
Suomen Jousiampujain Liitto ry PÖYTÄKIRJA 17/2022

Hallituksen kokous, etäkokous
13.12.2022 klo 18.00

Paikalla: Eva Sjöström, Mika Savola, Matti Aaltonen, Tuomo Laakso, Kari Koskinen, Ensio
Lehto, Tuomo Laakso, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja)

Poissa: Jani Savilampi, Riku Andersson

1. Kokouksen avaus

Mika Savola avasi kokouksen klo 18:03

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Sähköpostipäätökset

● Kokouksen 16 (27.11.) pöytäkirja hyväksytty
● Topi Virtaselle (Artemis) myönnetty kultainen ansiomerkki

4. Statukset

● Seuratoiminta
Tehty (viikot 46-49)

● Seuratuen 2023 info&lausuntakoulutus ja tukihakemukset lausuttu
● uuden VOK-koulutuksen sisältöpohja (vertailtu RFETAN ja archery GB:n samanlaisia

koulutuksia)
● Junnuseuraohjelmaan logo päätetty ja Ohjauksen ja valmennuksen linjaus -dokumentti

yksinkertaistettu versio tehty ja lisätty sivulle
● Potentiaalisille Junnuseura-ehdokkaille laitettu viestiä ja kehotettu hakemaan ohjelmaan
● Ohjauksen ja valmennuksen linjauksen (koko versio) dokumentti järkeistetty, stilisoitu

selkeämmäksi ja parannettu ohjetekstejä
● Junnuseura-ohjelmaa ja seurakoulutuksia varten tehty Voimanpolku, EHYT ja Hei! Kato

mua -koulutukset
● Aleksandran henkilökortti (vihdoin) tilattu
● Aluevalmentajien koulutuspohja helmikuun leirille
● Varalan seminaarin Ryhmän ohjaaminen ja Seura työnantajana -esitysmateriaalien teko ja

esitys
● Jäsenten erilaisiin kyselyihin (Sjal, Ensinuolet, seurakoulutukset, Suomisport, lähin

jousiammuntaseura) ja materiaalien tilauksiin vastattu ja tarvikkeita lähetetty
● Holvin tilaukset tilattu, painettu ja lähetetty

Kesken:

● uusi lisenssikausi Suomisporttiin ennen joulua



● SE-todistukset (kirjoitus, printti, lähetys) ennen joulua
● uusi maajoukkuepaita - vastaako graafikko?
● Holvin uudet tilaukset NewWavelle
● LA28-paitojen ja huppareiden valinta + logojen lisäys kuviin ja tuotteiden laitto Holviin

ennen joulua
● Refund Suomisport (ulkomainen luottokortti)
● https://www.sjal.fi/etsijaloyda/junioritoiminta/sjal-junnuseura/junnuharjoitukset/ ja tämän

alasivut (tuntisuunnitelmat, harjoituspankki)
● SJAL.fi sivujen jatkuva parantaminen (kuvien lisäys, tekstien lisäys, alaotsikoiden koon

yhtenäistäminen etc.)
● ESLUn seurojen digiloikka -koulutus
● Junnuseuraehdokkaiden aktivointi
● SPT:n eri variaatioiden kokoaminen yhteen dokumenttiin aluevalmentajille
● viesti Täysosuma-projektista niiden kuntien liikuntatoimille, joissa on toimiva

jousiammuntaseura (osoitteet kerätty jo)

● Valmennus- ja HU
○ LA28 ja aikuisten leiri: suunnittelu + toteutus
○ Varalan seminaari: suunnittelu + toteutus
○ Työsopimuksia aluevalmentajille ja MJ valmentajille
○ OKM aluevalmennustoiminnan käynnistäminen (kokouksia, työsuunnitelmia,

koulutussuunnittelua)
○ EMG tuomarien etsiminen

● Hallinto
○ Yleisavustuksen hakuprosessi
○ Vakuutuksen kilpailutus. Kysytty kolmelta (IF, Fennia, Lähitapiola) yhtiöltä

tarjousta - kaikki vastasivat, että heillä ei ole tuotetta tähän tarkoitukseen.
○ Taloushallinto: käyttöoikeuspäivityksiä, laskutusta, perintää

5. Tuomarisääntöjen kehittäminen

Edellisen kokouksen kirjaus:
Keskusteltiin laajasti tuomarisääntöjen kehittämisestä. Asian edistämiseksi kootaan
asiantuntijaryhmä. Ryhmän kokoonpanosta päätetään seuraavassa hallituksen
kokouksessa.

Keskusteltiin sääntömuutoksesta, joka mahdollistaisi kilpailujen järjestämisen ilman
päätuomaripätevyyden omaavaa tuomaria. Käsitellään em. ryhmässä.

Ryhmäksi nimetään: Niko Ylipelkonen, Matti Aaltonen, Ensio Lehto, Juhani Jattu

Ryhmän tehtäväksi annetaan: esittää liittohallitukselle sääntömuutoksia, jotka tähtäävät:
● tuomarikokeiden ja koulutusten uudistaminen (tavoite lisätä uusien aktiivisten

tuomarien määrää)
● etsiä ratkaisuja, jotka helpottavat kansallisten (erityisesti pienten) kilpailujen

järjestämistä
● etsitä ratkaisuja, jotka kehittävät maastokilpailujen ratojen katselmointia

https://www.sjal.fi/etsijaloyda/junioritoiminta/sjal-junnuseura/junnuharjoitukset/


6. Vuoden 2022 valinnat

Kootaan lista ehdokkaista vuoden 2023 valinnoiksi.

Vuoden Jousiampuja: Jere Forsberg (EM-kulta)

Vuoden Juniorijousiampuja: Sanni Aula

Vuoden Seura: PJA (junioritoiminnan kehittäminen)

Vuoden jousiammuntateko: Parajoukkue (ryhmän kasvattaminen)

Vuoden tapahtuma: NUM 2022 PoJo

Vuoden taustavoima: Ensio Lehto

8. Muut asiat

● Robin Hoodin esitys vuoden 2024 halli-SM kilpailuista
○ Päätöstä vuoden 2024 SM-kilpailuista ei tehdä tässä vaiheessa. SM-viikko

2024 järjestetään talvella ja tämän kilpailuformaatti (ja osallistuminen)
halutaan päättää rauhassa. Halutaan myös antaa muille seuroille
mahdollisuus hakea kilpailuja.

● Varkauden SM-kilpailujen karsinta
○ Muodostetaan ennakkoilmoittautumiskiintiöt edellisen halli-SM kisan

perusteella. Ennakkoon ilmoittatumiseen varataan erikseen mietittävä aika.
Muille ilmoittautuminen avataan vapaaksi määrätyn ajan jälkeen.

7. Seuraavat kokoukset

Ti 10.1.2023 klo 18.00 (HUOM uusi aika)

10. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja Mika Savola päätti kokouksen klo 19:58.

Puheenjohtaja (Mika Savola) Sihteeri (Juhana Rüster)




