Etelä-Suomen Judo ry

Pöytäkirja
7.9.2018

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:
Paikka:

7.9.2018 klo 16:30 alkaen
Suomen Judoliitto, Valimotie 10, Helsinki (mahdollisuus liittyä Skypellä)

Osallistujat: Katri Maijala (puheenjohtaja)
Tommi Harsunen
Teija Meling
Niina Nikulainen
Pekka Pöyhönen.
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:37.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja se julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.
4. Vuosikokouksen pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitetaan lokakuun alkuun mennessä.
5. Kevään urheilijatuet
Tukihakemuksia tuli 8 kappaletta seuraavasti:
-

1 kpl U-18 (Venla Laiho)
4 kpl U-21 (Valtteri Ulin, Kevin ja Tomas Rönkkö, Luukas Saha)
1 kpl U-23 (Stefan Rönkkö)
2 kpl aikuisia (Jaakko Alli ja Alexandra Barton).

Kaikki hakemukset ovat asianmukaisia (täydellisesti täytetty, esitiedot ja liitteet kunnossa) ja ne
voidaan hyväksyä kevätkauden 2018 osalta. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille.
Päätettiin urheilijatukien hakukriteereihin tehtävästä lisäyksestä: syksystä 2018 eteenpäin tukeen
ovat oikeutettuja aiemmin määriteltyjen kriteereiden lisäksi ainoastaan ne jäsenseurojen urheilijat,
jotka osallistuvat aktiivisesti (min 3 kertaa/tukikausi) ES Judo ry:n järjestämiin yhteisharjoituksiin.
6. Tatamivarasto
Katri eväsi itsensä päätöksen teosta.
Uusien tatamien hankinta
Päätettiin, että täydennetään yhdistyksen varastossa olevia tatameja siten, että vuokrattavissa on
kolme täyttä keltaista kilpailualuetta vihreällä kehyksellä. Puolet tatamien hankinta kustannuksista
tulee Etelä-Suomen judolle ja puolet Kare Käyhkön säätiölle.
Varaston tilavuokran korotus
Päätettiin, että hyväksytään korotus vuodenalusta tatamien määrän ja tilan määrän lisääntymisen.

7. Startti Cupien 2019 haku
Startti Cupit 2019 haku avataan jäsenseuroille – tarkemmat tiedot julkaistaan kotisivuilla. Haku
päättyy 15.10.2018.
8. Koulutuksen kuulumiset
PK-ohjaajakoulutus peruuntui keväällä ja se oli tarkoitus siirtää syksylle. Koulutus voidaan järjestää
syksyllä kysynnän mukaan tai siirtää keväälle 2019.
9. Naisten judoharjoitukset
ES-Judo järjesti HJC:n yhteydessä ilmaisen judotreenin ja lajikokeilun naisille, jonka veti Katri
Forssell. Treenien jälkeen järjestettiin Open tatami for ladies -keskustelutilaisuus, jossa oli aiheena
”Mikä minua motivoi judossa?”. Myös jatkossa järjestetään kerran kuussa kaikille naisille avoin
matalan kynnyksen ilmainen judotreeni. ES-judo pyytää eri seuroja järjestämään harjoituksen eli
tarjoamaan harjoitukselle tilan ja vetäjän. ES-judo kokoaa harjoitukset nettisivuilleen ja markkinoi
niitä yhdessä seurojen kanssa. Ensimmäiset Mimmien treenit ovat 9.9.2018 Meidokanilla, lokakuussa
Shirokawalla Porvoossa ja marraskuussa Espoossa. Joulukuussa ei ole naisten harjoituksia - silloin
järjestetään Naisten suurleiriä 1.-2.12.2018 Jyväskylässä.
10. Muita tulevia tapahtumia
-

30.9.2018
6.-7.10.2018
10.-11.11.2018
17.11.2018
23.-24.11.2018

Startti Cup 3, Nummela.
JP, Helsinki.
OOP, Helsinki.
Startti Cup 4, Kirkkonummi.
OOP nuorille + yöjudoleiri, Nummela.

11. Muut asiat
-

Vuosikokouksessa keskusteltiin työryhmän perustamisesta Startti Cupien kehittämiseksi. Mukaan
pyydetään Etelä-Suomen judoseuroja.

-

Seuraava kokous keskiviikkona 17.10. klo 19:00 Skypellä.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10.

_______________________________________________

_______________________________________________

Yhdistyksen puheenjohtaja Katri Maijala

Yhdistyksen sihteeri Niina Nikulainen

