
Suomen Jousiampujain Liitto ry Pöytäkirja

Hallituksen kokous 2/2021, etäkokous

11.2.2021 klo 18:30

Paikalla: Petteri Alahuhta,Mika Savola,Riku Andersson, Tuomo Laakso, Ensio Lehto,
Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Matti Aaltonen (kohdasta 5.1 alkaen)

Poissa: Harri Verho, Eva Sjöström, Thomas Schrader

Etäkokouksen osallistumislinkki

https://zoom.us/j/92782068730?pwd=aUNoQjJjR1hVUWZHN2Urcll4RDRWdz09
Meeting ID: 927 8206 8730
Passcode: 622733

Osallistuminen puhelimella: 09 7252 2471, 03 4109 2129, 09 4245 1488

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:36

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Ilmoitusasiat

3.1 Tilikauden tulos 2020

Tilikauden tulos 2020 noin + 2000€. Tulosta laski aiemmin ilmoitetusta
luottotappiokirjaukset (3320€). OKM:n yleisavustuspäätös 95 000€ vuodelle 2021. Tämä
on ehdollinen päätös myös vuosille 2022-2024.

3.2. VOK1 lajiosa toteutetaan poikkeuksellisesti etäkoulutuksena kevään 2021
aikana

Lajiosaa siirretty kaksi kertaa. Koronan takia ei ole onnistunut. Testataan ensimmäistä
kertaa etäkoulutuksena.

3.3. Päivitys uudesta seurakoulutusohjelmasta

Seuroja lähestytty uusien seurakoulutusten merkeissä.9.3.21 webinar.

Kilpailun järjestäjä- ja osallistujaverkkokilpailijakoulutukset keränneet hyvin osallistujia.

https://zoom.us/j/92782068730?pwd=aUNoQjJjR1hVUWZHN2Urcll4RDRWdz09


3.4. Opinnäytetyö jousiammunnasta

Hanne Kurronen, Kaakkois-Suomen AMK, Mikkeli. Yhteisöpedagogia. Aiheena SJAL:n
konseptit ja niiden jalkauttaminen seurakenttään. Kehittämistutkimus. Tiedonkeruuvaihe
maalis-huhtikuu 2021.

3.5 Videotuotantokoulutus

Juhana, Marja, Harri ja Eva osallistuneet Arkadassa videotuotantokoulutukseen.

Koulutus on erittäin edullinen. Mahdollisesti jatkossa investoidaan laitteistoihin oman
videotuotannon kehittämiseksi.

3.6. HS tekemässä kesälajien yksilölajien Olympiakarsinasta.

Etsitään parhaillaan tietolähteitä.

3.5 Valmennustoimintaa ja viestintään liittyvä yhteydenotto

Petteri Alahuhta sai 4.2 sähköpostilla viestin Liiton jäseneltä otsikolla ”Epäkohdat
jousiampujainliiton toiminnassa”. Viestissä esitettiin huolia koskien liiton viestintää ja
valmennustoimintaa.

Valmennustoimintaan liittyvät huolet koskivat valmennusjohdon toimintaa,
päätöksentekoprosesseja ja itse päätöksiä. Viestintää koskevat kommentit liittyivät
kriittisten viestien moderointiin Facebookissa ja siitä käytyyn keskusteluun liiton
foorumilla ja muissa viestintäkanavissa.

Petteri Alahuhta (pj) on Mika Savolan (vpj) kanssa käynyt viestin sisällön läpi.
Keskustelussa päätettiin, että Petteri käy Juhana Rüsterin (TJ) kanssa läpi esille nostetut
asiat ja kannustaa keskustelussa toiminnanjohtajaa kiinnittämään
valmennustoiminnassa huomiota roolien ja tehtävien selkeyteen, esteellisyyksien
tunnistamiseen, päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyteen ja perustelujen selkeään
kommunikointiin. Viestinnän osalta jatkossa on syytä korostaa Liiton eri
viestintäkanavien käyttötarkoitusta, avointa ja läpinäkyvää tiedottamista ja
osallistumiseen kannustamista.

Viestin keskeinen sisältö, asian käsittely ja sen pohjalta tehdyt toimenpiteet saatetaan
tiedoksi hallitukselle ja asiat esille tuoneelle henkilölle ja kirjataan hallituksen
pöytäkirjaan.

4. Sähköpostipäätökset

Myönnettin Teuvalle Halli-Juniori-SM-kisojen järjestelyoikeus talvelle 2021.



5. Ajankohtaiset aiheet (SJAL-vuosikello)

Tarkastellaan SJAL:n vuosikellon mukaisia tapahtumia, valmisteluja ja tulossa olevia
päätöksiä.

5.1 Sääntöjen päivitys (Sääntökirjan päivitys 1.4.2021)

Uuden sääntöjen päivittämismenettelyn mukaisesti käynnistetään kesäkauden 2021
sääntökirjan valmistelu. Sääntömuutosesitykset valmisteltava hallituksen
hyväksyttäväksi hallituksen kokoukseen 9.3.

Sääntömuutosehdotukset Google Drivessä:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FW_ZLnCWYRt9OqgN-ggrPg4O9jWGSRQ5J
wnUIKosTIA/edit?usp=sharing

5.1.1. Seniorien SM-kilpailujen sääntömuutos
Ehdotetaan luokan 80 v-lisättäväksi sääntöihin ja joukkuekilpailuun ehdotetaan muutosta

Päätettiin, että 80-luokka ja senioreiden parijoukkuekilpailu lisätään sääntökirjaan.
Pyydetään, että tuomarineuvosto tekee maaliskuun kokoukseen tähän liittyvät
muutoksen hyväksyttäväksi.

5.2 Kevätkokous

Sääntöjen mukaan kevätkokous SJAL:ssa järjestettävä huhtikuun loppuun mennessä.
Sääntömääräiset asiat Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätös ja
vastuuvapauksien myöntäminen tilivelvollisille

Päätösesitys: Päätetään järjestää kevätkokous Zoom-kokouksena torstaina 22.4. kello
18.

5.3. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu

Käynnistetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu. Näiden hyväksyminen
joko hallituksen kokouksessa 3/2021 tai 4/2021 (13.4.2021)

5.4 Nordic kokous

20.2.2021 pidetään vuosittainen NBU-kokous. Tänä vuonna järjestelyvastuussa Islanti.
Koronotilanteen takia kokous pidetään Teams-kokouksena.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FW_ZLnCWYRt9OqgN-ggrPg4O9jWGSRQ5JwnUIKosTIA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FW_ZLnCWYRt9OqgN-ggrPg4O9jWGSRQ5JwnUIKosTIA/edit?usp=sharing


Päätösesitys: SJAL:n puolesta kokoukseen osallistuvat puheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja. Keskustelunaiheeksi Pohjoismaisia 3D-kilpailuja.

6. Esitys Liiton sääntöjen täsmentämiseksi

Liiton jäsenmäärän määräytymistä koskevaa sääntökohtaa ehdotetaan tarkennettavaksi

Säännöissä asia määritellään näin: Jäsenmaksun perusteena oleva jäsenmäärä
määräytyy edellisen jäsenmaksukauden joulukuun 31. päivän jäsenmäärän mukaisesti.
Jäsenmäärä on jäsenyhdistyksen liitolle vuosi-ilmoituksessaan ilmoittama tai muuten
todettu jäsenmäärä.

Päätösesitys: Sääntöihin lisätään lause: Seuran jäseneksi tulkitaan kaikki seuran
säännöissä määriteltyä jäsenmaksua (tai vastaavaa) maksavat henkilöt. Jäsenmaksun
määrällä tai nimikkeellä ei ole vaikutusta jäseneksi määräytymisen kannalta.

Seuran jäseneksi luetaan kaikki jäsenlajit.

Päätös: Asia palautetaan jatkovalmisteluun. Sääntömuutos edellyttää tarkentamista ja
useita näkökulmia pitää huomioida.

7. Tilannekatsaus talven halli-SM-kilpailujen tilanteeseen

Koronatilanteen takia näyttää, että talven halli-SM-kilpailuja ei voida järjestää
suunnitellulla tavalla. Ensio Laine on ollut yhteydessä kaikkiiin kisajärjestäjiin. Ensio
Lehto raportoi kilpailujen tilanteesta ja seurojen ehdotuksista ehdotuksista kilpailujen

Senioreiden Halli-SM, Pello (6-7.3.2021): Kilpailunjärjestäjä on järjestämässä
tapahtumaa normaalisti viranomaisten koronaohjeistukset huomioiden. Kilpailu on
suunniteltu järjestettävän useammassa erässä. 23.2. tarkennettu kutsu.

Yleisten luokkien halli-SM, Riihimäki (13.3.2021): Riihimäki valmis järjestämään kilpailut
syksyllä.

Juniorien Halli-SM, Teuva (27.3.2021): Paikallisesti selvitetty kilpailun järjestämisen
edellytyksiä. Kilpailun järjestäjä harkinnut kisojen siirtämistä.

Päätös: Perutaan kevättalven SM-kilpailut perustuen kokonaisharkintaan koskien
koronaviruksen leviämistä, terveysviranomaisten määräyksiä ja urheilijoiden
tasapuolisuutta. Samalla päätetään, että kisajärjestäjille myönnetään kilpailun
järjestämisoikeus halutessaan loka-marraskuulle 2021.



8. Tuomarikoulutuksen kustannukset

Edellisessä kokouksessa päätettiin käynnistää valmistelu ohjeistuksen ja linjauksesta
tuomarikoulutuksen kustannusten kattamiselle.

Käsitellään esitys kustannusten korvaamisesta: Tilanne on muuttunut, johtuen uudesta
tuomarikoulutusmallista joka perustuu pääasiassa etäkoulutuksiin.

Päätös: kouluttajien kaikki matkakulut korvataan täysimääräisesti liiton
matkustussäännön mukaisesti.

9. Valmisteluasioita

9.1. Tulospalvelujärjestelmän kehittäminen

Edellisessä kokouksessa pyydettiin tulospalvelutyöryhmää (Jaakko Setälä) selvittämään
mahdollisuuksia kehittää tulospalvelujärjestelmä ilman keskitettyä “laitepoolia”.

Palataa asiaan tulevissa kokouksissa.

9.2. Mökkijousiammunnan SM-kilpailutapahtuma

Toiminnanjohtaja raportoi valmistelun tilanteesta. Asiaa selvitelty tulosten käsittelyn
osata. Kilpailun optimiajankohta heinäkuussa. Taulujen toimittaminen on mahdollisesti
haaste. Viestintä ja mainostaminen mahdollisesti haasteena. Myös seurojen
osallistamista kehitetään.

Valmistelu jatkuu.

10. Muut asiat

10.1 EMG tuomarivaatimukset sekä muut WAE vaatimukset

Selvittää millaiset vaatimukset WAE:lla on kilpailujen toimintaan, eritoten tuomarien
pätevyysvaatimukset ja määrä kiinnostaa budjetti/rekrytointisyistä.

Asiaa on tiedusteltu world Archeryltä. Odotetaan vastausta

10.2. Kv-kilpailutoiminnan ohjeet

valmistellut ohjeistusta. Valmistelu on kesken. Luonnos löytyyPetteri Alahuhta
hallituksen valmistelu kansiosta:

mailto:petteri@jousiampujainliitto.fi


https://drive.google.com/drive/folders/1ULH0F2UwX36P4tTKCs74GxMb9KzIw1VN?usp
=sharing

11. Seuraavat kokoukset

Kuukauden 2. tiistai-iltana

9.3.2021 klo 18:30 Zoom

13.4.2021 klo 18:30 Zoom

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:48

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta) Sihteeri (Juhana Rüster)

https://drive.google.com/drive/folders/1ULH0F2UwX36P4tTKCs74GxMb9KzIw1VN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ULH0F2UwX36P4tTKCs74GxMb9KzIw1VN?usp=sharing

