Suomen Judoliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Kokousaika: Keskiviikko 20.4.2022 kello 17.00. Valtakirjojen tarkastus aloitettiin kello 16.30.
Kokouspaikka: Sporttitalo 5.krs, Valimotie 10, 00380 Helsinki. Valtaosa osallistui etäyhteyden
välityksellä.
Läsnä:
Kajaanin Judokerho / Aki Flöjt
Turun Judoseura / Juha-Matti Salmela
Fudoshin Rauma / Taru Petäjä
Jyväskylän Jigotai / Petri Hakkarainen
Lahden Judoseura / Jenni Marjanen
Orimattilan Judoseura / Tero Rönkkö
Kirkkonummen Judoseura / Hannu Ruuth
Konjo / Ari Tervo
Tikkurilan Judokat / Pia Louhi
Jäsenseurojen muut edustajat (puheoikeus):
Tikkurilan Judokat / Janne Rissanen
Muut osallistujat (puheoikeus):
Hallituksen jäsen / Anu Stör
Hallituksen puheenjohtaja / Esa Niemi
Hallituksen jäsen / Esa Korkia-Aho
Hallituksen jäsen / Tuija Ihanamäki
Hallituksen jäsen / Joonas Könttä
Hallituksen jäsen / Teija Meling
Hallituksen jäsen / Mika Mukkula
Paikalla ovat kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet ja valtakirjan toimittaneet. Paikalla 9
seuraa, yhdestä seurasta myös toinen seuran edustaja puheoikeudella.
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus.
Hallituksen puheenjohtaja Esa Niemi avasi kokouksen ajassa 17.00 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.
2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
Kokouksen avaaja Niemi ehdotti kunniapuheenjohtaja Erkki Kokkosta kokouksen
puheenjohtajaksi. Erkki Kokkonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri.
Puheenjohtaja Erkki Kokkonen ehdotti Janne Rissasta kokouksen sihteeriksi. Valittiin Janne
Rissanen kokouksen sihteeriksi.
2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tero Rönkkö esitti Aki Flöjtiä ja Jenni Marjasta. Valittiin molemmat.
2.4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.
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Tero Rönkkö esitti Aki Flöjtiä ja Jenni Marjasta. Valittiin molemmat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.1. Todetaan kokouskutsu.
Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Tero Rönkkö: kokous on ollut nähtävillä judoliiton
sivuilla kalenterissa ja kokousmateriaalit ovat olleet 5,5 viikkoa saatavilla. Kutsu kokoukseen
on lähtenyt lisäksi kahteen otteeseen jäsenseuroille uutiskirjeenä sääntömääräisiä
määräaikoja noudattaen.
Kokouskutsutapa todettiin sääntöjen mukaiseksi.
3.2. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät.
Kokouksessa läsnä 9 äänioikeutettua seuraa, joiden äänimäärä on yhteensä 829. Luettelo
seurakohtaisista äänimääristä liitteessä 4.
Testattiin tässä kohtaa uutta äänestysjärjestelmää mahdollista äänestystä varten. Todettiin
toimivaksi.
3.3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Hyväksyttiin kokouskutsun mukana tullut asialista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitetään vuoden 2021 toimintakertomus (liite 1).
Varapuheenjohtaja Tero Rönkkö esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen (liite 1).
Hallituksen jäsen Tuija Ihanamäki täydensi esitystä talouden osalta.
Todettiin toimintakertomus esitetyksi. Toimintakertomukseen liittyen ei tullut tarkentavia
kysymyksiä.
6. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien
hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille (liitteet 1 ja 2).
Hallituksen jäsen Tuija Ihanamäki esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien
lausunnon. Tilintarkastajien lausunto oli vakiomuotoinen.
Pidettiin pieni tekninen tauko ajassa 17.57 (5 min).
Hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
7. Muut hallituksen esittelemät asiat.
7.1. Liiton hallinnon uudistusprosessin informointi ja siihen liittyvät tarvittavat toimenpiteet.
Hallituksen puheenjohtaja Esa Niemi esitteli Judoliiton hallinnon uudistamisprosessin tilaa.
Hallintouudistus aloitettiin keväällä 2021 ja silloin suunniteltiin, että lakkautetun
toiminnanjohtajan position alle kuuluneita tehtäviä hoidetaan liiton luottamushenkilöiden
toimesta oto-periaatteella korkeintaan kaksi vuotta. Judoliiton henkilöstö väheni kuluvan
judokauden aikana kahdella, kun ensin toimistosihteeri Katja Arpalo jäi pois tehtävästään
1.12. ja Markus Pekkolan hoitama U21 Olympiavalmentajan tehtävä lakkautettiin 28.2. Osa
toimistosihteerille kuuluneista tehtävistä siirrettiin ulkopuolisen ostopalvelun avustuksella
hoidettaviksi.
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Tällä hetkellä Judoliitossa on neljä päätoimista ihmistä. Uuden hallintotehtävän
tehtävänkuvaa hoitaa Judoliitossa työryhmä ja sen haku julkaistaan pian. Nimikettä ei ole
vielä lyöty lukkoon, mutta se voi olla esimerkiksi toimistopäällikkö tai järjestöpäällikkö.
Muutaman vuoden aikajänteellä tavoitteena on muuttaa tehtävä toiminnanjohtajan
tehtäväksi.
7.2. Finnish Judo Openin osallistumismaksun muutos
Taustaa: syysliittokokous 2021 on päättänyt osallistumismaksuista. Viime vuoden FJO:n
taloustietojen pohjalta Turun Judoseura on esittänyt FJO:n osallistumismaksun korotusta 60
euroon vuosille 2022-2023 (nykyinen on 50 euroa). Kustannusjako säilyisi ennallaan;
osallistumismaksu 60 euroon, järjestäjälle 50 eur, liitolle 10 eur.
Hallitus esittää kevätliittokokoukselle korotuksen hyväksymistä.
Käytiin keskustelu ja oltiin yksimielisiä siitä, että osallistumismaksun korotus voidaan päättää
tässä kohtaa vain vuodelle 2022. Hyväksyttiin muutettu esitys muilta osin samansisältöisenä
alkuperäisen kanssa.
8. Jäsenseurojen esittämät asiat.
Työjärjestyksessä ei ollut seurojen esittämiä asioita.
9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja Erkki Kokkonen päätti kokouksen ajassa 18.20.
________________________
Erkki Kokkonen
Puheenjohtaja

________________________
Aki Flöjt
Pöytäkirjantarkastaja

________________________
Jenni Marjanen
Pöytäkirjantarkastaja

Asialistan liitteet
1. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021.
2. Tilintarkastuskertomus.
3. Valtakirja.
4. Seurojen äänimäärät kokouksessa.
5. Kokouskutsu. Sisältää etäosallistumisohjeet.
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authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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