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Judoliiton hallitus on päättänyt kokouksessaan 3.3.2021 seuraavista toimenpiteistä:
- päätetty toteuttaa suunniteltu liiton hallinnon kokonaisuudistus
- päätetty lakkauttaa toiminnanjohtajan tehtävä
- valtuutettu puheenjohtajisto viemään asiaa eteenpäin ja käymään tarvittavat yksityiskohdat, järjestelyt
liiton henkilöstön kanssa sekä tarvittavat työsopimusten uusimiset jne.
- valtuutettu puheenjohtajisto päättämään valmennuspäällikön tehtävästä ja perhevapaaseen liittyvästä
sijaisuudesta 30.4.2021 – 11.3.2022
Tällä muutoksella valtaosa toiminnanjohtajan hallinnollisista tehtävistä tulee siirtymään asteittain ja
toistaiseksi puheenjohtajan vastuulle.
Tausta ja perusteet suunnitelluille toimenpiteille:
Liiton hallituksen toimintaa ohjaa jäsenistö, joka on syyskokouksessa 23.11.2019 hyväksynyt vuosille 20202024 strategian, jonka visiossa on kaksi asiaa:
- suomalainen judo kansainväliseen mitalikantaan
- 10 000 rekisteröitynyttä judokaa Judoliiton jäsenseuroissa
Kaikki nyt tehtävät toimenpiteet tähtäävät hyväksytyn strategian toteutumiseen.
Edelleen jatkuvasta koronatilanteesta johtuen ja vuosia jatkuneen Judoliiton harrastajien määrän lasku ja
sitä kautta tulevat jäsenmaksutuotot ovat tuoneet mukanaan taloudellisia haasteita. Jo nyt nähdään ettei
vuodelle 2021 laadittu liiton budjetti tule toteutumaan sellaisenaan. Epävarmaa on myös liiton saama
rahoitus tulevaisuudessa liittyen Veikkausvoittovaroihin ja sitä kautta Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
Olympiakomitean mahdollistamiin tukiin.
Jo pelkästään lukujen valossa liiton täytyy ennakolta varautua tulevaisuuden taloushaasteisiin ja toimintaa
tulee tehostaa. Liiton toiminta ja erityisesti hallintoon liittyvät tehtävät tulee myös uudelleenorganisoida
vastaamaan tulevaisuuden tarpeita riippumatta siitä missä määrin taloudelliset haasteet realisoituvat.
Samalla pitää arvioida, mitä uutta jatkossa tehdään ja mitä vanhaa lopetetaan. Liiton tarkoituksena on
myös panostaa jatkossa enemmän yhteistyöhön muiden kamppailulajiliittojen kanssa ja myös tämä
tarkoittaa hallinnon organisaation ja tehtävien uudelleen tarkastelua.
Nyt suunnitelluilla toimenpiteillä on tarkoitus samalla pyrkiä strategian mukaisesti varmistamaan liiton tuki
huipulle tähtääville urheilijoille sekä alle 18-vuotiaiden, alle 21-vuotiaiden ja aikuisten valmentamiseen ja
valmennusjärjestelmiin.
Asiaa on käsitelty työvaliokunnassa, puheenjohtajiston kokouksissa sekä hallituksessa, jonka
kokouspöytäkirjat ja liitteet löytyvät https://www.judoliitto.fi/judoliitto/materiaalit/poytakirjat/
Yllä olevien muutosten, jäsenmäärä- ja jäsentulohaasteiden, julkisen rahoituksen jne. asioiden
selkiytymiseen menee aikaa 2-3 vuotta. Sen jälkeen kokonaistilannetta on syytä tarkastella uudestaan,
samoin silloin on ajankohtaista päivittää liiton strategiaa.

Isot muutokset eivät koskaan ole helppoja, mutta uskon, että hyvällä yhteistyöllä ja liiton toimintojen
avoimella tarkastelulla yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa saavutamme strategiaan
asetetut tavoitteet.
Asioiden käytännön järjestelyt vievät oman aikansa ja pyydän kaikilta kärsivällisyyttä. Mikä tahansa asia
askarruttaa mieltä, pyydän olemaan suoraan yhteyksissä minuun joko sähköpostitse tai puhelimitse.
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