Hallituksen kokous 10-2021 Pöytäkirja
Aika: Torstai 22.7.2021 – Perjantai 23.7.2021
Paikka: Sähköpostikokous.

PÖYTÄKIRJA
Läsnä: Tero Rönkkö (puheenjohtaja), Petri Hakkarainen, Jukka Sala, Mika Mukkula, Teija Meling, Henry
Lipponen, Juha-Matti Salmela
Poissa: Esa Niemi, Joonas Könttä, Esa Koeria-aho

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 § Liiton ylimääräinen kokous
Kokous käyty sähköpostikokouksena.

Esitys: Valmennusvaliokunta esittää U18 Euroopan mestaruuskilpailuihin lähetettävää joukkuetta.
Alle 18-vuotiaiden edustusjoukkueen päätavoite on EM-kilpailut 1.-4.7.2021 (Riika/Latvia). Joukkue
kilpailuihin valitaan kansainvälisten European Cup kilpailujen sekä Bremen Masters kilpailujen perusteella.
Perustan alle 18-vuotiaiden harjoitteluun luovat kotimaan edustusvalmennusleirit.
Ote valintakriteerit vuodelle 2021:
ALLE 18-VUOTIAAT: Alle 18-vuotiaiden nuorten EJU-tason turnauksiin voi osallistua ikäluokan
vastuuvalmentajan nimeämä edustusjoukkue. Alle 18-vuotiaiden EM-kilpailuihin voidaan valita urheilijat,
jotka ovat sijoittuneet EJU-tason turnauksissa pistesijoille (1–7.) ml. Bremen ja Thuringen. Joissain
tapauksissa saattaa olla perusteltua lähettää tavoitteellisesti harjoitteleva urheilija kisoihin, vaikka
näyttökriteeristö ei aivan täyttyisi, kuten joukkuekisaan osallistuminen tai useampi otteluvoitto useammassa
turnauksessa. Nämä valinnat on erikseen perusteltava. Ikäluokan EM-kilpailujen näytöt on annettava
30.5.2021 mennessä. MM-kilpailut eivät pääsääntöisesti kuulu U18-edustusjoukkueen ohjelmaan. Niihin
voidaan valmentajan näin esittäessä lähettää urheilija, joka on kuluvana vuonna yltänyt mitaleille ikäluokan
muissa arvokisoissa.
Muuta: Arvokisavalinnat tekee valmennusvaliokunta ikäluokan vastuuvalmentajan ja valmennuspäällikön
yhteisestä esityksestä. Joissain tapauksissa (olympiakarsinta, joukkuekisaan osallistuminen,
menestymisennuste) saattaa olla perusteltua lähettää tavoitteellisesti harjoitteleva urheilija kisoihin, vaikka
näyttökriteeristö ei aivan täyttyisi. Nämä valinnat on erikseen perusteltava. Ulkomaille harjoittelemaan
lähtevä urheilija pysyy osana edustusjoukkuetta sopimalla erikseen harjoittelusta edustusjoukkueen johdon
kanssa. Hänellä on velvoite osallistua SM-kisoihin ja muuhun ikäluokan vastuuvalmentajan osoittamaan
ohjelmaan. Kaikissa ikäluokissa, jos useampi kuin kaksi urheilijaa sarjaa kohti ylittää valintarajan, asetetaan
urheilijat paremmuusjärjestykseen edeltävän 8 kuukauden ajalta kerättyjen yhteenlaskettujen IJF ja/tai EJU
ranking-pisteiden perusteella. Mikäli kansainvälisiä näyttökilpailuita ei jostain syystä järjestetä tai niihin ei
voida osallistua, esimerkkinä koronatilanne, arvokilpailuvalinnat tehdään vallitsevien olosuhteiden valossa.

Joukkue:
Louna-Lumia Seikkula, Koyama Rovaniemi -57kg:
Valittiin edellisiin peruuntuneihin EM-kisoihin mm. Antalyan 2020 European Cupin 5. sijan perusteella. Nyt
yksi otteluvoitto Romaniassa.
Rasmus Vauhkonen, Tampereen Judo -60kg:
Harjoitellut koko ajan kovaa. Ei otteluvoittoja Teplicestä. Valittiin edellisiin EM-kilpailuihin mm. aikuisten SMpronssin ja Danish Openin U18+U21 mitalien perusteella. Joukkueeseen, koska on jo kerran valittu ja kisat
peruuntuivat.
Ella Lavikainen -63kg, Lahden Judoseura:
Louna-Lumia Seikkulan lisäksi ainut, joka otti kesän European Cupeissa kilpailuissa yhden otteluvoiton.
Valmentaja: Otto Faven

Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen
Tero Rönkkö ja Petri Hakkarainen esittivät eriävän mielipiteensä joukkueen lähettämisestä:
”Suomen judoliiton ei tule lähettää alaikäisten joukkuetta pahenevassa koronatilanteessa ulkomaille
kilpailemaan”

2§ Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

3§ Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tero Rönkkö

Teija Meling

Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Varapuheenjohtaja

