
Suomen Jousiampujain Liitto ry PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 5/2021, etäkokous

11.452021 klo 18:30

Paikalla: Petteri Alahuhta, Harri Verho, Eva Sjöström, Mika Savola, Riku Andersson,
Tuomo Laakso, Ensio Lehto, Matti Aaltonen (mukaan kohdasta 6.3), Juhana Rüster
(toiminnanjohtaja),

Poissa: 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 18:30

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Huhtikuun kokouksen pöytäkirja vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

4. Ilmoitusasiat

4.1 SJAL:n tietojärjestelmien ylläpitosopimus

SJAL on tehnyt Digipeikko Oy:n (Jukka Karvonen) kanssa sopimuksen SJAL:n käytössä
olevien DevNull Oy:n virtuaalipalvelimella olevien tietojärjestelmien (Foorumi ja
Tilastojärjestelmä) ylläpidosta. Korvaus perustuu tehtyihin työmääriin. Arvioitu
maksimityömäärä kalenterivuodessa 15 tuntia. Tuntikohtainen laskutus 70 €/h + ALV.
Sopimus astui voimaan 18.3.2021.

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


Keskustelussa tuli esille, että Foorum-palvelu on melko vanha ja vaatisi päivittämistä
(esim. Tietoturva ei ehkä ajantasalla). Juhana selvittää vaihtoehdot Foorumin
päivittämiseksi.

5. Sähköpostipäätökset

Ei sähköpostipäätöksiä edellisen kokouksen jälkeen

6. Raportit

Lyhyt katsaus toimintaan

6.1. Valmennustoiminta + huippu-urheilu / Juhana

● Kuortaneen maajoukkueleiritykset (x2)
● Kansainväliset kilpailut (matkajärjestelyt)

○ Antalya EM (6 + 2)
■ Joukkue: Antti Tekoniemi, Antti Vikström, Samuli Piippo, Taru

Kuoppa, Iida Tukiainen, Ida-Lotta Lassila. Valmentajat Sistonen ja
Aulio

○ Pariisin FQT ja World Cup (6 + 2)
■ Viimeinen karsinta 16.5. Tampereella

○ Avattu kutsut
■ Juniorien MM (Wroclaw)
■ 3D EM (Maribor)

○ Juniorien MM-kisoihin karsitaan kesän aikana tulosrajoilla (karsintaan
ilmoittautunut 13 junioria)

○ 3D EM ja Maasto EM-kisojen karsinta kesän kotimaisten kilpailujen
yhteydessä

6.2. Seuratoiminta ja nuorisotoiminta / Marja & Juhana

● Koululiikuntapilotin testikoulu Kirkkonummella. Kokemuksten perusteella
tuotetaan materiaalia koululiikuntaprojektille (Täysosuma)

● Uusien SJAL vaatteiden hankintavaihe ja myynnin aloittaminen
● Uusien webbisivujen rakentaminen
● Para Webinaari

6.3. Kilpailutoiminta / Ensio

● Tuomarikoulutukset verkossa saivat hyvää palautetta. Iitissä 29.5. on kurssin
lähipäivä, jonka aikana tuomarikoulutettavat pääsevät harjoittelemaan eri
kilpailutilanteita mm. vuoroammunta.

● SM-kilpailujen järjestelyt hyvässä vauhdissa.
● EMG-kilpailun ratamestarit Juhani Jattu ja Jorma Pallonen.



7. Ajankohtaiset aiheet (SJAL-vuosikello)

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

7.1 Kesäkauden kilpailukalenteri

Keskustelut kesäkauden kilpailukalenterista ja mahdollisista muutostarpeista
kilpailukalenteriin.

Ei aiheuta.

8. Koronapandemia ja kansallinen kilpailutoiminta

8.1. Ohjeet kansallisesta kilpailutoiminnasta koronapandemian aikana

SJAL:n web-sivuille on päivitetty ohjeet kansallisesta kilpailutoiminasta.

Ohjeen mukaan paikallisten AVIen ohjeistusten niin salliessa kilpailutoimintaa voidaan
järjestää tapahtumina, joissa paikalla on urheilijoiden lisäksi vain järjestäjät ja pakolliset
avustajat. SJAL:n alaisia yleisötilaisuuksien ei toistaiseksi saa järjestää.

Päätösesitys. Todetaan, että ohjeistus on edelleen ajantasainen. Selvyyden vuoksi
todetaan, että liiton nimeämän toimitsijat (esim. valmentajat, tulospalvelutoimijat ja
valokuvaaja) luokitellaan järjestäjiin ja näin ollen he saavat olla kilpailupaikalla.  Myös
median edustajat saavat olla kilpailupaikalla turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Kilpailujärjestäjille korostetaan, että maskien käyttöä on kilpailuissa myös valvottava
(tuomarit), tilanteessa jossa järjestäjä on määritellyt omaan kilpailuunsa velvoitteen
maskin käyttämisestä.

9. Valmisteluasioita

9.1. Mökkijousiammunnan SM-kilpailutapahtuma

Toiminnanjohtaja raportoi valmistelun tilanteesta. Suunnitelma tapahtuman
järjestämisestä on valmistumassa. Työssä ovat mukana Jani Savilampi, Marja Raisoma,
Jaakko Setäkä ja Juhana Rüster.

9.2 Kv-kilpailutoiminnan ohjeet

Petteri Alahuhta valmistellut ohjeistusta. Valmistelu on kesken. Valmistelu jatkuu.



Luonnos löytyy hallituksen valmistelu kansiosta:
https://drive.google.com/drive/folders/1ULH0F2UwX36P4tTKCs74GxMb9KzIw1VN?usp
=sharing

10. Keskusteluaiheet

10.1. Liiton jäsenhankinta - henkilöjäsenet

Liiton säännöt mahdollistavat vain seurojen kautta tulevat jäsenet. Tämä jättää
ulkopuolelle suurimman osan jousiammuntaa satunnaisesti harrastavat. Näistä
suurimmat ryhmät ovat jousimetsästäjiä ja satunnaiset “mökkijousiampujat”. Lisäksi
tähän kuuluu hyvin heterogeeninen ryhmä harrastajia, kuten ratsastusjousiampujat,
perinnejousiampujat, archery tagia harrastavat jne. Yhteistä näille on se, että he eivät
harrasta lajia seurojen radoilla eivätkä näe tarpeelliseksi kuulua jousiammuntaseuraan
(tai he asuvat paikkakunnalla, jossa ei ole toimivaa seuraa).

Keskustelun avaus: tarjoamalla ns. kevytjäsenyyden suoraan SJAL:n voisimme tavoittaa
uuden harrastajaryhmän.

Tuote:

- “Kansallinen jouskari seura” tms nimi (jokin muu kuin SJAL)
- Liima yhteisössä olisi hyvin pitkälti SOME
- Ryhmälle voidaan tuottaa opetusmateriaalia, jota jaetaan verkon kautta (samaa

materiaalia, jota me hyödynnettäisiin omassa, liiton virallisessa toiminassa)
- Mahdollinen yksi tapahtuma vuodessa, jossa harrastetaan jousiammuntaa

“monimuotoisesti”. Esimerkkinä Run Archery.
- Jäsenyys ei oikeuta minkään seuran palvelujen käyttöön, ei vakuutukseen eikä

kilpailuoikeuteen (ei voi ostaa lisenssiä)
- Jäsenille markkinoidaan aina seurojen palveluja ja mahdollisuutta liittyä oikeaan

jousiammuntaseuraan
- Jäsenmaksu liittymisen yhteydessä (esimerkiksi 25€ vuodessa)
- Jäsenyyttä voi miettiä myös tukitoiminta: “Liittymällä yhdistykseen tuet

suomalaista huippujousiammuntaa / suomalaista juniorijousiammuntaa.

Päätettiin, että valmistelua henkilöjäsenasiasta jatketaan. Valmistelussa syytä huomioida
olemassa olevan jäsenistön ja seurojen roolit.

11. Muut asiat

11.1 SJAL:n viralliset valokuvaajat

Harri Verho ja Eva Sjöström on nimetty SJAL:n virallistamiksi valokuvaajiksi SJAL:n
tapahtumiiin kaudelle 2021-2022 (toukokuu-2021-huhtikuu 2022). Valokuvaajien

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


virallistamista tarkastellaan kerran vuodessa (huhtikuussa) osana vuosikelloa tai
pyyntöjen perusteella.

12. Seuraavat kokoukset

Kuukauden 2. tiistai-iltana

8.6.2021 klo 18:30 Zoom

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:16.

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta) Sihteeri (Juhana Rüster)


