
PÖYTÄKIRJA  

Etelä-Suomen Judo ry 

Hallituksen kokous 24.10. Teams klo 19.21-20:30 

Teams-kokous. 

Osallistujat:  

Katri Forsell. 

Niina Nikulainen 

Tommi Harsunen 

Teija Meling 

Pekka Pöyhönen 

 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.23 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- kokous oli alun perin sovittu pidettäväksi 17. 10, mutta siirrettiin pidettäväksi 

24.10. 

- todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjat 

- Hyväksyttiin sovituin muutoksin.  

4. ActionLog (työn alla olevat asiat) 

- Työn alla olevat asiat käytiin läpi.  

5. Vuoden 2020 Startti Cupien ja Aluemestaruuskisojen järjestäjät 

- Kevään Startti Cupeja ja Aluemestaruuskisoja oli hakenut useampi seura. 

Päätettiin myöntää Startti Cup 1 Akagille (Järjenpää) ja Startti Cup 2 ja 

Aluemestaruuskisat Loviisan Arashille. 

- Syksyn kisoille ei ollut tullut hakijoita, joten päätettiin tiedustella olisivatko 

aikaisempien vuosien järjestäjät Porvoon Shirokawa, Nummelan Judo ja Ahjo 

Training Center olisivat kiinnostuneita järjestämään syksyn kilpailut.  

- Päivitetään nettisivuille Startti Cup-kisan luonnospohja ja kerrotaan Tero 

Partaselle kevään kilpailuiden järjestäjät. 

6. Valmentajatukiehdot 

- Päätettiin muuttaa valmentajatuen hakuehtoja siten, että tukea voi hakea myös 

jäsenseurojen valmentajat, jotka eivät ole maajoukkueurheilijoiden valmentajia. 

- Näin ollen 2019 vuodesta lähtien valmennuskoulutustuken hakemiseen ovat 

oikeutettuja kaikki Etelä-Suomen judo ry:n jäsenseurojen valmentajat, joilla on yksi 

tai useampia valmennettavia urheilijoita. 



- Tuki on tarkoitettu osallistumis-/koulutuskulujen kattamiseen (ei matka-, 

majoitus- tai ruokakuluihin, elleivät nämä sisälly varsinaiseen koulutusmaksuun), 

jotka osallistuja on maksanut itse. 

- Päivitettiin tuen hakulomake nettisivuille.  

- Lisätään Urheilija-, valmentaja- ja tuomaritukikäytännöt yhdistyksen sivuille 

Valmennus-osioon.  

 

7. Urheilija-, valmentaja- ja tuomaritukien laittaminen hakuun 

- Päätettiin laittaa syksyn Urheilija tuet, koko vuoden tuomari- ja valmentajatuet 

hakuun heti. Hakulomakkeiden palautus tulee tehdä viimeistään 2.12. ja 

päätökset tuista tehdään joulukuun kokouksessa.  

 

8. U15-treenit jatkossa 

- päätetiin luopua syksyn 2019 osalta U15-ikäryhmän keskiviikon harjoituksista, 

koska vetäjän saaminen on ollut hyvin ongelmallista, ja ryhmän koko on ollut 

melko pieni. 

- Pyritään luomaan uusi konsepti, jolla tämän ikäryhmän yhteisharjoituksia 

voitaisiin jatkaa. Tiedustellaan ryhmälle uutta valmentajaa.  

 

9. Muut asiat 

- 9.11. alueleiripäivä on peruuntunut koska samaan aikaan on samalle 
kohderyhmälle tarkoitettu leiritapahtuma Orimattilassa.   

- Seuraava kokous on 10.12 klo 18 Teams-kokouksena. 

- Katri Forssell jatkaa myös keväällä yhdistyksen koulutusvastaavana. 

10. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 21.05.  

Vakuudeksi  

Pekka Pöyhönen 

Allekirjoitukset 

 

Katri Forssell    Pekka Pöyhönen 


