
Suomen Jousiampujain Liitto ry PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 7/2021, etäkokous

17.8.2021 klo 18:30

Paikalla: Petteri Alahuhta, Ensio Lehto, Matti Aaltonen,Riku Andersson, Mika Savola,
Juhana Rüster (toiminnanjohtaja)

Poissa: Eva Sjöström, Tuomo Laakso, Harri Verho, Thomas Schrader (kohtaan 6.1 asti)

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 18:34

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat

● ei ilmoitusasioita

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


5. Sähköpostipäätökset

5.1 Tornion Jousiampujat ry:n ansiomerkkianomukset.

Myönnettiin ToJa:n jäsenille seuraavat seuraavat ansiomerkit.

- Kultainen ansiomerkki: Markku Välimaa, Tuula Mikkola, Lauri Rytky ja Merja
Rytky

- Hopeinen Ansiomerkki: Kari Sumén, Timo Taskila
- Pronssinen ansiomerkki: Jere Laine

Ansiomerkit luovutettiin Tornion SM-kilpailujen yhteydessä 7.8.2021

6. Raportit

Lyhyt katsaus toimintaan

6.1. Valmennustoiminta + huippu-urheilu / Juhana

- Olympialaisten maapaikkojen karsintaa, joista Suomelle yksi maapaikka. Paikan
hankki Antti Vikströmin, jonka Olympiakomitea aikaisemmin sovittujen
menettelyjen perusteella valitsi kisoihin

- Olympialaisissa Antti Vikströmillä oli merkittäviä välineongelmia, joiden takia
pudotutuskisassa taival jäi ensimmäiseen karsintakierrokseen.

- Antti Vikström ja Antti Tekoniemie lähdössä Yanktonin MM-kilpailuihin syyskun
puolessa välissä.

- Nuorten MM-kilpailut: Aleksi ja Emmi Cadet-luokassa toiselle kierrokselle.
Molemmat ampuivat hyvin. Verne putosi ensimmäisellä kierroksella tiukan
kilpailun jälkeen.

- maasto EM ja 3D-MM-kilpailut tulossa syyskuussa
- Vuoden 2022 maajoukkuetoimintaa suunniteltu (Juhana, Antero Sistonen ja Miika

Aulio). Suunnitelmana, että Miika vetää miesten joukkueen valmennusta ja
Antero vetäisi naisten joukkueen valmennusta.

- Miesten maajoukkueen tulosrajan (660) ylittänyt kaksi ampujaa ja leiritysrajan
(630) 9 ampujaa. Naisten maajoukkuerajaa (630) ei ylittänyt yksikään urheilija.
Leiritysrajan (610) ylitti 5 ampujaa

- Nuorten maajoukkueraja 600 pistettä. Kehitysryhmään kutsutaan avoimella
kutsulla halukkaat. Maajoukkueessa tavoitteena suunnitella kisaohjelmaa siten,
että urheiljat osallistuisivat pääkisan (EM) lisäksi myös toiseen kv.kisaan.

- Kehitysryhmälle suunnitellaan etävalmennuskonseptia. Mukana kouluttamassa
Juhana, Antero ja Miika. Kehitysryhmän jäsenille suunnitellaan harjoitusohjelmat
ja käyttöön otetaan harjoituspäiväkirjat.

- Suunnitelmana on käynnistää psyykkisen valmennuksen koulutusohjelma
jousiampujille. Kehitetään toimintamallia jousiammunnan psyykkiseen
valmennukseen.



6.2. Seuratoiminta ja nuorisotoiminta / Marja & Juhana

- Täysosuma-konsepti ollut työstämisen kohteena. Syksyllä mukaan lisää kouluja.
Syksyllä kehitetään seuroilla yksinkertainen ja selkeä materiaali. Välineiden
hankkiminen ollut hankalaa.

- Vaatteiden hankinta työllistänyt
- Pääkaupunkiseudun junnu-sarja
- Tavoitteena alkusyksyn aikana kontaktoida suurimmat seurat ja vuoden vaihteen

jälkeen kaikki muut seurat.
- Mökkijousiammunnan SM-kilpailu. 15 tulosta. Palkintojen jako seuraavana

edessä. Ensimmäisen kisan perusteella kokemukset kerätty. Mitään yllättävää
kisamuodossa ei ilmennyt. Jatkossa tiedottaminen syytä aloittaa aikaisemmin.

6.3. Kilpailutoiminta / Ensio

- 3D-, maaston, tauluammunnan (jun, sen, yleinen) kisat käyty. Käsitellään
SM-kisojen kokemukset ja kattavampi raportti.

- Kilpailutoiminta osittain (alueellisesti) melko vähäistä. Mahdollisesti koronan
takia.

6.4 Talousraportti

- kesän kv-kilpailuita laskuttamatta n. 42 t€. Kassavarat n. 60 t€.
- Toiminta-avustuksesta loppuosa (n.50%) tulossa syksyllä samoin kuin OK:n

tehostamistuet
- Kilpailumaksujen laskutus lähiaikoina.

7. Ajankohtaiset aiheet (SJAL-vuosikello)

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

7.1. SJAL:n syyskokouksen ajankohta ja paikka

Päätetään syyskokouksen ajankohdasta (viimeistään lokakuu) ja kokouksen
pitopaikasta.

- Syyskokous pidetään Riihimäellä halli-SM-kilpailujen yhteydessä 16.10.2021.
Kokouksen kellonaika ajankohta tarkentuu myöhemmin.



7.2. Toimintasuunnitelman valmistelun painopisteet

Keskustelu toimintasuunnitelman 2022 päälinjoista ja painotuksista.

Suunnitellaan laajennetun hallituksen työpajaa 13.9.ksi (Klo 18-21).
Toiminnansuunnitteluun mukaan kutsutaan hallituksen ulkopuolelta henkilöitä, joilla
näkemysta lajin kehittämisestä. Juhana tekee ehdotuksen mahdollisista henkilöistä ja
hallitus käy asiasta keskustelun sähköpostitse.

Mahdollisia työpajassa työstettäviä asioita vuodelle 2022:

- Täysosumakonsepti (koululiikunta)
- Seurakoulutukset
- Liiton henkilöjäsenet (Archer Fans)
- Oma videotuonto (opetusvideot edellä)
- Psyykkisen valmennuksen prosessi
- Etävalmennuskonseptin kehittäminen (nuorten valmennusryhmä)
- Aluetoiminnan elvyttäminen koronan jälkeen

7.3. Taloussuunnittelun käynnistäminen vuodelle 2022

Keskustelu liiton taloussunnittelun reuna-ehdoista ja mahdollisisista painotuksista
vuodelle 2022.

Käsitellään yhdessä toimintasuunnittelun kanssa.

7.4. Kilpailusääntöjen muutostarpeet hallikaudelle (voimaan 1.9.2021)

Keskustelu kilpailusääntöjen muutostarpeista talvikaudelle. Aikaisemmin sovittu, että
sääntökirja päivitetään kaksi kertaa vuodessa, jolloin sääntökirjan päivitykset astuvat
voimaan 1.4 ja 1.9.

- Lämmittelyammunnan pituuden määrittäminen. Lämmittelyammunta voitaisiin
säätää esimerkiksi kolmen sarjan mittaiseksi. Sääntöjen mukaan lämmittelyyn
on varattava vähintään 2 sarjaa tai maksimissaan 45 minuuttia. Hallituksen
keskustelussa arvioitiin, että sääntömuutos olisi selkein tapa asia ratkaista.
Mahdollinen epävirallinen ohjeistus johtaisi vaihtelevaan käytäntöön.

- Seniori sarjojen nimen muutos Masters sarjoiksi

Sääntömuokkaukset lähetetään tuomarineuvostolle valmisteltavaksi 1.9 voimaan
tulevaan sääntökirjaan.



8. Liittyminen OK:n yhteiseen keskitettyyn vakavien eettisten rikkomusten
käsittelyjärjestelmään

Jatketaan keskustelua kesäkuun kokouksessa esille nostetusta Olympiakomitean
yhteisen keskitetyn eettisten rikkomusten käsittelyjärjestelmästä ja siihen liittymisestä.
Mahdollinen mukaan liittyminen edellyttää liiton sääntöjen muuttamista.

Mahdollinen muotoilu sääntöihin (OK:n viestinnästä):

[XX] ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista
käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin  ja
urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakun nan toimivaltaan ja
sääntöihin sekä sen päätöksiin. [XX:n] jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja
toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin
kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

Lisäksi liittyminen järjestelmään on syytä huomioida SJAL:n kurinpitomääräyksissä.

Hallituksen keskustelussa päätettiin, että jätetään asia pöydälle. Hallituksen jäsenet
tutustuvat asiaan tarkemmin ja tehdään erikseen sähköpostipäätös tai päätetään asiasta
seuraavassa kokouksessa järjestelmään liittymisestä. Teknisesti liittyminen tapahtuu
muuttamalla SJAL:n sääntöjä niin, että sitoudutaan tähän järjestelmään.

9. Kesän 2022 kilpailukalenterin suunnittelu

Keskustelu kesän 2022 kilpailukalenterin suunnittelusta, arvokilpailujen sijoittumisesta ja
karsintakilpailuista.

Päivämääriä:

- SM-viikko Salo 3-7.7.
- NUM Suomi: 15-17.7.2022
- Hakemuksia ei saapunut vielä tähän mennessä: Kaikki muut SM-kilpailut pl

Master SM (6.8. TAI 13.8.2022) ja 3D SM (Keuruu)
- Rankin 2021 finaalikilpailu hallissa

10. Koronatilanteen seuranta ja tarpeelliset lisäohjeistukset

Keskustelu koronatilanteen etenemisestä ja mahdollisista uusista päätöksistä, joita Liiton
hallitukselta edellytetään.

Seurataan tilannetta ja terveysviranomaisten ohjeistusta.



11. Valmisteluasioita

11.1 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

11.2. Liiton jäsenhankinta - henkilöjäsenet

Alustavan pohdinnan perusteella liitolla voi olla jäsenenä kannattavia jäseniä (§5).

“Kannattavaksi jäseneksi voidaan liittohallituksen päätöksellä hyväksyä yksityinen
henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa”

Asia siirretään valmisteluun toimintasuunnittelun yhteydessä.

11.3. Suomen ennätys-diplomit

Keskustelua ideasta, että Suomen ennätyksistä aletaan myöntää urheilijalle diplomit.

Asia herätti mielenkiintoa, mutta vaatii jatkovalmistelua.

12. Muut asiat

13. Seuraavat kokoukset

Kuukauden 2. tiistai-iltana

14.9.2021 klo 18:30 Zoom

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.42

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


Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta) Sihteeri (Juhana Rüster)


