
 
 

Hallituksen kokous 5-2022 Pöytäkirja, Julkinen 
 
Aika: Maanantai 20.6.2022 klo 18.00 
Paikka: Teams-etäkokous 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Läsnä: Esa Niemi (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Tero Rönkkö, Mika Mukkula, Teija Meling, Esa Korkia-
aho, Anu Stör, Tuija Ihanamäki, Juha-Matti Salmela, Joonas Könttä 
Poissa:  
 
 
1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Judoliiton säännöt 14 §: ”Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai joku 
varapuheenjohtajista ja neljä jäsentä.”  
 
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
 
2 § Judoliiton kanta osallistumisesta IJF:n tapahtumiin, joihin hyväksytään venäläisiä ja valkovenäläisiä 

urheilijoita 

Keskustelun pohjalta tehdään päätös. 

 

Päätös: Olympiakomitean kanta on, ettei kisoihin osallistumista suositella, mutta ei myöskään haluta estää 

urheilijoiden pitkää valmistelutyötä. Näin ollen Judoliitto noudattaa IJF:n päätöstä. Venäjälle ja Valko-

Venäjälle ei urheilijoita tapahtumiin lähetetä. 

 
 
3 § Kamppailulaji- ja painonnostoliittojen yhteinen ympäristötyöryhmä  

 

Kamppailulajilajiliitojen ja painonnostoliiton yhteistyöryhmä (Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, 

Nyrkkeily-, Painonnosto- ja Taekwondoliitto) päättivät esittää hallituksilleen yhteisen ympäristötyöryhmän 

perustamista.  

 

Urheilujärjestöjen on yhä enemmän pystyttävä kehittämään toimintaansa vastuullisuuden eri alueilla, jotka 

eivät suoraan liity urheiluun. Tällaisia tärkeitä asioita ovat mm. tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ympäristö ja 

ilmasto. Painetta tulee myös valtion (OKM) taholta. Pienemmillä lajiliitoilla ei ole mahdollista palkata 

lisäresursseja edistämään näitä tärkeitä asioita.  

 

Työryhmään koostuisi yhdestä vapaaehtoisesta / liitto. Ryhmän puheenjohtajana toimisi kamppailulajiliiton 

toimihenkilö (kiertävä). Lajit hakisivat jäseniä ryhmään joko suorahaulla tai avoimella haulla, kunkin 

lajiliiton oman tahdon mukaisesti.  

 

Työryhmän tehtäviin kuuluu:  

• Kehittää kamppailulajien ja painonnostoliiton yhteistä ympäristöohjelmaa.  



• Ehdottaa ympäristöohjelmaa tukevia toimenpiteitä  

 

Työryhmän jäseneltä toivotaan  

• Kiinnostusta ympäristöasioihin  

• Lajikulttuurin tuntemusta  

• Hyvät ITC-taidot (kokoontumiset etäyhteydellä)  

• Halu auttaa lajejamme ympäristöystävällisemmiksi  

 

Aikataulu: tavoitteena on, että työryhmä valitaan 31.8.2022 mennessä 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 
4 § U21 MM - Ecuador 10. – 14.8 2022 joukkue 

Valmennusvaliokunta hyväksyi valmennuspäällikön ja päävalmentajan esityksen (Teija Meling jääväsi 
itsensä Kanevetsin valinnan osalta.) 
 
Pihla Salonen -52 kg, Fudoshin Pori 
Artur Kanevets -90 kg, Tikkurilan Judokat 
Valmennus: Valtteri Jokinen 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

 

5 § Samalla tatamilla-palkinto (Anu Stör) 

Sovelletun judon päävalmentajat haluavat nostaa esiin joukoistaan hiljaisia ja pyyteettömiä puurtajia:  
apuvetäjiä, vanhempia, tuomareita, huoltojoukkoja ja taustavoimia, joiden pitkäjänteinen ja aktiivinen 
panostus on ollut sovelletun judon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä merkittävä. 
 
Sovelletun judon päävalmentajat ovat esittäneet vuosittain jaettavan palkinnon nimeksi ”Samalla 
tatamilla”-kannustuspalkinto ja kysyneet luvan nimen käyttämiselle sovelletun judon pitkäaikaiselta 
vapaaehtoistyöntekijältä, Marita Kokkoselta, joka on kirjoittanut saman nimisen suomalaisen sovelletun 
judon historiikin. 
 
Sovelletun judon päävalmentajien myöntämän ”Samalla tatamilla”-kannustuspalkinnon tarkoitus on paitsi 
tehdä näkyväksi yhdenvertaisuuden eteen tehtyä työtä ja kiittää tekijää, myös sitouttaa ja kannustaa 
tekijäkuntaa jatkamaan judon parissa ja kehittämään judoa monipuolisena, ihan kaikkia ikäryhmiä 
palvelevana lajina - toimintakykyyn katsomatta! 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

 

6 § SM-viikko 2023 (Tero Rönkkö) 

Vuoden 2023 SM-viikko järjestetään 3.-6.8.2023 Lahdessa. Yle Urheilu on entiseen tapaan mukana ja 

välittää laajasti SM-viikon tunnelmia katsojille ympäri Suomen. Tavoitteena tehdä kisasta judon tärkeä 

medianäkyvyystapahtuma. Päätösesityksenä Judoliitto on mukana SM-viikolla 2023.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Puheenjohtaja jääväsi itsensä päätöksenteosta. 

 



7 § Järjestöpäällikön tehtävä 

Työryhmän Esa Niemi, Tero Rönkkö esitys tulee kokoukseen. 
 
Päätös: Päätettiin valita tehtävään Juha Vuorela, joka aloittaa 1.8.2022. 
 
 
8 § Ideapark-sopimus (sopimus ei julkinen) 

Kokous 4-2022 Päätös: Päätettiin hyväksyä Ideaparkin esitys ja aloittaa sopimusneuvottelut. 

Sopimus on allekirjoitettu 9.6.2022 ja sen tiedottamisesta sovitaan Ideaparkin kanssa erikseen. 

 

Päätös: Todettiin. 
 
 
9 § SM-kisojen järjestäjät ja sarjat 

Toimintatapana on ollut, että SM-kisajärjestäjät laitetaan keväällä hakuun ja liiton hallitus päättää kisan 

järjestävät seurat kilpailu- ja sääntövaliokunnan esityksestä. Kisan yksityiskohdista, ajankohdista ja 

aikatauluista on päättänyt Kilpailu- ja sääntövaliokunta yhdessä järjestävän seuran ja valmennusjohdon 

kanssa.  

Pohjaesityksenä jatketaan nykyistä käytäntöä, jossa KS-valiokunta tekee myöhemmin päätöksen mitkä 

sarjat järjestetään milloinkin, kuunneltuaan eri tahoja ja sovittuaan aikatauluista Ideaparkin ja järjestävien 

seurojen kanssa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
10 § Graduointiuudistus ja vyökoekomission kyselyn tulokset (JM Salmela) 

Päätös: Kuultiin kyselyn tulokset. Työryhmää täydennetään ja sen toiminta jatkuu. 
 
 
11 § Muut asiat, tiedoksi 

- Jaana Ronkaisen kannanotto iltapunnituksiin (Liite 2-5-2022_Painonpudotus kannanotto_Ronkainen) 

 

Kokous 4/2022: 

Kilpailu- ja sääntövaliokunnan muutosesitys kilpailumääräyksiin: U18 ja nuoremmilla ei iltapunnitusta paitsi 

SM-kisoissa ja kv-kisoissa. Päätös: Palautetaan KSV:lle käsittelyyn kohti syksyn kilpailusääntöjen päivitystä 

varten. 

 

Päätös: Hyväksyttiin KSV:n esitys. 

 
 
12 § Seuraavat kokoukset 
Su 28.8. klo 11-16 Hallituksen kokous, seuratoimijapäivien yhteydessä. Mukana valiokuntien pj:t, Live 
-> siirretään LA 27.8. Samurai cupin aikana Myyrmäessä + iltatilaisuus seurojen kanssa 
To 22.9. klo 17-21 Toiminta- ja taloussuunn. 2023 hyväksyminen ja esitys syysliittokokoukselle, Teams 
Ti 18.10. klo 17-20 Hallituksen kokous, Teams 
To 17.11. klo 17-21 Syysliittokokous, Hybridi 
To 8.12. klo 16-21 Hallituksen vaihtokokous, Live 
 
Päätös: Tiedoksi 
 



 

13 § Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan. 

 

 

14 § Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.25 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Esa Niemi     Teija Meling 

Puheenjohtaja  ja kokouksen sihteeri  Varapuheenjohtaja 

 


