
Suomen Jousiampujain Liitto ry PÖYTÄKIRJA 
 
2019 Hallituksen kokous 8/2019, etäkokous 
09.12.2019 klo 18:30 
 
Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Ensio Lehto, Harri Verho, Juuso Heikkilä, 
Susanna Laamanen, Matti Aaltonen, Mika Savola, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Eva 
JÄlkö (vuoden 2020 hallitus) 
 
Poissa: Tuire Kourula 
 
Uusi kokouslinkki: https://zoom.us/j/7984811497  
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:31 
 
 
2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen 
Vahvistettiin kokouksen 7/2019 pöytäkirja 
 
 
4. Ilmoitusasiat 

- Talousassistentin rekrytointi. Palkattu Anne Björk talousassistentiksi. 
talous@jousiampujainliitto.fi  

- Suomen Olympiakomitean syyskokous  
- OKM:n toiminta-avustushaku - Hakemus jätetty OKM. Haettu summa 97500€ 

 
 
 
5. Sähköpostipäätökset 

a) Pohjanlahden Jousiampujat hakevat SJAL:n jäsenyyttä. Yhdistyksen rekisteröinti on 
vielä kesken Patentti ja rekisterihallituksessa.  
 
SJAL:n hallitus päätti sähköpostikokouksessa hyväksyä Pohjanlahden Jousiampujat 
SJAL:n jäseneksi 6 kk määräajaksi 22.5.2020 asti. PRH:n hyväksyttyä 
rekisteröintiiakemuksen, seuran tulee toimittaa SJAL:lle hyväksytyt säännöt.  
 

b) SJAL:n hallitus päätti nimittää Oulussa 28.3.2020 järjestettävien Senioreiden halli 
SM-kisojen päätuomariksi Mari Jakosen. Varalla Jouni Möttönen 
 

c) Jormuan Tarmokkaat Urheilijat (Kajaani) hakee SJAL:n jäsenyyttä. Kyseessä on 
yleisseuran jaos. Jäsenyys hyväksyttiin. 

https://zoom.us/j/7984811497


d) Päätettiin käynnistää uuden talousassistentin rekrytointi toiminnajohtajan esityksen 
pohjalta (21.11.2019). 
 

e) Hyväksyttiin Joensuun 25m SM-kisan karsinta ja peruskisamenettely Ensio Lehdon 
esityksen pohjalta (21.10.2019) 

 
 
6. Raportit (Kohdaksi 16) 

a) Seuratoiminta / Juhana Rüster 
- Toiminnanjohtaja ja seurakehittäjä seuravierailulla Jousi-Jussit, Seinäjoki 
- Ensinuolten muksu-versio 

 
b) Valmennus ja KV kisat / Juhana Rüster 

- VOK3 
- Kuortaneella maajoukkueleiri.  
- Maajoukkue leireilee kevään aikana kahdella leirillä 
- OK tukee Taru Kuoppaa ja Antti Vikstromiä, Jere Forsberg ja JP Antonius 

saavat tukea samoin kuin paran valmentaja Jari Pirttimaa. 
 

c) Joensuun SM-viikko 2020 / Ensio Lehto 
- Valmistelu etenee suunnitelman mukaan. mm. Turvalisuussuunnitelma 

laadittu. Tähän mennessä 81 ilmoittautunutta urheilijaa 
 

d) Talous / Juhana Rüster 
- Vuoden 2019 tulos tullee olemaan lähellä nollatulosta 
- OKM:n rahoitushakemus jätetty 9.12. 

 
 
7. Vuoden valinnat 
 
MIetittiin mahdollisia valintoja.  
 

a) Vuoden jousiampuja - Taru Kuoppa (European Games 9. sija),  
b) Vuoden juniori jousiampuja - Verne Vuorinen, Aino Remes 
c) Vuoden jousiammuntaseura - Iitin jousiampujat (SM-viikko, useita kilpailuja), 

Koillis-Savon Sulka (junioritoiminta) 
d) Vuoden jousiammuntateko - Antti Vikström 590 18m tulos 7.12.2019 Vaasa 
e) Vuoden jousiammuntatapahtuma - Pohjan Jousi (kaikkien luokkien SM-kisa), Lasten 

Leiri Iitissä, Itä-Suomen alueen alueleirit 
 
Siirretään asian päättäminen vuoden 2020 ensimmäiseen kokoukseen. 
 
 



8. Nuorten SM-kilpailun järjestäjän valinta 
Päätetään nuorten halli-SM-kilpailun järjestäjistä. Kilpailua on hakenut järjestettäväkseen 
Länsirajan jousiampujat (Pello), Turun Arcus ja Robin Hood (Espoo).  
 
Päätös: Järjestelykykyjen perusteella todettiin kaikki seurat kelvollisiksi kilpailujen 
järjestäjäksi. Äänestyksen jälkeen kisat päätettiin myöntään Robin Hoodille. 
 
 
8. Päätös osallistumisesta SM-viikolle 2021 (Salo) 
Vuoden 2021 SM-viikko pidetään Salossa 1-4.7.2021. Liitoilta odotetaan sitovaa 
ilmoittautumista 14.2.2020 mennessä. Osallistumismaksu SM-viikolle 2000+alv €/laji. 
 
Päätös: SJAL päättää ilmoittautua SM-viikolle 2021 ja sitoutua maksamaan 
osallistumismaksun.  
 
 
9. Esitys vuoden 2020 maastoammunnan SM-kilpailuiden ajankohdan siirrosta 
Vuoden 2020 maastoammunnan SM-kisat järjestävä Ascella on saanut pyyntöjä siirtämään 
kilpailut viikkoa suunniteltua aikaisemmaksi (Kilpailuja haettu pidettäväksi 27.-28.6.2020. 
Ehdotettu: 13.-14.6.2020). Oleellisin perustelu on SM-kilpailujen samanaikaisuus Berliinissä 
pidettävän World Cup-kisan kanssa ja tuohon kilpailuun osallistuvat urheilijat eivät voisi ottaa 
osaa Triple Crown-sarjaan 
 
Päätösesitys: Kilpailukalenterin sovitteleminen on kokonaisuus, jossa joudutaan 
huomioimaan suuri joukko erilaisia tekijöitä. Päätetään, että maastoammunnan SM-kilpailut 
pidetään haettuna ajankohtana (ei siirretä).  
 
 
10. Maastoammunnan lajivastaavan valinta 
Hannu H Kari on ilmaissut halunsa siirtyä sivuun maastoammunnan lajivastaavan 
tehtävästä. Ehdolla jatkajaksi on Harri Verho. 
 
Päätös: Hallitus päätti nimittää maastoammunnan lajivastaavaksi Harri Verhon.  
 
 
11. SJAL / SJML / 3D-Cup 
Alustava ehdotus SJAL/SJML/FFAA yhteisestä formaatista 3D-ammunta Cup:ssa. Kyseessä 
on formaatti joka on sisällytetty liiton ohjelmaan vuonna 2017 ja jota maastoryhmä on 
alkanut kehittämään tapahtuvaksi vuonna 2020. Harri Verho toimittanut asiasta esityksen 
hallitukselle sähköpostilla 26.11.2019  
 
Päätös: Päätettiin puoltaa esitettyä liittojen yhteisestä 3D-ammunta cupista sillä 
edellytyksellä, että kilpailusarjaan voivat osallistua SJML:n, FFAA:n ja SJAL:n alaisten 
seurojen jäsenet tai SJML:n henkilöjäsenet. 3D-cup-sarjaaan osallistuminen muilta kuin 
SJAL:n jäseniltä ei edellytä SJAL:n lisenssiä, mutta vakuutus on oltava. Ilman SJAL:n 



lisenssiä SJAL:n 3D-kilpailuissa ei voi SM-arvoa voittaa.  Lopullinen päätös tehdään 
tarkennetun mallin pohjalta tulevissa kokouksissa. 
 
 
12. Esitys luokan M80 / Y80-luokan perustamisesta 
Pekka Pentinsaari esittää SJAL:n hallitukselle, että kilpailusääntöihin lisätään luokka M80, ja 
luokassa järjestetään SM-kisa aina kuin vähintään 1 osallistuja on ilmoittautunut ko 
luokkaan. Samalla päivitetään luokka osaksi SJAL:n sääntöjä.  
 
Päätös: Todettiin, että SJAL:ssa on vuonna 2019 kaksi yli 80 kilpailulisenssin haltijaa. 
toistaiseksi ei edetä luokan perustamisen suhteen.  
 
 
13. Arvokisojen pelisääntödokumentin päivittäminen ja hyväksyminen 
Kokouksessa 5/2019 päätettiin tarkentaa arvokisojen pelisääntödokumenttia siltä osin, että 
urheilijan edustuskelpoisuus edellyttää sitä, että hänen omat ja edustamansa seuran maksut 
pitää olla selvitetty SJAL:n kanssa ennen karsintaan osallistumista. On tullut esille, että 
urheilija ei välttämättä tiedä seuransa maksutilannetta. Haluttiin selvittää esimerkiksi 
urheilijan mahdollisuus seuran edustusta kesken kauden tilanteessa, missä seura ei kykene 
tai halua järjestää maksuasioitaan SJAL:n kanssa. Todettiin, että SJAL:n hallitus voi käyttää 
näissä tilanteissa tapauskohtaista harkintaa.  
 
Hallitukselle toimitettu esitys päivitetystä pelisääntödokumentista sähköpostilla 6.12.2019. 
 
Päätös: Hallitus kommentoi pelisääntödokumenttia ennen seuraavaa kokousta. Säännöt 
hyväksytään seuraavassa kokouksessa.  
  
 
14. Uuden Paralympiakomitean jäseneksi liittyminen 
 
Suomen Paralympiakomitea ry ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry yhdistyvät 
1.1.2020 alkaen. Yhdistymisen myötä Paralympiakomitean toiminta siirretään VAU:lle, josta 
tulee vammaisurheilun kattojärjestö. VAU:n nimi muutetaan samalla Suomen 
Paralympiakomiteaksi. Uudella järjestöllä on kahden eri tason jäseniä, paikallisia yhdistyksiä 
ja seuroja sekä valtakunnallisia lajiliittoja. Jäsenmaksu on n. 350€. 
 
Päätettiin liittyä Paralympiakomitean jäseneksi. 
 
 
15. Muut asiat 

● Kokkolan SM-kilpailujen luokkien osalistujamäärät.  
Kilpailuun on mahdollista osallistua 100 urheilijaa. 100 paikkaa jaetaan siten, että 
karsinnan perusteella paikat jaetaan: 
 

○ YT=28 
○ Y=28 



○ YV=14 
○ N=14 
○ NT=4 
○ NV=4 
○ YLB=4 
○ NLB=4 yht,100 paikkaa 

 
YLB ja NLB kiintiöt tulee lunastaa 1.3.2020 mennessä. Jos niistä jää kiintiöpaikkoja 
lunastamatta, niin vastaavat palautetaan järjestyksessä N,YT,Y 

 
Mikäli (muut) luokat eivät täyty 1.3.2020 mennessä, paikat vapautuu täytettäväksi 
muissa luokissa.  

 
 
16. Seuraavat kokoukset  
Vuoden 2019 hallitus  
  
 
 
17. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:52 
 
 
 
Petteri Alahuhta Juhana Rüster 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 


