valmennustapahtumassa tavalla, joka ei edistä lajin oppimista ja on 
omiaan aiheuttamaan fyysistä tai henkistä kärsimystä urheilijalle, on epäasiallista ja eettisesti moitittavaa.  
Urheilijan pakottaminen kivuliaisiin asentoihin tai yksittäisen joukkueurheilijan juoksuttaminen 
rangaistuksena harjoitusten jälkeen, ovat esimerkkejä toiminnasta, joka on omiaan aiheuttamaan fyysistä 
tai psyykkistä kärsimystä kohteelleen.  
 
Esimerkki 12 
 
Joukkuelajissa valmentaja opettaa nuorille urheilijoille taklauksen välttämistä. Urheilijoita on varoitettu, 
että harjoitus voi tuottaa kipua, koska nuoret eivät aluksi osaa ottaa taklauksia vastaan. Muutaman nuoren 
vanhempi nostaa asiasta metelin, koska katsovat että heidän lapsensa on altistettu kivulle. Tapaus ei johda 
kurinpitomenettelyyn, koska harjoitus on lajille tyypillinen eikä aiheuta tarpeetonta kärsimystä nuorille.  
 
 Esimerkki 13 
 
Valmentaja on toistuvasti tyytymätön kahteen juniorijoukkueen urheilijaan.  Useamman harjoituksen 
lopussa, muiden tehdessä loppuverryttelyä, valmentaja juoksuttaa näitä kahta nuorta ympäri kenttää 
muiden joukkueenjäsenien silmien edessä.  Valmentaja kertoo pyrkivänsä nuorten motivaation lisäämiseen. 
Lisäksi valmentaja on toistuvasti kommentoinut epäasiallisesti näiden nuorten ulkonäköä ja yksityiselämää.   
Valittu valmennusmetodi ei edesauta lajin oppimista vaan aiheuttaa nuorille henkistä kärsimystä.  
Valmennusmetodi lisättynä epäasiallisella kielenkäytöllä saa SUEKin aloittamaan tapauksen tutkinnan. 
 
 
Rasistinen tai syrjivä käytös 

 
Rasismilla tarkoitetaan kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään 
perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen 
mitätöiminen tai rajoittaminen. 

 
Ketään ei saa syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun mielipiteen, 
kansallisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, omaisuuden, syntyperän tai muun tekijän perusteella.  
 
Yhdenvertaisuuslaissa, työsopimuslaissa ja rikoslaissa kielletään syrjintä.   
Aina ei ole kyse aktiivisesta toiminnasta, vaan myös toimimatta jättäminen voi olla syrjintää. 
 
Esimerkki 14 
 
Seuran urheilutoimenjohtaja linjaa, että seuran edustusjoukkueeseen valitaan vain Suomen kansalaisia. 
Seurassa on kaksi ulkomaalaista, jotka uskaltava valittaa asiasta seuran johtokuntaan muutaman 
kuukauden empimisen jälkeen. Johtokunta ei ota asiaa käsittelyyn, vaan toteaa, että 
urheilutoimenjohtajalla on valta tehdä tällaisia linjauksia. SUEK päättää ottaa urheilutoimenjohtajan 
menettelyn tutkintaan. Lisäksi seuran ja sen johdon toiminta otetaan tutkintaan. 
 
Esimerkki 15 
 
Juniorijoukkueessa on urheilija, joka edustaa uskonnollista vähemmistöä. Muut alaikäiset pelaajat ovat 
antaneet tälle urheilijalle lempinimen, joka halventaa hänen uskontoaan.  Lempinimeä käytetään jatkuvasti 
ja pilkkaavaan sävyyn. Joukkueen toimintaa vetävät aikuiset eivät puutu asiaan. Urheilija ei luota seuran 
johtokuntaan, koska useampi joukkueen vastuuhenkilö istuu siellä ja aikaisempien negatiivisten 
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kokemusten vuoksi hän ei luota myöskään lajiliittoonsa.  SUEK päättää aloittaa tutkinnan ja viedä asian 
kurinpitomenettelyyn. 
 
Kts myös esimerkki 1  
 
 
Seksuaalinen tai muu häirintä  

 
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ainakin kaikkia niitä tekoja, jotka on säädetty rangaistavaksi rikoslain 
20 luvussa. Lisäksi seksuaalisena häirintänä pidetään tekoja, jotka ovat luonteeltaan seksuaalisia ja jotka 
ovat omiaan loukkaamaan toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.  

 
Muuta häirintää on erilaiset fyysisen ja psyykkisen häirinnän muodot henkilökohtaisessa kanssakäymisessä 
tai etäyhteyksin tapahtuvassa kanssakäymisessä. Häirintää on myös auktoriteettiaseman tai valta-aseman 
väärinkäyttö, joka voi ilmetä auktoriteetin tai vallan epäasiallisena käyttönä suhteessa toiseen henkilöön.  
 
Seksuaalinen häirintä voi ilmetä fyysisenä kosketteluna tai puheena, jonka kohde tuntee vastenmieliseksi 
tai seksuaalisväritteisten tai muutoin epäasiallisten viestien lähettämisenä.  
Seksuaalisväritteiseen käytöksen, erityisesti jos sen kohteena on alaikäinen, suhteen tulisi liikunnassa ja 
urheilussa olla nollatoleranssi.  Mikäli käytös oletettavasti täyttää rikoslain tunnusmerkistön, tulisi 
asianomistajan ensisijaisesti saattaa se poliisin tutkintaan. 
Muun häiritsevän käytöksen moitittavuus riippuu myös siitä, missä asemassa tekijä ja kohde ovat toisiinsa. 
Mitä selvempi valtasuhde vallitsee, sitä moitittavampaa käytös on.   
On muistettava, että seksuaalinen häirintä on myös tasa-arvolain vastaista ja edellyttää työnantajan 
puuttumista asiaan. 
 
Esimerkki 16 
 
Joukkueenjohtaja laukoo jokaisessa harjoituksessa urheilijoille seksuaalisväritteisiä kommentteja, joita 
pitää itse huumorina. Urheilijat ovat toistuvasti kertoneet valmentajalle, että eivät jaksa kuunnella 
joukkueenjohtajan juttuja. Osa urheilijoista on alaikäisiä. Seura ei reagoi käytökseen ja lajiliitto katsoo, että 
asia on seuran sisäinen asia ja siellä ratkaistava.  Urheilijat päättävät ilmoittaa käytöksestä SUEKiin, joka 
aloittaa tutkinnan.  
 
Esimerkki  17 
 
Lajiliiton ja seuran palkkalistoilla oleva valmentaja on syyllistynyt useamman vuoden seksuaaliseen ja 
muuhun häirintää nuoria urheilijoita kohtaan. Muutama nuori on lopetettuaan lajin kertonut nimettömästi 
omista kokemuksistaan sekä seuralle, että lajiliiton työntekijälle.   Muutama toiminnassa mukana oleva 
nuori tuo asian SUEKiin ja ilmoittaa, että eivät missään tapauksessa halua asiaa lajiliiton kurinpitoon, koska 
kyse lajista, jossa kaikki tuntevat toisensa ja eivätkä luota kurinpidon puolueettomuuteen. SUEK aloittaa 
tutkinnan asiasta.  
 
 
Fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen ja vaaran aiheuttaminen hengelle tai terveydelle 

 
Toisen terveyden vahingoittaminen väkivaltaa käyttämällä tai muulla terveyttä vahingoittavalla toiminnalla 
on kielletty. Väkivaltana ei pidetä lajisääntöjen mukaista tai kyseisen lajin suoritukselle muutoin tyypillistä 
kontaktia. 
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Toisen terveyden tai hengen vaarantamisena pidetään toisen jättämistä avuttomaan tilaan tai muuta 
toimintaa tai laiminlyöntiä, joka vaarantaa toisen hengen tai terveyden.  
 
Vaaran aiheuttaminen on kyseessä, jos joku tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle vakavan 
hengen tai terveyden vaaran.  Vaaraa voi aiheuttaa muun muassa heitteillepano. Heitteillepanossa henkilö 
saatetaan tai jätetään avuttomaan tilaan ja aiheutetaan vaaraa tämän hengelle tai terveydelle. 
Heitteillepanoon syyllistyy henkilö, joka on vastuussa avuttomaan tilaan saatetun henkilön turvallisuudesta.   
 
Esimerkki 18 
 
Urheilija pakotetaan harjoitustilanteessa toistuvasti tekemään liike, johon hänen senhetkiset kykynsä eivät 
riitä. Kyseisen liikkeen suorittaminen on omiaan vaarantamaan hänen terveytensä. Tapaus voidaan 
käsitellä näiden määräysten mukaisessa menettelyssä. 
 
Esimerkki 19 
 
Urheilija kaatuu harjoituksissa ja jää makaamaan kentälle loukkaantuneena. Joukkueen taustahenkilöt 
näkevät tapahtuneen, mutta eivät reagoi vaan antavat harjoituksen jatkua. Tapaus voidaan käsitellä 
näiden määräysten mukaisessa menettelyssä.   
 
 
Epäasiallinen kielenkäyttö, nöyryyttävä käytös ja kiusaaminen 

 
Epäasiallisena kielenkäyttönä pidetään sellaista halventavaa ja loukkaavaa kielenkäyttöä, joka on omiaan 
aiheuttamaan kärsimystä toiselle. Epäasiallinen kielenkäyttö on sellaista kielenkäyttöä, jonka sen kohteena 
oleva voi kokea loukkaavaksi.  Se voi olla muun muassa toiseen kohdistettua kiroilun ryydittämää 
arvostelua ja/tai henkilön ja ominaisuuksiin liittyvää epäasiallista kommentointia.  
 
Epäasiallinen kielenkäyttö voi liittyä myös muissa näissä määräyksissä rangaistavaksi määriteltyihin tekoihin 
kuten esimerkiksi kiusaamiseen tai rasistiseen käytökseen. Epäasialliselta kielenkäytöltä vaaditaan 
pääsääntöisesti jonkinasteista toistuvuutta, jotta ne tulisivat näiden määräysten piiriin. Yksittäiset 
epäasialliset verbaaliset hyökkäykset toista henkilöä kohtaan pitää pyrkiä sovittelemaan tai ratkaisemaan 
lajiliittojen omissa kurinpitomenettelyissä.  
 
Esimerkki 20 
 
Valmentaja menettää malttinsa kilpailussa ja huutaa koko joukkueen kuullen 17-vuotiaalle urheilijalle v…n 
nahjus! Kilpailun jälkeen hän katuu käytöstään pyytää koko joukkueen edessä anteeksi urheilijalta ja lupaa, 
että vastaava käytös ei toistu. Tapaus ei johda jatkotoimenpiteisiin.  
 
Esimerkki 21 
 
Joukkueen huoltaja nälvii jokaisessa seuran harjoituksessa yhtä urheilija tämän fyysisen ominaisuuden 
johdosta. Muut seuran taustahenkilöt eivät puutu käytökseen.  Urheilija katsoo, että sovittelulle ei ole sijaa, 
eikä hän halua asiaa lajiliiton kurinpitomenettelyyn. Kyse on toista henkilöä vahingoittavasta 
epäasiallisesta kielenkäytöstä, joka voidaan ottaa näiden määräysten mukaiseen menettelyyn.  
 
Nöyryyttävänä käytöksenä pidetään toimintaa, jolla epäasiallisin toimenpitein loukataan toisen mainetta, 
pyritään saattamaan kohteena oleva henkilö naurunalaiseksi tai muuten kiusalliseen tai alistettuun 
asemaan muiden ihmisten silmissä.   
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Kiusaaminen on henkilöiden välistä tai yhteisöllistä sanallista, elein tapahtuvaa tai fyysistä aggressiivista 
käyttäytymistä, jonka kohde kokee ahdistavaksi tai nöyryyttäväksi ja jota olosuhteet kokonaisuutena 
arvostellen voidaan pitää epäasiallisena. Kiusaaminen voi olla fyysistä tai psyykkistä.   
 
Fyysinen kiusaaminen voi johtaa rikosoikeudellisen pahoinpitelyn ja psyykkinen kiusaaminen henkisen 
pahoinpitelyn tunnusmerkistön täyttymiseen ja tällöin kyse voi olla poliisiasiasta.   
Verkkokiusaaminen on kiusaamista, joka tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Se voi sisältää muun muassa 
pilkkaavaa ja uhkaavaa viestittelyä, juorujen ja henkilökohtaisten tietojen levittämistä tai valokuvien ja 
videoiden edelleen lähettämistä. 
 
 
Yksityisyyteen kohdistuvat loukkaukset 

 
Yksityisyyteen kohdistuvana loukkauksena pidetään henkilön yksityiselämään liittyvien tietojen luvatonta 
levittämistä tai viestintä- tai kotirauhaa taikka henkilötietojen suojaa loukkaavia tekoja sekä muita 
vastaavia yksityisyyttä loukkaavia tekoja.  

 
Yksityiselämän suojan piiriin kuuluvat esimerkiksi perhesuhteet, terveydentila ja muut henkilökohtaiset 
ominaisuudet ja mieltymykset.   

 
Salaa tapahtuva kuvaaminen tai kuuntelu silloin, kun se tapahtuu tiloissa, joissa kuvaaminen ilman toisen 
lupaa ei ole sallittua tai jossa tallentamiseen ei voi varautua, loukkaa kohteen yksityisyyttä.  
 
Yksityisyyden tai yksityiselämän suoja on Suomen perustuslaissa taattu oikeus. Yksityiselämää ovat yleensä 
esimerkiksi perhesuhteet, terveydentila ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset.  
Yksityisyyden suojan loukkaus voi olla rikoksena rangaistavaa. 
 
Kotirauhan rikkominen tarkoittaa esimerkiksi tunkeutumista toisen kotiin tai toisen häiritsemistä kotonaan.  
Salakuuntelu ja salakatselu on kiellettyä kotirauhan suojaamissa paikoissa, mutta myös muuten 
yksityisyyttä loukkaavana kuten esimerkiksi harjoitustiloissa. 
 
Yksityiselämää loukkaavaa tietoa ei saa pääsääntöisesti levittää, vaikka tieto olisi sinänsä todenmukainen, 
jos se aiheuttaa kärsimystä tai vahinkoa loukatulle tai hän joutuu esimerkiksi halveksunnan kohteeksi. 
Levittäminen tarkoittaa yksityisen tiedon saattamista julkisuuteen tavalla, joka aiheuttaa kärsimystä ja 
vahinkoa loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.  
Kunnianloukkaus on valheellisen tiedon tai vihjauksen levittämistä yksityiselämää loukkaavalla tavalla.  
 
Esimerkki 22 
 
Urheilijaa pilkataan toistuvasti hänen vanhempiinsa liittyvistä asioista. Pilkkaajia on useampia ja pilkka 
aiheuttaa henkistä kärsimystä kohteelle. Urheilija saattaa asian SUEKin tietoon ja SUEK käynnistää 
tutkinnan, koska lajiliitto ja seura ovat passiivisia. 
 
Esimerkki 23 
 
Maajoukkueen toiminnassa mukana oleva henkilö levittää perätöntä tietoa useasta urheilijasta. Lajiliiton 
kurinpito ei ota asiaa käsiteltäväksi, koska katsoo, ettei asia sille kuulu. SUEK aloittaa tutkinnan 
tapauksesta. 
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Muu epäasiallinen käytös ja toiminta 
 
Lisäksi liikunta ja urheiluympäristössä voi ilmetä muunlaista edellä mainittuihin tekoihin rinnastettavaa 
epäasiallista toimintaa, joka voidaan todeta rangaistavaksi.  
 
 
Teon tapahtumapaikka 
 
Perinteisesti liikunnan ja urheilun kurinpito on kohdistunut moitittavaan käytökseen itse 
kilpailutapahtumassa tai sen yhteydessä, kuten kisamatkalla tapahtuneisiin ylilyönteihin.   
 
Häirintää ja muuta epäasiallista käyttäytymistä esiintyy kuitenkin erityisesti tilanteissa ja paikoissa, joissa se 
ei tule helposti näkyväksi.  Tämän johdosta kilpailu- ja ottelutapahtumien lisäksi, teon tulisi olla 
rangaistavissa myös, jos se tapahtuu muissa ympäristöissä kuten liikunnan tai urheilun harjoitus-, koulutus- 
tai markkinointitapahtumissa tai niihin rinnastuvissa tapahtumissa tai toiminoissa.  
 
 
Epäasiallisen käytöksen ilmenemismuodot  
 
Epäasiallinen käytös voi ilmetä, joko tekijän ja kohteen tai muun henkilön kasvokkaisessa 
kanssakäymisessä, viestintävälineitä käyttäen tai sosiaalisen median kanavissa. 
 
Esimerkki 24  
 
Seuran toiminnanjohtaja lähettää seuran whatsapp-kanavaan toistuvasti seuran urheilijoiden suorituskykyä 
ankarasti kritisoivia viestejä, joissa urheilijat asetetaan naurunalaisiksi muiden silmissä.  Paljastuu m yös, 
että toiminnanjohtaja on omalla facebook sivuillaan julkaissut samansisältöisiä postauksia.  Urheilijat 
tuovat asian SUEK:in tietoon ja tutkinnan perusteella asia viedään kurinpitolautakunnan ratkaistavaksi.  
 
 
Rikosprosessin vaikutus kurinpitomenettelyyn  
 
Vaikka henkilö olisi saanut lainvoimaisen tuomion yleisessä tuomioistuimessa, se ei automaattisesti estä 
rangaistuksen määräämistä näiden määräysten tai lajiliiton omien kurinpitomääräysten perusteella. 
Asianomaisen kurinpitoelimen harkintaan jää miten se mahdollisesti ottaa jo annetun tuomion huomioon 
ja myös miltä osin tuomitun henkilön käytökseen liittyy muita näiden määräysten rikkomuksiin liittyviä 
elementtejä, joita ei ole rikosprosessissa huomioitu tai voitu huomioida.  
  
 

Rangaistuksen koventaminen (6§) 
 
Näitä määräyksiä sovelletaan vain vakaviin eettisiin rikkomuksiin. Mikäli kurinpitolautakunta toteaa 
henkilön tai yhteisön syyllistyneen kiellettyyn tekoon, voi se koventaa rangaistusta määräysten mukaisilla 
koventamisperusteilla. 
 
Turvallinen toimintaympäristö on tärkeä kaikille, mutta erityisesti tulee suojella kaikkein haavoittuvimpia. 
Sen johdosta alaikäisiin kohdentuvat vakavat rikkomukset ovat omiaan koventamaan rangaistusta. Samoin 
kohteen kehitystasolla (esim suhteessa muihin samanikäisiin tai väestön keskivertoon) on merkitystä 
rangaistusta määrättäessä.  
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Valmentaja-valmennettava, esimies - alainen ja vastaavat hierarkiat ja niiden väärinkäyttö hierarkiassa 
ylempänä olevan osalta vaikuttavat myös rangaistusta koventavina. 
 
Yksittäinen teko tulisi pyrkiä ratkaisemaan lajiliiton kurinpidossa.  Toistuva rikkomus kuuluu luontevammin 
näiden määräysten soveltamisalaan.  Teon vakavuus korostuu sitä myötä mitä useammin rikkomus on 
toistunut ja/tai mitä pitkäkestoisempi se on ollut.  
 
Vakavan epäasiallisen käytöksen esiintyminen useammissa ympäristöissä on myös osoitus teon 
vakavuudesta, eikä teko ole pelkästään selitettävissä esimerkiksi tietyn ympäristön erityispiirteillä 
(esimerkiksi harjoitusympäristön vaatima tiukka järjestys ja siihen liittyvä kielenkäyttö).  
 
Jos epäasiallisen käytöksen kohteena on useita henkilöitä, käytöksen  negatiiviset seuraukset  ilmenevät   
useammassa henkilössä  ja osoittavat tekijässä suurempaa paatuneisuutta ja epäsopivuutta  rooliin, jossa 
teot ovat tapahtuneet.     
 
Rangaistusta voidaan koventaa myös, mikäli epäasiallinen käytös perustuu henkilöön liittyviin seikkoihin 
kuten hänen kulttuuriinsa, ulkonäköön, ominaisuuksiin ja yhteiskunnalliseen toimintaan.  Kyseessä on 
sellaisia seikkoja, jotka rikosoikeuden puolella ovat kiellettyjä syrjimisperusteita.  Liikunnan ja urheilun 
maailmassa tunnusmerkistöt eivät kuitenkaan ole yksi yhteen rikosoikeuden kanssa, joten 
koventamisperustetta sovellettaessa ei rikosoikeudellisen tunnusmerkistön tarvitse täyttyä.   
 
Epäasiallinen käytös on sen kohteen kannalta usein nöyryyttävä kokemus. Erityisen nöyryyttävää se on, jos 
nöyryyttäminen tapahtuu julkisesti (esim somessa) tai muiden ihmisten ollessa läsnä fyysisesti.  
 
 

Rangaistuksen lieventäminen (7§) 
 
Rangaistusta lieventävinä seikkoina on tekijän alaikäisyys, hänen pyrkimyksensä selvittää rikkomustaan 
sekä henkilön toimiminen toisen henkilön tai yhteisön painostuksen alla.  Henkilö on voinut olla 
painostuksen alla esimerkiksi yllä mainituissa hierakiasuhteissa ja se  voidaan ottaa huomioon rangaistusta 
määrättäessä lieventävänä asianhaaraa.   
 
 

Rangaistukset (8§) 
 
Luonnolliselle henkilölle voidaan määrätä rangaistukseksi 
  

- varoitus 
- sakko  
- kilpailukohtainen tai määräaikainen kilpailukielto  
- ottelukohtainen tai määräaikainen pelikielto, 
- ottelu- tai kilpailukohtainen tai määräaikainen toimitsijakielto 
- määräaikainen va toimintakielto  

 
Vastaavasti yhteisölle voidaan määrätä  

 
- varoitus 
- sakko 

 
Sakko on luonnolliselle henkilölle määrältään vähintään 100 euroa ja enintään 1.000 euroa ja yhteisölle 
vähintään 1.000 euroa ja enintään 10.000 euroa. Sakko maksetaan Olympiakomitean tilille.  
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Sakko on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että kurinpitolautakunta voi  
muuntaa sakon kilpailu-, peli- toimitsija- tai toimintakielloksi. 

 
Kilpailu-, peli-, toimitsija- tai toimintakielto voidaan ulottaa koskemaan muitakin lajeja kuin pelkästään sitä, 
jossa rikkomus on tapahtunut.  Lajiliiton antama kurinpitoseuraamus koskee kyseistä lajia. Esimerkiksi 
palloilulajissa annettu toimitsijakielto ei koske toisia palloilulajeja. Vakavaan eettiseen rikkomukseen 
syyllistynyt voi siis lähtökohtaisesti jatkaa toimintaansa muussa lajissa.  Keskitetyn eettisten asioiden 
kurinpitojärjestelmän etu on se, että siinä annettu kilpailu-, peli-, toimitsija- tai toimintakielto voidaan 
ulottaa koskemaan myös muita lajeja kuin pelkästään sitä, jonka piirissä rikkomus on tapahtunut.  

 
Kilpailu- tai pelikielto koskee urheilemista, toisin sanoen osallistumista kilpailuihin tai otteluihin.   
Toimitsijakielto on peli- ja kilpailukieltoa laajempi, sillä se kieltää esimerkiksi toimimisen toimitsijana, 
erotuomarina, valmentajana, joukkueenjohtajana, huoltajana tai muissa vastaavissa tehtävissä kilpailuissa- 
tai otteluissa.  Toimintakielto koskee laajempaa toimintaympäristöä kuin kilpailut tai ottelut. Se voi koskea 
muun muassa harjoitus- tai valmennustapahtumaa kilpailujen tai otteluiden lisäksi. 
 
Kiellot voivat olla joko määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia. Peli-, kilpailu ja toimitsijakielto voivat 
olla myös peli- tai kilpailukohtaisia.   Määräaikaisessa kiellossa kurinpitolautakunta määrittää kiellolle 
tarkan päättymispäivän.  Lisäksi kurinpitolautakunta määrittelee, kuinka laajasti kielto koskee liikuntaa ja 
urheilua.  
 
Rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. Esimerkiksi sakko ja toimitsijakielto voidaan määrätä 
henkilölle samasta rikkomuksesta. 
 
 

Sovittelun ensisijaisuus (9§) 
 
Turvallisessa toimintaympäristössä ideaalitilanne on, että näiden määräysten mukaiseen menettelyyn ei 
tarvitse turvautua. Mikäli kuitenkin eettisiä rikkomuksia ilmenee, tulisi niitä pyrkiä ensisijaisesti 
sovittelemaan. 
 
Rikkomusilmoituksen vastaanottava tahon (SUEK tai lajiliitto) tulee tiedustella, onko tapausta yritetty 
sovitella lajiliitossa, seurassa tai jossain muussa instanssissa ja onko sovittelu ylipäätään mahdollista.  Jos 
sovittelu on mahdollista, tulee rikkomuksen vastaanottajan ohjata tapaus käytettävissä olevaan 
sovittelumenettelyyn.  
 
 

Vireilletulo (10§) 
  
Asia voi tulla vireille, joko asianomistajan ilmoituksella SUEKille, SUEKin oman tutkinnan perustella tai 
lajiliiton kautta. 
 
Saatuaan ilmoituksen rikkomuksesta, SUEK arvioi onko kyseessä sellainen tapaus, joka kuuluu näiden 
määräysten soveltamisalaan ja jonka tutkinta kuuluu SUEKille vai 3§:ssä mainittu tapaus, joka tulisi 
ratkaista lajiliitossa.   
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Tutkinta ja päätös asian viemisestä kurinpitoelimeen (11§)  
 
Kun kyseessä on näiden määräysten soveltamisalaan kuuluva rikkomus, tutkinnasta vastaa SUEK.  Mikäli 
SUEK päätyy analyysissään siihen, että tapaus olisi luontevammin ratkaistavissa lajiliiton kurinpidossa, tulee 
siitä ilmoittaa asianomistajalle, joka lopullisesti päättää haluaako viedä asian sinne.   Asianomistajan tahtoa 
tulee kunnioittaa. 
 
On ensiarvoisen tärkeää, että lajiliiton ja SUEKin välinen dialogi toimii. Lajiliiton tulee informoida SUEKia 
kaikista ilmoituksista, joissa raportoidaan   näiden määräysten mukaisista eettisistä rikkomuksista.  SUEKin 
tulee toisaalta heti saatuaan siihen asianomistajan suostumuksen, informoida lajiliittoa käynnissä olevasta 
tutkinnasta, jos lajiliitto ei ole epäilty rikkomuksesta.  Lajiliitolla on näissä tapauksissa velvollisuus 
käytettävissään olevin keinoin auttaa SUEKia tutkinnassa. 
 
Tutkinnan yhteydessä ilmi tulleiden seikkojen ja tietojen pohjalta, SUEK voi oma-aloitteisesti laajentaa 
epäiltyjen piiriä. Samoin tutkinnassa voi käydä ilmi, että rikkomusten kohteina olevia henkilöitä on 
useampia. Näiden henkilöiden suostumuksella voidaan myös heihin kohdistuneita rikkomuksia tutkia.   Kun 
saman henkilön tekemisen epäiltyjen rikkomusten kohteena on ollut useampia henkilöitä, voidaan 
tapausten tutkinta tältä osin yhdistää.  
 
Esimerkki 25 
 
Henkilö A väittää oman lajiliittonsa ja seuransa kiusaavan häntä säännöllisesti. Hän on ollut yhteydessä 
sekä lajiliiton että seuran johtoon. Hän on kokenut suhtautumisen eriäviin mielipiteisiinsä, syrjäyttämisensä 
tietyistä tehtävistä, kehitysehdotustensa hylkäämisen ynnä muun tähän rinnastettavan toiminnan 
kiusaamiseksi. SUEK pyytää henkilön luvalla selvitystä lajiliitosta ja seurasta henkilön esittämistä väitteistä. 
Selviää, että kyseisen henkilön oma käytös on lajiliiton tekemän häirintäselvityksen perusteella aiheuttanut 
useiden henkilöiden lopettamisen ja loppuun palamisen.  SUEK katsoo, että ei ole syytä selvittää asiaa sen 
enempää.   
 
 

Kurinpitolautakunta (12§) 
  
Kurinpitoelimenä toimii urheiluyhteisön yhteinen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta. Sen jäsenet 
eivät voi olla Urheilun oikeusturvalautakunnan jäseniä. Kuripitolautakunnalla on Suomen Olympiakomitean 
kokouksen hyväksymät säännöt, joissa on määräykset muun muassa koskien sen tarkoitusta, toimivaltaa, 
kokoonpanoa ja kurinpitomenettelyä. 
 
Kun tapaus mene lajiliiton kurinpitoelimeen, sovelletaan lajiliiton kurinpitoelimen toimintaan tällöin 
kyseisen lajiliiton sääntöjä ja määräyksiä.      
 
 

Tutkimatta jättäminen ajan kulumisen vuoksi (13§) 
 
Asia voidaan jättää tutkimatta, jos väitetystä rikkomuksesta on yli viisi vuotta.  Näytön hankkiminen vuosia 
sitten tapahtuneesta rikkomuksesta voi olla äärimmäisen vaikeaa tai käytännössä mahdotonta. Määräykset 
tulevat voimaan 2022. Sitä aikaisempiin tapauksiin sovelletaan yksinomaan lajiliittojen omia 
kurinpitomääräyksiä. Säännöksellä halutaan myös kannustaa niitä, jotka kokevat tulevaisuudessa 
joutuneensa eettisen rikkomuksen kohteeksi, tuomaan asian tutkinnan tietoon mahdollisimman pian, eikä 
vasta vuosien päästä tapahtuneesta. 
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Asianosaisasema kurinpitomenettelyssä (14§)  
 
SUEK vastaa tapauksen tutkinnasta sekä ajaa asiaa kurinpitolautakunnassa ja esittää 
rangaistusvaatimuksen. Tutkinnasta ja asian ajamisesta kurinpitolautakunnassa vastaa eri henkilö ja he ovat 
itsenäisiä omassa työssään ja riippumattomia toisistaan.  Asianomistaja päättää kuitenkin viime kädessä 
haluaako hän viedä asian kurinpitolautakuntaan.  
 
Vastaajina kurinpitomenettelyssä voivat olla määräysten soveltamisalaan kuuluvat henkilöt tai yhteisöt.  
 
Jos lajiliitto ei ole itse vastaajana, voi se asianomistajan suostumuksella osallistua käsittelyyn 
asianomistajan tukena.  
 
 

Asian käsittely muualla ja väliaikaisen peli-, kilpailu-, toimitsija- tai toimintakiellon 
määrääminen (15§) 
 
Kurinpitolautakunta voi harkintansa mukaan keskeyttää käsittelyn, jos asia on saatettu vireille 
tuomioistuimessa tai viranomaiskäsittelyssä. Lisäksi lautakunta voi harkintansa mukaan määrätä henkilön 
väliaikaiseen peli-, kilpailu-, toimitsija- tai toimintakieltoon kunnes asia on käsitelty kurinpitolautakunnassa, 
tuomioistuimessa tai viranomaiskäsittelyssä tai siihen asti, kun kurinpitolautakunta päättää toisin 
väliaikaisesta kiellosta. 
 
Käsittelyn keskeyttäminen voi olla perusteltua muun muassa silloin kun monimutkaiseen tapauksee n liittyy 
rikosoikeudellisia elementtejä ja toisaalta elementtejä, joissa ollaan lähellä rikosoikeudellista syyllisyyttä, 
mutta jotka kuitenkin siltä osin voivat myös johtaa syytteen kaatumiseen. Vaikka syyte jälkimmäisen osalta 
kaatuisi, voidaan asia mahdollisesti ottaa näiden määräysten mukaiseen käsittelyyn rikosprosessin jälkeen.  
 
Väliaikainen kielto toimii tietyissä tilanteissa eräänlaisena turvaamistoimenpiteenä, jolla varmistetaan, että 
henkilö ei käsittelyn aikana jatka samankaltaisia eettisiä rikkomuksia, joista häntä epäillään tai tee muuta 
vahingollista.  
 
 

Valitusoikeus (16§) 
  

Päätökseen tyytymättömällä SUEKilla, asianomistajalla tai kurinpitoasian vastaajalla on oikeus valittaa 
urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.  
  
 

Rangaistuksen täytäntöönpano (17§) 
  
Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle. 
Kurinpitolautakunta tai urheilun oikeusturvalautakunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen 
täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.    
  
 

Rangaistuksen ennenaikainen päättäminen (18§)   
  
Kurinpitolautakunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen päättymään ennenaikaisesti, jos 
kilpailu, peli-, toimitsija- tai toimintakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta.   
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Urheilun eettisiä rikkomuksia käsittelevän kurinpitolautakunnan säännöt  
 
8.4.2021 
 

Kurinpitolautakunnan säännöt 
 
 
I Kurinpitolautakunnan tarkoitus, tehtävä ja toimivalta 
 
1 §. Kurinpitolautakunnan tarkoitus ja tehtävä. Urheilun eettisiä rikkomuksia käsittelevä 
kurinpitolautakunta (kurinpitolautakunta) on riippumaton ja puolueeton ratkaisuelin, jonka tehtävänä on 
käsitellä ja käyttää kurinpitovaltaa urheilun epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia 
koskevissa asioissa.  
 
2 §. Kurinpitolautakunnan toimivalta. Kurinpitolautakunta on toimivaltainen käsittelemään ja käyttämään 
kurinpitovaltaa urheilun ja liikunnan epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevissa 
kurinpitomääräyksissä tarkoitetuissa asioissa.  
 
3 §. Toimivallan rajoitukset. Kurinpitolautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään muita kuin 2 §:ssä 
tarkoitettuja asioita.  
 
Kurinpitolautakunnan toimivaltaan ei kuulu kurinpitorikkomukseen liittyvien yksityisoikeudellisten 
korvausvaatimusten käsittely. 
 
Kurinpitolautakunta ei voi ratkaista asiaa, jos sama asia on ratkaistu tai on käsiteltävänä yleisessä 
tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.  
 
 
II Kurinpitolautakunnan kokoonpano 
 
4 §. Kurinpitolautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet.  Kurinpitolautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja, tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia ja vähintään 10 muuta jäsentä.  
 
5 §. Kurinpitolautakunnan asettaminen. Suomen Olympiakomitea kutsuu kurinpitolautakunnan 
toimikaudeksi sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat, joilla on kokemusta tuomarin tehtävästä, sekä 
nimeää lautakunnan muiksi jäseniksi tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita henkilöitä. 
Kurinpitolautakunnan jäsenet nimetään urheiluoikeuteen perehtyneistä henkilöistä, jotka tuntevat 
urheilujärjestöjen toimintaa ja urheilijoiden oloja. Ennen lautakunnan asettamista Suomen 
Olympiakomitean on kuultava edustavaa urheilun järjestötahoa sekä muita asiantuntijatahoja.  
  
Jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka tulevan toimikauden aikana saavuttaa tuomareille laissa säädetyn 
eroamisiän. 
  
Kurinpitolautakunnan jäsen ei voi toimia kurinpitolautakunnassa asiamiehenä taikka avustajana.  
 
6 §. Kurinpitolautakunnan toimikausi. Kurinpitolautakunnan toimikausi on neljä kalenterivuotta. 
 
7 §. Päätösvaltaisuus. Kurinpitolautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä. 
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8 §. Kurinpitolautakunnan sihteerit. Kurinpitolautakunta ottaa toimikaudekseen asioiden valmistelua varten 
tarvitsemansa määrän sihteereitä. Sihteeri huolehtii hänelle jaetun asian valmistelusta lautakunnan 
käsiteltäväksi. 
 
 
III Kurinpitoasioiden käsittely 
 
9 §. Vireillepano. Kurinpitoasia pannaan vireille kurinpitolautakunnalle toimitettavalla 
kurinpitovaatimuksella.  
 
Kun kurinpitovaatimus saapuu kurinpitolautakunnalle, asia tulee vireille ja sen valmistelu alkaa.  
 
10 §. Asianosaiset kurinpitomenettelyssä. Kurinpitovaatimuksen voi esittää Suomen urheilun eettinen 
keskus (SUEK).  
 
Asianomistaja voi yhtyä SUEK:n esittämään kurinpitovaatimukseen ja esittää uusia seikkoja vaatimuksen 
tueksi.  
 
Kurinpitomenettelyssä vastaajana on se henkilö tai yhteisö, jolle kurinpitoseuraamusta vaaditaan.  
 
11 §. Kurinpitovaatimuksen sisältö. Kurinpitovaatimuksessa on ilmoitettava 
 

• vastaaja 

• asianomistaja 

• kurinpitovaatimuksen perusteena oleva teko, sen tekoaika ja muut teon kuvailemiseksi tarvittavat 
tiedot 

• sääntökohta, jonka mukaiseen kurinpitorikkomukseen kurinpitovaatimuksen esittäjä katsoo 
vastaajan syyllistyneen 

• todisteet, joita asiassa aiotaan esittää ja mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen 
 
Kurinpitolautakunnalle on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava asianosaisen sekä todistajan tai muun 
kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot. 
 
Kurinpitovaatimuksen esittäjän on toimitettava kurinpitolautakunnalle kirjalliset todisteet ja tutkinnassa 
kertynyt muu aineisto kurinpitovaatimuksen esittämisen yhteydessä. 
 
12 §. Kurinpitovaatimuksen täydennyttäminen. Jos kurinpitovaatimus on puutteellinen, vaatimuksen 
esittäjää on kehotettava määräajassa korjaamaan puute. Täydentämispyynnössä on ilmoitettava, millä 
tavalla kurinpitovaatimus on puutteellinen.  
 
13 §. Vastine ja sen sisältö. Kurinpitolautakunnan on viipymättä annettava kurinpitovaatimus tiedoksi 
vastaajalle. Kurinpitovaatimus voidaan antaa tiedoksi toimittamalla se vastaajan tutkinnan aikana 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  
 
Vastineessa vastaajan tulee  

• ilmoittaa vastaajan kanta häntä vastaan esitettyihin vaatimuksiin 

• ilmoittaa vastaajan perustelut, jos hän kiistää kurinpitovaatimuksen 
• ilmoittaa todisteet, jotka vastaaja aikoo esittää, ja mitä vastaaja kullakin todisteella aikoo näyttää 

toteen 

• toimittaa kurinpitolautakunnalle ne kirjalliset todisteet, joihin hän vetoaa 
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Kurinpitolautakunnalle on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava todistajan tai muun kuultavan 
puhelinnumero ja muut yhteystiedot.  
 
14 §. Vastineen täydennyttäminen. Kurinpitolautakunta voi tarvittaessa varata vastauksen antajalle 
tilaisuuden lautakunnan määräämässä ajassa täydentää vastausta. 
 
15 §. Muiden asiaan osallisten kuuleminen. Kurinpitolautakunnan tulee toimittaa kurinpitovaatimus 
tiedoksi ja varata tilaisuus lausuman antamiseen kurinpitomääräyksissä tarkoitetulle yhteisölle, joka ei ole 
vastaajana kurinpitoasiassa.  
 
16 §. Lepäämään jättäminen. Jos Kurinpitolautakunnassa vireillä oleva asia on sääntöjen 3 §:n 3 
momentissa tarkoitetulla tavalla samanaikaisesti käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai 
välimiesoikeudessa, kurinpitolautakunnassa vireillä oleva valitus voidaan jättää lepäämään siihen saakka, 
kunnes yleinen tuomioistuin tai välimiesoikeus on antanut ratkaisunsa asiassa.  
 
17 §. Asian käsittely ja ratkaiseminen. Asia voidaan ratkaista siitä huolimatta, että vastaaja ei anna häneltä 
pyydettyä vastausta kurinpitovaatimukseen. Tällöin kurinpitolautakunta käsittelee asian sille toimitettujen 
asiakirjojen ja sen hankkiman muun kirjallisen aineiston perusteella.  
 
Asia voidaan ratkaista yksin kirjallisen valmistelun perusteella, jos asia on laadultaan sellainen, ettei se 
edellytä suullisen käsittelyn toimittamista. 
 
18 §. Suullinen käsittely. Kurinpitolautakunta toimittaa suullisen käsittelyn katsoessaan sen tarpeellise ksi. 
Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta 
selvitystä.  
 
Suullinen käsittely voidaan tallentaa kurinpitolautakunnan harkitsemassa laajuudessa.  
 
19 §. Käsittelykieli. Asianosaisella on oikeus käyttää lautakunnassa suomen tai ruotsin kieltä. Asian 
käsittelyssä voidaan käyttää lautakunnan harkinnan mukaan myös englannin kieltä, jos asianosaiset tähän 
suostuvat.  
 
Jos asianosaiset ovat erikielisiä, lautakunta päättää käsittelykielestä asianosaisten oikeutta ja etua silmällä 
pitäen. Päätös annetaan suomeksi tai ruotsiksi. Päätös käännetään englanninkielelle, jos asiaa on 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla käsitelty englanninkielellä. 
 
20 §. Esteellisyys. Kurinpitolautakunnan jäsenen ja sihteerin esteellisyyteen sovelletaan soveltuvin osin, 
mitä oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa on säädetty tuomarin esteellisyydestä.  
 
21 §. Muut sovellettavat säännökset. Asian käsittelyyn voidaan soveltuvin osin soveltaa yleisissä 
tuomioistuimissa noudatettavia menettelysäännöksiä, jos tämän luvun säännöksistä ei muuta johdu.  
 
 
IV Kurinpitolautakunnan ratkaisu ja muutoksenhaku siihen 
 
22 §. Päätöksen määräytyminen. Jos kurinpitolautakunnan jäsenet eivät ole yksimielisiä ratkaisusta, asiassa 
suoritetaan äänestys. 
 
Kurinpitolautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut.  
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Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, joka on vastaajan kannalta lievin.   
 
23 §. Päätös ja sen perusteleminen. Kurinpitolautakunta ratkaisee asian antamalla siitä päätöksen. 
Päätöksestä tulee ilmetä 
 

1) Ratkaisun antopäivä 
2) asianosaisten nimet 
3) selostus asianosaisten vaatimuksista ja niiden perusteista 
4) ratkaisun perustelut 
5) päätöslauselma 
6) asian ratkaisseiden jäsenten nimet ja asian valmistellut sihteeri 
7) onko ratkaisusta äänestetty. Jos ratkaisusta on äänestetty, ratkaisuun on liitettävä eri mieltä 

olleiden jäsenten mielipiteet 
 
24 §. Päätöksen tiedoksianto. Päätös on annettava tiedoksi kurinpitovaatimuksen esittäjälle, vaatimuksia 
esittäneelle asianomistajalle ja vastaajalle. Tiedoksianto voi tapahtua postitse tai sähköpostitse 
asianosaisen ilmoittamalla osoitteella. 
Päätös tulee toimittaa myös vastaajan urheilulajin lajiliitolle, jos lajiliitto ei ole ollut vastaajana asiassa.  
 
25 §. Tyytyminen ratkaisuun. Asianosaiset voivat ilmoittaa hyväksyvänsä kurinpitolautakunnan ratkaisun, 
jolloin kurinpitolautakunnan ratkaisu on heti lopullinen.  
 
26 §. Muutoksenhaku. Kurinpitolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta Urheilun 
oikeusturvalautakunnalta siten kuin muutoksenhausta määrätään Urheilun oikeusturvalautakunnan 
säännöissä.  
 
Muutosta ratkaisuun voivat hakea kurinpitolautakunnassa asianosaisina olleet tahot. Kurinpitoasian 
asianomistaja saa hakea muutosta, vaikka hän ei olisi esittänyt vaatimuksia kurinpitolautakunnassa.  
 
27 §. Kurinpitolautakunnan ratkaisun täytäntöönpano ja täytäntöönpanon kieltäminen.  
Kurinpitolautakunnan ratkaisu on mahdollisesta valituksesta huolimatta heti pantavissa täytäntöön.  
 
Kurinpitolautakunta voi päätöksessään tai erikseen määrätä, että ratkaisua ei saa panna täytäntöön ennen 
kuin päätös on lopullinen tai täytäntöönpanosta muuta määrätään.  
 
28 §. Kirjoitusvirheen korjaaminen. Kurinpitolautakunnan on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen 
kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. 
 
 
V Sakon maksun laiminlyönti ja muuntaminen 
 
29 §. Ilmoitus sakon maksun laiminlyönnistä. Mikäli kurinpitolautakunnan määräämää sakkoa ei ole 
maksettu 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, Kurinpitolautakunta voi SUEK:n vaatimuksesta 
määrätä kilpailu-, peli-, toiminta-, tai toimitsijakiellon siten kuin kurinpitosäännöissä tarkemmin määrätään.  
 
30 §. Hakemuksen tekeminen. Sakon muuntaminen kilpailu-, peli-, toiminta- tai toimitsijakielloksi tulee 
vireille SUEK:n hakemuksesta.  
 
Hakemuksessa tulee ilmoittaa 
 

1) ratkaisu, johon sakon maksun laiminlyönti liittyy 
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2) vastaajan nimi 
3) vaatimus sakon maksun muuntamisesta  

 
31 §. Vastaus. Kurinpitolautakunnan on viipymättä annettava hakemus tiedoksi vastaajalle. Hakemus 
voidaan antaa tiedoksi toimittamalla se vastaajan aikaisemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  
 
Vastineessa vastaajan tulee  
 

• ilmoittaa vastaajan kanta häntä vastaan esitettyihin vaatimuksiin 
• ilmoittaa vastaajan perustelut, jos hän kiistää hakemuksen 

• ilmoittaa todisteet, jotka vastaaja aikoo esittää, ja mitä vastaaja kullakin todisteella aikoo näyttää 
toteen 

• toimittaa kurinpitolautakunnalle ne kirjalliset todisteet, joihin hän vetoaa 
 
32 §. Kurinpitolautakunnan ratkaisu. Kurinpitolautakunnan päätökseen ja sen perustelemiseen 
noudatetaan soveltuvin osin 22 ja 23 §:ssä säädettyä.  
 
33 §. Muutoksenhaku. Kurinpitolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta Urheilun 
oikeusturvalautakunnalta siten kuin muutoksenhausta määrätään Urheilun oikeusturvalautakunnan 
säännöissä.  
 
Muutosta ratkaisuun voivat hakea kurinpitolautakunnassa asianosaisina olleet tahot.  
 
 
VI Rangaistuksen ennenaikainen päättäminen 
 
34 §. Hakemuksen tekeminen. Kurinpitoseuraamukseen määrätty voi hakea kurinpitomääräysten mukaista 
rangaistuksen ennenaikaista päättämistä.  
 
35 §. Hakemuksen sisältö. Hakemuksessa tulee ilmoittaa 
 

1) Kurinpitolautakunnan ratkaisu, johon rangaistuksen ennenaikaista päättämistä koskeva vaatimus 
liittyy 

2) hakemuksen tekijän nimi 
3) hakemuksen perusteet 

 
36 §. Vastine. Hakemuksesta tulee pyytää vastine SUEK:lta ja siltä yhteisöltä, jonka piirissä hakija 
pääsääntöisesti toimi rangaistusta määrättäessä. 
 
Vastineessa vastaajan tulee  
 

• ilmoittaa vastaajan kanta hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin 
• ilmoittaa vastaajan perustelut, jos hän kiistää hakemuksen 

• ilmoittaa todisteet, jotka vastaaja aikoo esittää, ja mitä vastaaja kullakin todisteella aikoo näyttää 
toteen 

• toimittaa kurinpitolautakunnalle ne kirjalliset todisteet, joihin hän vetoaa 
 
37 §. Päätöksen sisältö. Kurinpitolautakunnan päätökseen ja sen perustelemiseen noudatetaan soveltuvin 
osin 22 ja 23 §:ssä säädettyä. 
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38 §. Muutoksenhaku. Kurinpitolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta Urheilun 
oikeusturvalautakunnalta siten kuin muutoksenhausta määrätään Urheilun oikeusturvalautakunnan 
säännöissä.  
 
Muutosta ratkaisuun voivat hakea kurinpitolautakunnassa asianosaisina olleet tahot. 
 
 
VII Muut määräykset 
 
39 §. Kulut kurinpitolautakunnassa. Asian käsittelystä kurinpitolautakunnassa ei peritä erillistä maksua.   
 
Asianosaiset vastaavat omista kuluistaan kurinpitolautakunnassa.   
 
40 §. Käsittelyn ja päätöksen julkisuus. Kurinpitolautakunnalle toimitetut vaatimus- ja vastausasiakirjat sekä 
asian käsittely kurinpitolautakunnassa eivät ole julkisia, ellei kurinpitolautakunta asianosaisten 
suostumuksella toisin päätä. 
 
Kurinpitolautakunnan päätös on julkinen. Kurinpitolautakunta voi kuitenkin määrätä päätöksen perustelut 
kokonaan tai osittain salaisiksi. Asiaan osallisilla on tällöinkin oikeus saada tieto perustelujen sisällöstä. 
Kurinpitolautakunnan on huolehdittava mahdollisuuksiensa mukaan siitä, että asianosaiselle toimite taan 
tieto ratkaisun sisällöstä ennen kuin ratkaisusta annetaan tieto yleisölle.   
 
41 §. Salassapito. Kurinpitolautakunnan jäsen tai sihteeri ei saa ilmaista eikä käyttää hyväkseen salassa 
pidettävää asianosaista koskevaa tietoa, jonka hän asioita kurinpitolautakunnassa käsiteltäessä on saanut 
tietoonsa, ellei se, jota tieto koskee, anna siihen suostumustaan . Kurinpitolautakunnassa käytävien 
neuvottelujen sisältö on pidettävä salassa. 
 
42 §. Palkkiot. Kurinpitolautakunnan jäsenille ja sihteerille suoritetaan kultakin kokoukselta palkkio sen 
suuruisena kuin valtiovarainministeriön antamassa suosituksessa komitean ja eräiden muiden toimielinten 
puheenjohtajille ja jäsenille maksettavista palkkioista on määrätty kokonaan työajan ulkopuolella 
pidettyjen kokousten osalta.  Matkakustannusten korvaus suoritetaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti.  
 
Sihteerille maksetaan lisäksi lautakunnan kokousten ulkopuolella tehdystä työstä tuntipalkkio. 
Tuntipalkkion määrän päättää Suomen Olympiakomitean hallitus kuultuaan kurinpitolautakuntaa.  
 
43 §. Kurinpitolautakunnan työjärjestys. Kurinpitolautakunta vahvistaa täysistunnossaan itselleen 
työjärjestyksen, jossa ovat määräykset kurinpitolautakunnalle kuuluvien hallinnollisten asioiden käsittelystä 
ja tarvittavat tarkemmat määräykset asiain käsittelystä kurinpitolautakunnassa sekä ratkaisujen 
julkaisemisesta sähköisessä tietokannassa. 
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Valtakirja on toimitettava etukäteen sähköisenä allekirjoituksineen keskiviikkoon 10.11.2021 

mennessä osoitteeseen toimisto@judoliitto.fi  

Valtuutetun on ilmoittauduttava etukäteen kokouskutsussa toimitettujen ohjeiden mukaisesti. 

VALTAKIRJA  

   

____________________________________________________________________ry  valtuuttaa  

Seura 

 ____________________________________________________________________ 

edustaja 

edustamaan yhdistystä sekä käyttämään puhe- ja äänivaltaamme Suomen Judoliitto ry:n 

syysliittokokouksessa 20.11.2021 Helsingissä. 

  

______________________________________________________________  

aika ja paikka  

  

_______________________________ _______________________________  

allekirjoitus ja nimen selvennys 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ote Judoliiton sääntöjen 12. pykälästä. 

 
12. Liiton päätöksenteko  
Liiton päätösvaltaa käyttää Liiton kokous. Jäsenseura voi valtuuttaa käyttämään äänivaltaansa yhden 
täysivaltaisen luonnollisen henkilön, paitsi toisen jäsenseuran hallituksen tai johtokunnan jäsentä. 
Jokainen liiton jäsenseura on oikeutettu lähettämään valtakirjalla kokouksiin yhden äänivaltaisen 
edustajan lisäksi muita osallistujia, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  
 

Yksi luonnollinen henkilö on oikeutettu edustamaan vain yhtä jäsenseuraa. Jäsenseura ei ole 

oikeutettu valtakirjalla siirtämään äänivaltaansa toiselle jäsenseuralle. Äänimäärien perusteena 

käytetään jäsenseuran Liiton yhteiseen jäsenrekisteriin rekisteröityjen henkilöjäsenten lukumäärää 

kokousta edeltävän jäsenmaksukauden viimeisenä päivänä. Jäsenseuran äänimäärä Liiton 

kokouksissa on yksi ääni/ rekisteriin merkitty jäsen. Jäsenseuralla, joka ei ole toimittanut Liittoon 

vuosi-ilmoitustaan määräpäivään mennessä, on yksi ääni. 
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Nro Seura
Jäsenten 

lukumäärä

Äänimäärä 
syyskokouksessa 

20.11.2021
Vuosi-ilmoituksen status

1 Ahjo Training Center, Kerava 12 12
2 Akagi, Järvenpää 30 30
3 Budokan Judo 44 44
4 Budoseura Ippon ry 2 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
5 Budoseura Kamiza ry 82 82
6 Budoviikingit 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
7 Chikara, Helsinki 105 105
8 Combat Society of Helsinki ry 13 13
9 Enbukan Pietarsaari 16 16

10 Espoon Judokerho 68 68
11 Espoon Urheilijat 102 102
12 FinnDai, Helsinki 27 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
13 Fudoshin Rauma 80 80
14 Fuguda, Karjaa 14 14
15 Gladiator Turku Judo-Samboseura 18 18
16 Haminan judoseura 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
17 Hangon hyrskyt 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
18 Hauve-Kan (Haukiputaan-Veikot) 28 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
19 Heinolan judo 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
20 Helsingin Judosport ry 26 26
21 Hervannan hebereke 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
22 Himangan judoseura 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
23 Holjutai, Hollola 29 29
24 Hontai Judo, Helsinki 89 89
25 Hyvinkään Judoseura 11 11
26 Hämeenlinnan Judoseura 65 65
27 Iisalmen Judoseura 25 25
28 Ilomantsin Toroo-Kai 12 12
29 Imatran Sukoshi 13 13
30 Jigotai judojaos Jyväskylä 81 81
31 Joen Yawara, Joensuu 43 43
32 Joutsan Tarmo 17 17
33 Judo-Kan, Espoo 57 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
34 Judoseura Hachigatsu, Hämeenlinna 0 1
35 Judoseura Koshado, Kaavi 0 1
36 Judoseura Pikadon, Pieksämäki 62 62
37 Judoseura Sakura, Kuopio 68 68
38 Judoseura Targim, Helsinki 22 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
39 Jushinkan, Ähtäri 9 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
40 Jämsän Yoshi 1 1
41 Kaarinan urheilijat 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
42 Kabudo, Karstula 0 1
43 Kaigan, Rauma 8 8
44 Kajaanin Judokerho 88 88
45 Kangasniemen Budoseura Katana 0 1
46 Kankaanpään Judokat 4 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
47 Karijoen Tappara 1 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
48 Karstulan Judo 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
49 Kauhajoen Karhu 26 26
50 Kaustisen Pohjan-Veikot 5 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
51 Kejubo 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
52 Kerimäen Judonoko 24 24
53 Kippon ry 65 65
54 Kirkkonummen Judoseura 58 58
55 Kita-Kan, Kemi 39 39
56 Kokkai-Kan, Tornio 19 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
57 Kokkolan Budo / Judojaosto 12 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
58 Konjo ry 16 16
59 Kotkan Judoseura ry 58 58
60 Kouvolan Judoseura 23 23
61 Koyama, Rovaniemi 92 92
62 Kristiinan seudun judo 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
63 Kuopion Judokerho Tomodachi 21 21
64 Kurikan Seibukan 42 42
65 Kuttulan Judo 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
66 Lahden Judoseura 112 112
67 Lapinlahden Judoseura Shiranami 2 2
68 Lappajärven Veikot 19 19
69 Laukaan Darma-Kai 35 35
70 Lempäälän Syokonkan Judo ry 60 60
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71 Lieksan Jigoku 13 13
72 Lohjan Urheilijat 3 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
73 Loviisan Seudun Judoseura Arashi 31 31
74 Magas 14 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
75 Maskun Tempo 70 70
76 Meido-Kan, Helsinki 150 150
77 Mikkelin Judo 64 64
78 Mäntsälän Jukata 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
79 Mäntyharjun Judo 30 30
80 Ninjudo, Orimattila 7 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
81 Nokian Judo 71 71
82 Nummelan Judo 83 83
83 Nurmeksen tsunami 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
84 Orimattilan Judoseura 91 91
85 Oulun Judokerho 153 153
86 Oulun Kamppailuklubi Ry 8 8
87 OYUS Judo, Oulu 28 28
88 Pellon Judoseura 1 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
89 Petäjäveden Kamppailijat Ry 9 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
90 Pingviinit, Nurmijärvi 47 47
91 Popinniemen Isku / Judojaos 20 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
92 Porin Judoseura Fudoshin ry 74 74
93 Raahen Judo 25 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
94 Raision Ryhti / Judojaos 51 51
95 Rauman Judoseura Samurai 18 18
96 Riihimäen Judoseura 71 71
97 Saimaan Judo ry 31 31
98 Salon Budoseura 19 19
99 Savonlinnan Shikata 44 44

100 Savukosken kuohu 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
101 Seinäjoen Judoseura 32 32
102 Shinrai, Pirkkala 63 63
103 Shirokawa ry 77 77
104 Shisei, Turku 5 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
105 Siuntion Keido-Kan 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
106 Skärgårdens judoklubb, Rosala 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
107 Sobudo, Somero 19 19
108 Sodankylän Byakuya 23 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
109 Sotkamon tsuyoi 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
110 Suomen Kamppailu-urheilijat, Helsinki 0 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
111 Tammelan Jundokan 26 26
112 Tampereen Judo ry 202 202
113 Tapanilan Erä 0 1
114 Tikkurilan Judokat 178 178
115 Tohmajärven Urheilijat ry judojaosto 31 31
116 Toijalan Nuorisoseura / Judojaos 12 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
117 Toodokan, Joroinen 30 30
118 Turun Judoseura 125 125
119 Tyrvään Juro 26 26
120 Valkeakosken Judoseura Samurai 26 26
121 Vantaan Jukara Judo 115 115
122 Vihannin Judo 31 31
123 Voimailuseura Bodonos, Kerava 49 49
124 Waseda-Club, Uusikaupunki 26 26
125 Yama-Arashi, Varkaus 38 38
126 Yanagi, Heinävesi 0 1
127 Ylämaan judoseura Yudo ry 1 1 vuosi-ilmoitus ei saapunut määräaikaan mennessä
128 Zenjudo, Naantali 0 1
129 Ålands Judoklubb, Maarianhamina 16 16
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KOKOUSKUTSU 

Suomen Judoliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä 20.11.2021. 

 

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. 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi: 
- kurinpitovaliokunnan säännöt vs. vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset 
- kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitosääntöjen muutos 
- liiton kansainvälinen strategia 
- esitellään syksyn markkinointikampanjan tuloksia sekä Urhean-tilannekatsaus ja Suomisportin 
jäsenmäärän kehitys ja tilannekatsaus 
 

Erityistä huomioitavaa koronapandemiasta johtuen: 

Kokous järjestetään ns. hybridikokouksena, jolloin kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai 
etänä. (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, 
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen 
rajoittamiseksi 5§ 375/2021). 
 
Paikan päälle osallistumisessa noudatetaan vallitsevia viranomaismääräyksiä ja henkilömäärää 
tarvittaessa joudutaan rajoittamaan. 
 

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 

10.11.2021. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on 

ehdoton, jotta järjestäjille jää aikaa tehdä turvalliset kokousjärjestelyt ja lähettää ilmoittautuneille 

tarvittavat linkit. 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä jäsenen tai hänen edustajansa on viimeistään keskiviikkona 
10.11.2021:  
• ilmoitettava saapuuko kokouspaikalle hotelliin vai etänä 
• toimitettava valtakirjansa skannattuna osoitteeseen toimisto@judoliitto.fi 
• sitovasti ilmoitettava se sähköposti, johon hänelle voidaan kokouksen aikana lähettää kokouksen 
äänestyksiin liittyviä linkkejä 
• ilmoitettava se puhelinnumero, josta on tavoitettavissa kokouksen aikana sekä 
• ilmoitettava muut mahdolliset jäsenseuransa osallistujat 
 
12. Liiton päätöksenteko  
Liiton päätösvaltaa käyttää Liiton kokous. Jäsenseura voi valtuuttaa käyttämään äänivaltaansa yhden 
täysivaltaisen luonnollisen henkilön, paitsi toisen jäsenseuran hallituksen tai johtokunnan jäsentä. 
Jokainen liiton jäsenseura on oikeutettu lähettämään valtakirjalla kokouksiin yhden äänivaltaisen 
edustajan lisäksi muita osallistujia, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  
 
Esa Niemi    Tero Rönkkö 

Puheenjohtaja    Varapuheenjohtaja 
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Syyskokous 20.11.21 - budjetti 2022
Tuija Ihanamäki
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Tuotot varsinainen toiminta

516 800 €

(Urheilijoiden maksut 396 t€, muut 120 t€)

Varainhankinta 205 000 €

(jäsenet 180 t€, Sponsorit 20 t€, muut 
5 t€)

Avustukset 429 000 €

Budjetti 2019

Kulut
1 185 000 €

Budjetti 2022

* Budjettivertailussa avustukset 424 teur
Tulos -34.000 €
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Ennuste 21:
Muut tulot – 90 t€
Jäsenmaksut -40 t€
Avustukset -44 t€
Koronatuki + 100 t€

Budjetti 2022:
Olympiakarsinnat 
alkaa 5/2022 –
luvuissa näkyy 
strategian mukainen 
satsaus huippu-
urheiluun.
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20.11.2021

Budjetti 2022 valiokunnittainValmennus: Urheilijoiden oman 
osuuden jälkeen nettokulu 130 t€ -
josta vähennetään ennakoidut 
avustukset -> jää n. 40 t€.
Urheilijoille kohdistettu liiton 
avustus 48 t€ & valmennuksen 
palkat ja kiinteät kulut.
Koulutus ja seuratoiminta ilman 
avustusten kohdistusta 
nollabudjetilla.
Hallinto –> yleiskulut. Tahtotila 
jatkossa mihin jäsenmaksut ja 
avustukset allokoidaan?
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Tuotto- ja kuluerittely

20.11.2021
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Kassavirta

Syyskuun lopussa 
vuoden 2020 
vakuutus 115 t€
Marraskuussa n. ½ 
tämän syksyn 
vakuutuksesta 50 t€, 
loput keväällä.

Tase 10/21

Muut varat 15

Pankkitili 306

Opo 1

Velat -321
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Kamppailulajien yhteiset kurinpitomääräykset vs. vakavia 

eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset

Syysliittokokous 2021, Esa Niemi
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Kamppailulajiliittojen yhteisessä kurinpitojärjestelmässä ovat tällä hetkellä mukana Judo-, Karate-, 

Taekwondo-, Aikido-, Nyrkkeily- ja Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Käsitellään mm.:

- liiton sääntöjen rikkomisia

- tahallaan harhaan johtamista tai sen yrittämistä liiton asettamia elimiä kohtaan

- kilpailuissa tai harjoitustoiminnassa tai varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta 

tehtyjen päätösten johdosta käyttäytyy epäurheilijamaisesti

- kilpailussa tai harjoitustoiminnassa tuomariston, toimitsijoiden tai yleisön fyysiseen 

koskemattomuuteen

- liiton etua vahingoittavaan toimintaan

- kilpailumanipulaatio

- jne.
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Olympiakomitean kevätkokous 2021 päätti keskitetyn kurinpidon järjestämisestä vakavien 
eettisten rikkomusten käsittelemiseksi. 

Keskitetyn kurinpidon malli käsittää:
- urheilun ja liikunnan yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä 
rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset
- urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt

1.1.2022 alusta voimaan tulevat uudet kurinpitomääräykset koskevat niitä lajeja, jotka ovat 
hyväksyneet ne otettavaksi käyttöön omassa lajissa. 

SUEK:in vastuulle uudessa mallissa on määritelty vakavien eettisten rikkomusten tutkinta 
sekä kurinpitovaatimusten esittäminen riippumattomalle kurinpitolautakunnalle. 
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Kamppailulajiliittojen haasteita:

- vanha vaikenemisen kulttuuri

- ikävät asiat pyritään lakaisemaan maton alle

- sensei-kulttuuri ja sen väärinkäyttö

- ”kovat jätkät”-ajatusmalli

- jokaisessa seurassa löytyy vuositasolla jonkinasteista epäasiallista käytöstä, mutta oleellista on kuinka 

niihin puututaan ja mikä on toimintatapa

Maailma on muuttunut ja muuttuu ja näistä toimintatavoista on päästävä irti.

Liiton linja on tällä hetkellä selkeä; kaikki väärinkäytökset ja epäasiallinen toiminta käsitellään ja tuodaan 

esille. Mitään ei lakaista maton alle.

Samaa asennetta toivotaan seuroihin.
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99,9% kurinpitotapauksista hoidetaan edelleen lajien omissa elimissä.

Vakavien eettisten asioiden tutkinnasta ja kurinpitovaatimuksesta vastaa SUEK ja heidän tutkija. 
Erittäin tärkeää on yhteistyö lajiliiton kanssa.

Tapaukset tulevat käsittelyyn:
- Ilmo-kanavan kautta (anonyymi mahdollisuus)
- SUEK:in oman selvityksen kautta
- meilillä, puhelimitse, suullisesti

- rikosasiat käsittelee edelleen poliisi
- kurinpitovaliokunnalla ei ole käytössä pakkokeinoja 
- tutkinta-aineistosta laaditaan tutkintaraportti
- jos ei ole rikostapaus, niin sovitteluun pyritään ensisijaisesti, jos se on mahdollista

Yhtenä uutena asiana on se, että myös seuraa voi kohdata sanktiot, mikäli epäasiallinen toiminta on 
ollut tiedossa, eikä siihen ole puututtu.

Aiheesta tulee myöhemmin oma www-sivusto.
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Esimerkki

Valmentaja on ottanut joukkueestaan muutaman alaikäisen urheilijan silmätikukseen. Hän 
huomauttelee henkilöiden ulkonäköä ja suorituksia harjoituksissa ja kilpailumatkoilla muiden joukkueen 
jäsenten kuullen. Käytöstä on jatkunut useampia kuukausia. 

Seura ei ole puuttunut valmentajan käytökseen ja urheilijat ja heidän huoltajansa eivät luota lajiliiton 
kykyyn ratkaista asiaa, eivätkä halua viedä asiaa liiton kurinpitoon. 

Asia tulee tutkia SUEKissa, jossa tehdään mahdollinen päätös asian viemisestä keskitettyyn 
kurinpitojärjestelmään. 
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Esimerkki

Joukkueen taustahenkilö käyttäytyy säännöllisesti epäasiallisesti sosiaalisessa mediassa otteluiden 
jälkeen. Hän muun muassa haukkuu kunkin ottelun jälkeen erotuomareita, oman ja vierasjoukkueen 
pelaajia ja muita toiminnassa mukana olevia heidän fyysisten ominaisuuksiensa ja taustansa johdosta.

Joissain kirjoituksissa loukataan myös kirjoittelun kohteiden yksityiselämää. Kirjoittelusta on 
kantautunut heikkoja signaaleja lajiliittoon, mutta se ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin. Muutama 
kirjoittelun kohde vie asian SUEKin tutkintaa. 

Alustavassa analyysissä selviää, että toiminta on ollut laajamittaista ja jatkunut pitkään. SUEK päättää 
aloittaa tutkinnan. 
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Esimerkki

Valmentaja on useamman vuoden vaatinut, että hänen lajiliittonsa tulisi nimetä hänet ehdokkaaksi 
kansainvälisen lajiliiton valmentajavaliokuntaan. Lajiliito on kieltäytynyt nimeämisestä. 

Valmentaja katsoo, että lajiliitto päätöksillään säännöllisesti kiusaa häntä ja vie asian SUEKiin. Ilmenee, 
että lajiliiton säännöt tai muut määräykset eivät velvoita hallitusta nimeämään valmentajaa 
ehdokkaaksi, vaan lajiliitolla on täysi harkintavalta asian suhteen. 

Tapauksessa ei ole kurinpitoasian aineksia ja mikäli valmentaja haluaa jatkaa prosessia, tulee hänen 
kääntyä oikeusturvalautakunnan puoleen, joka harkitsee, onko oikeudellisia edellytyksiä ottaa asia siellä 
käsittelyyn.
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Toimenpide-ehdotuksia

1. Ilmo-linkki Judoliiton sivuille ja asiasta tiedottaminen

2. Seurojen työkalujen päivitys:
- toimenpiteiden tarkastelu seuran sisällä
- aineisto seuroille työstettäväksi aina kauden alussa; läpikäynti lasten vanhempien kanssa
- vastuullisen valmentajan verkkokurssi
- seuroille työkalu ennakoivaan työhön ja kun tulee tilanne, niin aina sama prosessi

3. Uusi eettinen valiokunta?
Valiokunnan tavoitteena kehittää Judoliiton eettistä toimintaa, luoda liiton eettiset 
toimintaperiaatteet ja käsitellä Ilmo-kanavaa tai muuta kautta tulleet ilmoitukset.

Jäsenet:

https://sign.visma.net/fi/document-check/fe5a4b64-3b09-41d0-82fa-0ca53eb6428c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Vuosikokous 20.11.21
Tilintarkastuksen kilpailutus –

Tuija Ihanamäki
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Tilintarkastus nyt

• Tilintarkastusyhteisönä toimii tällä hetkellä PWC ja 
vastuullinen tarkastaja on Jaana Salmi.

• Tarkastuksesta halutaan jatkossa vapaamuotoinen 
johdon raportti. Tarkastuksen laajuus on ollut 
lakisääteinen tarkastus.

• Tilintarkastus ei ole sisältänyt informatiivista 
neuvontaa.
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Tilintarkastuksen kilpailutus

• Hallitus päätti kilpailuttaa tilintarkastuksen ja sovittiin, 
että Tuija Ihanamäki pyytää tarjoukset muutamilta 
toimijoilta.

• Haastateltiin Tilitoimisto Rantalaista aiheesta – näkemys 
yhtenäinen, että tilintarkastus hyvä kilpailuttaa.

• Tarjoukset pyydettiin Nexialta, Talousvahvistukselta sekä 
KPMG:ltä. Kahdelta ensimmäiseltä saatiin tarjous.

• Kilpailutuksen lähtökohta on laadukas tarkastus ja 
järkevä hinnoittelu. PWC on markkinoiden kalliimpia 
toimijoita. Toisaalta on tarve löytää aktiivinen 
tarkastuksen kumppani, joka haluaa panostaa sisältöön.

20.11.2021
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Taustatiedot

• Tuija on päivätyössä tehnyt yhteistyötä niin PWC:n kuin Talousvahvistus 
Oy:n kanssa.

• Talousvahvistuksen ovat perustaneet KPMG:ltä lähteneet tarkastajat, eli 
ammatillinen tausta on vahva. Yritys on Tampereella, mutta tarkastuksen 
pystyy tekemään etänä, koska luvut ovat Netvisorissa. Talousvahvistuksen 
tarkastajat ovat luotettavia sisällöllisesti ja pysyvät sovituissa 
aikatauluissa.

• PWC on iso yhtiö ja heidän fokus ehkäpä isommissa yrityksissä, joka 
näkyy myös heidän korkeassa hinnoittelussaankin.

• Nexiasta ei omakohtaista kokemusta, tieto yhtiöstä tuli Rantalaisen 
kautta, että tarkastavat joitakin muita urheilujärjestöjä.

• Judoliiton kirjanpito ja tilinpäätös laaditaan ammatillisesti laadukkaasti 
tunnetussa tilitoimistossa ja toiminnan volyymi on pieni. Sisällöllinen riski 
siis pieni. Enemmän vaatii lukujen ja tilinpäätöksen informatiivisuuden 
lisäämistä.
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Suositus valinnasta

• Ehdotan että tarkastajaksi valitaan Talousvahvistus 
Oy:n tilintarkastajat:

• Varsinaiseksi tilintarkastajaksi Janne Viitala KHT ja 
varatilintarkastajaksi Jarno Kuusisto HT

• Hintasäästö nykyiseen 5.000 €/vuosi.

https://www.talousvahvistus.fi/

• Saadut tarjoukset hallitukselle liitteenä.
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Syysliittokokous 20.11.2021 –
kansainvälinen strategia

Puheenjohtaja Esa Niemi
Työryhmä ja kommentit: Erkki Kokkonen, Veli-Matti Karinkanta, Tapio Mäki, 

Miikka Neuvonen
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”Kansainvälistä yhteistyötä 

tehdään täysipainoisesti tai ei  
lainkaan. Välimuotoa ei ole.”
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Judoliiton kansainvälinen toiminta tukee liiton strategiaa. Kansainvälisen toiminnan 
tarkoituksena on mm.:

• etsiä kansainvälisiä tukimuotoja, koulutuksia, vaikutusmahdollisuuksia jne. suomalaisille 
urheilijoille ja seuroille
• vaikuttaa suomalaisten pääsyyn judon kansainvälisiin tehtäviin
• pyrkiä saamaan säännöllisesti judon arvokisatapahtumia, tuomariseminaareja jne. Suomeen
• pysyä ajan tasalla judon kansainvälisessä kehityksessä, säännöstöistä, urheilija- ja 
tuomarivalinnoista jne.

Säännölliset arvokisat toimivat Suomessa valmennuksen tukena. Lisäksi tavoitteena on muut 

säännölliset ja/tai epäsäännölliset kv-kisat ja leirit kuten Baltic Sea Championships, Finnish Judo 

Open, Yanagi Judo Camp, Helsinki Judo Camp, Rovaniemi Barents Judo Camp jne.

Kansainvälisissä tehtävissä toimivat tällä hetkellä mm. Lauri Malinen (EJU:n lääketieteellinen
komissio), Rauno Elokiuru (IJF:n lääketieteellinen komissio), Esa Niemi (IJF:n Judo for Peace -komissio
ja EJU:n kurinpitovaliokunta), Tapio Mäki (EJU:n sport komissio), Tero Partanen (EJU:n Computer
Team), Veli-Matti Karinkanta (olympiatuomari).
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Menestys

Veli-Matti: ”Suomen on oltava aktiivisesti mukana sekä 
EJU:n että IJF:n järjestötoiminnassa. Kaikki vaikuttaa 
kaikkeen”

Tapsa: ”Tavoitteena on että Suomi/Judoliitto on 
kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu 
urheilutapahtumien järjestäjämaa
Aktiivinen ja vastuullinen kansainvälinen työ tukee 
huippu-urheilumenestystä ja elinvoimaista 
seuratoimintaa”

Miikka: Viimeiset kuusi vuotta ovat osoittaneet, 
että kaikissa aikuisten EM- ja MM-kisoissa tulisi olla 
Suomesta edustus, vaikkei niiden yhteydessä 
olisikaan kongressia. Esilläolo luo mahdollisuuden 
epävirallisille keskusteluille eri tahojen kanssa ja 
helpottaa tulevia valiokuntavalintoja yms.

4
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Arvokisan hakuprosessi vie 12-24 kk
Järjestämisoikeuksista kisataan

Haku 
avautuu

Seuran 
alustava 
päätös

Kumppanuus-
keskustelut

Budjetointi
Seuran 

lopullinen 
päätös

Hakuasiakir
-jan teko

Suunnitelman 
esittely EIJU:lle

Vuosi 1

suunnittelu
Markkinoin

ti alkaa

Vapaaehtoiste
n rekrtointi

alkaa

Budjetin 
tarkentaminen

Suunnitelmie
n esittely 

EJU:lle

EJU:n
lopullinen 

päätös

Vuosi 2
Avustushakemu

s mm 
ministeriölle

suunnittelu
EJU:n

tarkastuskä
ynti

Vapaaehtoiste
n rekrytointi

Koulutus Tapahtuma JälkityötVuosi 3 Suunnittelu

Koska tapahtumien järjestäminen ja kumppanuudet esim EJU:n kanssa ovat 
pitkäjänteistä työtä, pitää tahtotila olla osa strategiaa. 

5
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Waldemar Sikorski
Varsova 2017 

6

”” Kotikisat ovat olleet aina osa 
meidän valmennuksen strategiaa. 

Siksi olemme aktiivinen 
arvokisojen järjestäjä”
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Näkyvyys

ResurssitMenestys
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Taina Saha/Viestintä- ja 
markkinointivaliokunta

4.-5.9.2021

KAMPANJAN YHTEENVETO
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Miksi kampanja tehtiin? (2.8.-29.8.)

Perustana Judoliiton strategia:
1. Nostaa jäsenmäärä => madaltaa kynnystä lajin aloittamiseen ja tehdä laji 

tunnetummaksi => tukea seurojen jäsenhankintaa.
2. Saavuttaa aikuisten arvokisamitali => jäsenmäärä nousuun ja judo 

vetovoimaisemmaksi.

Tavoite auttaa seuroja heti eikä hetken päästä! 
Ajankohtaisuus:
• pandemiatilanne = takaisin tatamille
• jäsenkato = uudenlaisia jäsenhankintakeinoja
• kauden aloitus = ajankohtaisuus
• muutostarve = tarvitaan uusia toimintatapoja
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Mitä tehtiin? (touko-elo = 4 kk)

1. Judo.fi –sivusto 3 kk:ssa ideasta julkaisuvalmiiksi – työ jatkuu => analysointityökalut 
ja mobiiliresponsiivisuus ja google-hakuoptiomointi huomioitu.

2. Tavaramerkkirekisteröinti judo.fi –sanamerkille
3. Valokuvauksia ja videointeja kesäkuussa
4. Seuroille markkinoinnin tukimateriaaleja ja valokuvia eri kohderyhmistä (30.6.)
5. Käsikirjoitettiin, kuvattiin ja editoitiin videot (3 erilaista) 2.8. mennessä
6. Toteutettiin kymmeniä bannerikuvia, FB- ja IG-kuvia kuvakaruselleihin
7. Perustettiin JUDOfi -Youtube-kanava, markkinointia varten – sen profilointi
8. Perustettiin JUDO.fi FB-kanava kampanjaa ja myöhemmin alueita ja seuroja varten.
9. Toteutettiin monikanavainen mainoskampanja 2.-29.8. välisenä aikana, jota varten 

hankittiin mainostilaa ja tukipalveluita viestintätoimistolta.
10. Luotiin sisällöntuotanto- ja viestintäverkostoa, joka rakentuu edelleen toimintatapoja 

yhdessä kehittäen. Avainhenkilöiden perehdytys ja kanavavastaavien etsiminen ja 
nimeäminen aloitettu – työ jatkuu…
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JUDOfi Youtube –videoiden 
katselukerrat

Yhteensä  
295 116

Pikkulasten video

Kouluikäisten video

Kilpajudovideo
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• Lasten ja nuorten aikuiset, jotka pohtivat 
harrastusvaihtoja lapsille ja nuorille.

• Kamppailulajeista kiinnostuneet uudet 
harrastajat

• Judoon palaavat harrastajat

Kampanjan pääkohderyhmät
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Kampanja alkoi pienten 
lasten judolla 2.8.
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Nuorten
kuvilla ja 

kouluikäisten
videoilla

jatkui
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Aikuisten kilpajudolla 
täydentyi 18.8.-29.8. 

Kampanja täydentyi 
aikuisten kilpajudolla  
20.8.-29.8. 
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Kuvakarusellit ja google-bannerit
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Runsaasti erilaisia ja eri urheilijoista
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Googlebannereita ja mainoskuvia…
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Mitä hyötyä kampanjasta?
(Huom! Tarkemmat luvut esitetty seuratoimintapäivillä ja hallitukselle.

Eivät ole sinänsä kilpailusyistä julkistettavaa tietoa.)

1. Uusi ilme ja sen mukana uudet logot, uusi sivusto
2. Materiaaleja viestintään ja markkinointiin Judoliitolle ja seuroille
3. Mitattavia tuloksia => jatkotoimenpiteitä 
4. Tunnistettua osaamista ja ”palveluverkoston” luomista
5. Digiloikka – joka huomioi mobiilikäyttäjät paremmin (82 % mobiilikävijöitä)
6. Dataa, jota voidaan hyödyntää jatkossa markkinointiviestinnässä
7. Kehittämistarpeiden tunnistamista ja yhdessä tekemistä

Toivo on herännyt! Hihat kääritty. Yhteistyö edennyt. 
Apua ja tukea annetaan ja saadaan. 
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Parhaillaan työn alla mm.

1. Vapaaehtoisia lisää sisällöntuotantoon – uusia valokuvaajia
2. Seurojen aineistojen esiin saaminen – yhteistyön vauhdittaminen
3. Kuva- ja videomateriaaleja - editointiapua
4. Uuden kalenterin haltuunotto – valmiina, mutta perehdytyksessä
5. Avainhenkilöiden perehdytys uusien sivujen käyttöön – vähittäinen siirtymä
6. Vanhan sivuston ”perkaus” ja lakkautustoimenpiteet
7. Uusien ideoiden kokeilu ja testaus 
8. Syksyn ajankohtaistiedottaminen ja ensi vuoden suunnittelu
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Edetään yhdessä oppien ja uusia toimintamuotoja ja 
ihmisiä mediatyöhön innostaen, jotta seurojen 
arkitekemistä saadaan esille myös Judoliiton 
kanavissa. Jaetaan kuulumisia, kuvia ja videoita.
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Harjoitukset Urheassa käynnistyneet

URHEA-HALL TRAININGS GENERAL TIMETABLE

Coaches will provide weekly training programs to academy athletes

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

ACADEMY ATHLETES 8-10 
ALL TOGETHER (F.EX JUDO)

ACADEMY ATHLETES 8-11 
TWO GROUPS (F.EX PHYSICS)

ACADEMY ATHLETES TWO 
GROUPS 8-10 (F.EX 

JUDO/FYSIO)

ACADEMY ATHLETES 8-11 
TWO GROUPS (F.EX PHYSICS)

JOINT JUDO TRAININGS FOR 
ALL 10-12 

ACADEMY ATHLETES 
MORNING: 

GYMNASTICS/STRENGHT 
ETC.

ACADEMY ATHLETES 16-17 
(F.EX EXTRA TECHNIQUE)

ACADEMY ATHLETES 15:30-
16:30(F.EX EXTRA 

TECHNIQUE)

ACADEMY ATHLETES 16-17 
(F.EX EXTRA TECHNIQUE)

AREAL U15-U18 JOINT JUDO 
TRAININGS 18-19:30

AREAL U18 AND OLDER 
JOINT JUDO TRAININGS 17-

19

AREAL U18 AND OLDER 
JOINT JUDO TRAININGS 17-

19

AREAL U15-U18 JOINT JUDO 
TRAININGS 17:30-19

ACADEMY ATHLETES  17-
18:30

JOINT JUDO TRAININGS FOR 
ALL 14:30 - 16:30
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Harjoitukset Urheassa käynnistyneet
AKATEMIAN JA JUDOLIITON SOPIMUS VALMIS PIAN – VIIMEISTELYVAIHEESSA
-Aktiivinen osallistuminen Urhean valmentajayhteisössä osaamisen kehittämiseksi
-OVK:n urheilijat = Top Team (täydet yksilölliset asiantuntijapalvelut)
-Judokoiden pisteytystä painotetaan heidän hakiessaan asuntoa Urhea-kampukselta
-Sitoudutaan ohjaamaan lajin potentiaaliset urheilijat ja osaaminen Urheaan
-Tuki ja ohjaus kaksoisura-asioissa

KATTAVAT TUKITOIMET JA YHTEISTYÖ KÄYNNISTYNYT:
- Hyödyntäminen valmentajajohtoisesti: Judolla nimetyt asiantuntijat
- Asiantuntijatoiminta keskittyy Urheassa tapahtuvaan arkivalmennukseen
- Huippuryhmällä yksilöprosessit, akatemiaurheilijoille ryhmäprosessit
- Valmentajille konsultaatiotuki ja luontainen kommunikaatio asiantuntijoiden kanssa

HYÖDYNTÄMINEN KOULUTUKSISSA:
- Seuravalmentajien tekniikkakoulutus ensimmäinen tammikuussa 2022
- Tulevaisuudessa säännöllisesti koulutuksia/tapahtumia
- Kansainväliset vieraat tulevaisuudessa suunnitelmissa

TAVOITELLAAN VIELÄ LAAJEMPAA OSALLISTUMISTA YHTEISHARJOITUKSIIN
- Ilmoittautuminen Judoliiton nettisivujen kautta säännöllisesti lomakkeella
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Valmennusjärjestelmän kehittäminen 
valtakunnallisesti 2022

• Lajianalyysi valmistunut 12/20
• Huippu-urheiluseuran laatutekijät valmistunut 4/21

Tulossa:
• Suomen Judon valmennuslinjaus työn alla
• Seuravalmentajakoulutukset- Kehitetään koulutuksia seuravalmentajille

leirien yhteydessä
• Toteutetaan 3-tason (VOK3) koulutuksia leirien yhteydessä

• Muuta työn alla: Kansainvälisen tason valmennustietämyksen
levittäminen, mentorointi

https://sign.visma.net/fi/document-check/fe5a4b64-3b09-41d0-82fa-0ca53eb6428c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73138
https://kamppailijat.sharepoint.com/:b:/s/judoliitto/Edn2KRpf_QdBusawuO7eRsMBGoKRzL8CdNW3izRB3dtt_Q?e=N1Ph8L


Huippujudon Strategia kohti Pariisia 2024 
ja Los Angelesia 2028
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Strategy for 2022-2024

2022

• Building judo endurance, training camps and improvement of IJF World Ranking

• Goal: Good start of Olympic qualification (start May 2022)

• 1 athlete WRL < 30, 1 athlete WRL < 40 and 1 athlete WRL < 50
→ One top 7 in championships and one player in Masters

2023

• A training year

• Goal: Get to know different styles of judo.

• 1 athlete WRL < 20, 1 athlete WRL < 30 and 1 athlete WRL < 40
→Medal in championships and three players in Masters

2024

• Fighting on mixed team European Championship for the first time

• PARIS TEAM – individual plan

• Goal: Organise training camps in Finland with the best judo players

• Two players in Paris 2024 → one in top 5
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Strategy for 2025-2028

2025

• Year of building wide team towards L.A., that can follow the training plan (8-10 senior athletes)

• Younger player need to improve their ranking

• Goal: European Championships mixed teams, medal in Champoinships

2026

• Work on judo experience + Top Team only who win top 30 WRL player

• Goal: Good start of Olympic qualification (start May 2026)

• 1 athlete WRL < 20, 1 athlete WRL < 30 and 2 athletes WRL < 50

2027

• A training year - long blocks of training abroad (JPN, KOR, MGL, GEO, FRA)

• European mixed teams (top 7)

• 1 athlete WRL < 10, 2 athletes WRL < 20 and 2 athletes WRL < 30

2028

• Focus only on L.A. TEAM – individual plans

• Goal: Organise training camps in Finland with the best judo players

• Three players in L.A. 2028 → one in top 3
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Suomen Judoliiton jäsenmäärän 
kehitys 2017-2021
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Jäsenmäärät kausilla 2017 - 2021
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Alustava ennuste jäsenmäärästä 2021-2022
tilanne 1.9. - 19.11.

20.11.2021
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Kaikki jäsenet 1.9. - 19.11. Kaikki jäsenet 1.9. - 31.8.
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