
Suomen Jousiampujain Liitto ry PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 9/2021, etäkokous

09.11.2021 klo 18:30

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

Uusi hallitus: Mari Jakonen, Jere Forsberg, Kari Koskinen

Poissa: Thomas Schrader

Etäkokouksen osallistumislinkki:
https://us06web.zoom.us/j/92782068730?pwd=aUNoQjJjR1hVUWZHN2Urcll4RDRWdz0
9
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 18:33

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat

● OKM yleisavustushaku (97 000€)

https://us06web.zoom.us/j/92782068730?pwd=aUNoQjJjR1hVUWZHN2Urcll4RDRWdz09
https://us06web.zoom.us/j/92782068730?pwd=aUNoQjJjR1hVUWZHN2Urcll4RDRWdz09


5. Sähköpostipäätökset

Ympäristövastuusuunnitelma. SJAL on laatinut ensimmäisen
ympäristövastuusuunnitelman, jossa on kuvattu lajin tuottamaa ympäristövaikutusta ja
kehitystoimenpiteitä näiden pienentämiseksi.

Suunnitelma hyväksyttiin sähköpostipäätöksellä 5.11.2021.

6. Raportit

Lyhyt katsaus toimintaan

6.1. Valmennustoiminta + huippu-urheilu / Juhana

- Huippu-urheilun tehostamistukiprosessi käyty (kts. kohta 8.)

6.2. Seuratoiminta ja nuorisotoiminta / Marja & Juhana

- Seurakoulutuksessa SaiJo ja Piili
- Nettisivujen huoltotyötä
- Vapaaehtoistyön tukeminen - mallina Archery GB:n ohjelma

- Keskusteltiin vapaaehtoisten palkitsemisesta

6.3. Kilpailutoiminta / Ensio

- Kauden 2021 halli SM -kisoista pidetty kaksi (yleiset ja masters sarjat). Tulossa
vielä Teuvan Juniori-SM kilpailut

- Hallikauden 2022 SM-kilpailut
- Masters kisat Kokkolassa 2.4.2022
- Kokkola tarjonnut yleisten sarjojen SM-kisaa 14.5. Avataan tästä

keskustelu (foorum) ja haetaan vaihtoehtoja.
- SM-viikko Salo

- 3. palaveri pidetty
- Viurilan kartanolla finaalitapahtumaa ei voida järjestää. Korvaavia

paikkoja on esitetty alueita Salon kaupungilta (kriteerinä on se, että alue
olisi kaupungin omistama).

SM-kilpailujen tuomariraportit (3D SM Riihimäki). Keskusteltiin kilpailusta esitettyihin
palautteisiin radan turvallisuudesta. Tämä aihe käsitellään joulukuun kokouksessa.

7. Ajankohtaiset aiheet (SJAL-vuosikello)

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



8. Huippu-urheilun tehostamistuet - Kimmo Yli-Jaskari (OK)

Olympiakomitean lajiryhmävastaava Kimmo Yli-Jaskari vierailee kokouksessa. Hän avaa
OK:n odotuksia ja kriteerejä huippu-urheilun johtamisesta, valmennuksesta ja sen
tukemisesta.

Yli-Jaskari esitteli huippu-urheilun tilaa ja näkemyksen jousiammunnan tilasta
huippu-urheilun näkökulmasta. OK:n näkökulmasta liitolta odotetaan suurempaa tukea
huippu-urheilulle. Päätöksiä asiasta pitää saada viimeistään ensi viikon aikana.

Päätettiin laatia kolme ehdotusta mahdollisista tavoista rahoittaa (mahdollinen) tuki.

Päätös tehdään erillisessä kokouksessa.

9. WA:n sääntömuutokset

Uudet WA:n bylaw-sääntömuutokset, olisivat astumassa voimaan 15.1.2022. Näihin
sisältyy ammunta-ajan lyhentäminen alkukilpailussa 40s -> 30s per nuoli.

Tuomarineuvoston esitys on, että säännöt otetaan Suomessa käyttöön hallikauden 2022
SM-kilpailuissa. Perustelut: karsinta SM-kilpailu olisi näin yhdenvertainen

Perustelut:

- Syksyn ja kevään kansallisten kisojen SM-karsintakelpoisuus kärsii, jos ammunta-aikaa
(ja vaistojousen välinesääntöjä) muutetaan kesken kauden.

- SM-kisoille on yleensä haettu kansainvälistä statusta. KV-status tarkoittaa sitä, että
kisojen tulokset voidaan hyväksyä Euroopan- ja/tai Maailmanennätyksiksi. Jos
ennätyksiä halutaan tavoitella kevään SM-kisoissa, on kisojen oltava WA:n sääntöjen
mukaiset, joten siksi SM-kisoihin käyttöön uudet bylawt.

10. Juniorien SM-kilpailut 2022

Myönnettiin Torniolle 30.7.2022.

11. EMG 2023

EMG Tampere 2023 kilpailun status. Kilpailun järjestämisvastuussa on Tampereen
kaupunkin ja sitä varten erikseen perustettu yhdistys. Operatiinen vastuu on
tapahtumajärjestäjällä (yritys). Jousiammunnan osalta järjestely on hyvässä vauhdissa.
Seuraavaksi tarkennetaan kilpailun budjettia. Tampereen kaupunki vastaa infrastuktuurin



rakentamisen kustannukista ja lisäksi tukee järjestäviä seuroja (meidän tapauksessa
(TJA-SJAL-PJM) kiinteillä korvauksilla, jotka riippuvat tapahtuman koosta.

12. NUM 2022

NUM kisan (2022) status. OJM tekee päätöksen marraskuun aikana, ovatko he valmiita
järjestämään vuoden 2022 kilpailun. Korvaavaa järjestäjää ei tällä hetkellä ole.

13. Esitys kansainvälisen parakilpailun järjestämisestä

Paralympiakomitea ja SJAL:n pararyhmä on esittänyt, että Suomessa järjestettäisiin
kansainvälisen tason parakilpailu. Paikkana on esitetty Pajulahden Urheiluopistoa
(ryhmä on käynyt omasta aloitteesta jo keskusteluja Pajulahden kanssa).

Keskusteltiin aiheesta yleisellä tasolla. Asia etenee palaverissa 10.11.
paralympiakomitean kanssa.

14. Valmisteluasioita

12.1 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

15. Muut asiat

Seuraavaan kokoukseen asialistalle maastolajiryhmän kokoonpanon suunnittelu
(jäsenten hakeminen).

16. Seuraavat kokoukset

Kuukauden 2. tiistai-iltana

7.12.2021 klo 18:30 Zoom (mukaan kutsutaan myös uusi hallitus ja puheenjohtaja)

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:20

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


Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta) Sihteeri (Juhana Rüster)


