
Suomen Jousiampujain Liitto ry PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 10/2021, etäkokous

07.12.2021 klo 18:30

Paikalla: Petteri Alahuhta, Matti Aaltonen, Riku Andersson, Eva Sjöström, Harri Verho,
Ensio Lehto,  Juhana Rüster (toiminnanjohtaja),

Uusi hallitus: Mari Jakonen, Jere Forsberg, Kari Koskinen,

Poissa: Mika Savola, Thomas Schrader, Tuomo Laakso,Marja Raisoma (seurakehittäjä)

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 18:35

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Vahvistetaan edellisten kokousten pöytäkirjat (9.11.2021 & 15.11.2021).

4. Ilmoitusasiat

4.1. Olympiakomitean tukipäätökset

OK tehostamistukipäätöset:  Antti Vikström 5000€, samoin Jere Forsberg. JP Antonios
2000€. Pararyhmän valmentajatuki putosi 9000€:sta 5000€.

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


5. Sähköpostipäätökset

5.1 Ansiomerkkianomus

SJAL:n hallitus myönsi Turun Arcuksen 9.9.2021 päivätyn esityksen mukaisesti
seuraavat ansiomerkit ansioituneille henkilöille (Matti Aaltonen ei osallistunut asian
käsittelyyn tai päätöksentekoon)

Hopeinen ansiomerkki:

Jari Salminen

Anssi Huhtala

Pronssinen ansiomerkki:

Anne-Mari Aaltonen

Taina Rantanen

Mika Leiritie

Petri Helin

5.2. Yleisen luokan halli-SM-kilpailut 2022

Myönnettiin Kokkolan Achillles ry:lle oikeus järjestää yleisen luokan halli-SM-kilpailut
2.4.2022. Samassa yhteydessä järjestetään myös masters-halli-SM-kilpailu (3.4.2022).

9. NUM 2022, EMG 2023, SM-viikko Salo 2022 ja halli-SM-juniorit

9.1. NUM 2022

Pohjan Jousi on ilmaissut mielenkiintonsa järjestää NUM 2022 kilpailun. Ehtona on
rajattu osallistujamäärä (160), jos kisa järjestetään seuran omalla radalla. Jos kilpailu
voidaan järjestää Kemin keskuskentällä, olisi osallistujamäärä vapaa. PoJo kertoo
joulukuun aikana kummalla kentällä kisan voisi järjestää.

Päätettiin, että NUM 2022 pidetään Kemissä.

9.2. EMG 2023

EMG-ryhmä kokoontunut kerran. Maastoradan uudelleen katselmointi 7.12.
(kilpailuskuksen siirto). Sopimus EMG organisaation kanssa tehdään joulukuun aikana
(kaikki osapuolet allekirjoittajina). Akuutteja asioita taustamateriaalien tilaaminen ja
Tampereen Kaupin kentän tuleva siirtyminen Mustavuoreen. Uusi palaveri EMG
suorituspaikasta 15.12.



Todetaan tilanne ja aletaan valmistella yhteistyösopimuksia EMG-organisaation,
Tampereen jousiampujien ja Pirkanmaan jousimetsästäjien kanssa.

9.3. SM-viikko Salo

Salon SM-viikon finaalien suorituspaikka on edelleen avoimena. Salon kaupunki on
esittänyt muutamia vaihtoehtoja, mutta näitä ei ole pystytty vielä arvioimaan.

Todetaan, että valmistelut etenee ja kisapaikan varmistaminen mahdollisimman nopeasti
on tärkeää jatkosuunnittelun mahdollistamiseksi.

9.4. Halli SM-juniorit

Koillis-Savon Sulka on hakenut Juniori halli-SM kisaa ajalle 9.4. Käsitellään hakemuksen
hyväksyminen nopeutetulla aikataululla.

Päätettiin, että kisat myönnetään Koillis-Savon Sulalle ja Puijon Jouselle yhdessä
järjestettäväksi esitettynä ajankohtana.

6. Raportit

Lyhyt katsaus toimintaan

6.1. Valmennustoiminta + huippu-urheilu / Juhana

- Kuortane 11/2021
- Karsintakilpailukysely urheilijoille
- VOK1 (Kisakallio 10-12.12) valmistelu, uusien koulutusosuuksien tekeminen
- Etävalmennustoiminta
- Halli EM karsinnan tilanne

6.2. Seuratoiminta ja nuorisotoiminta / Marja & Juhana

- Seurakoulutukset, webinaarivalmistelut
- Lahden Vasama uusi koulutettava
- SE-kunniakirjan luonti, printti, postitus
- Suomisportin liitto- ja seuratoiminnan eriyttämisen kokous ja viestintä seuroille
- maajoukkuevaate- ja -paitatilaus
- Täysosuma-settien postitus ja neuvot ohjaajille
- Täysosuman tuntisuunnitelmat paremmin pdf:lle - kesken
- Tuntisuunnitelmia nuorten harjoituksiin KoSulle- kesken
- Oma sivu Täysosuman ohjaajille
- Nuorten SM-hallikisat
- Junnusarjan käynnistys + Junnu Cupin osakilpailut

6.3. Kilpailutoiminta / Ensio

- Tuomariraportit kauden SM-kilpailuista



- 3D SM Riihimäki. Pääosin hyvää palautetta kisasta. Huomiona, että radan
suunnittelussa eri luokkien välillä toivottiin enemmän tasapuolisuutta
(esim ampumapaikat eivät kaikissa luokissa olleet yhtä haastavia). Myös
taulujen sijoittelun osalta mahdolliset ohiampumiset syytä huomioida
(turvallisuus ja esim kivet taulun takana-nuolten rikkoutuminen). Rata
haastava, mutta turvallisuuteen voi kiinnittää enemmän huomiota

- Maasto SM Teuva. Kokonaisuus OK. Lyhyet palautteet. Muutamia pieniä
huomioita (esim. jokunen väärä taulukoko ja joitakin ylipitkiä matkoja)

- Juniori SM Rautavaara. Kilpailupaikka ja järjestelyt OK. Erikoishuomiona
hyvin toiminut ammunnanjohtaja vaikka kokemusta ei juuri ollut.
Äänentoistolaitteisto heikko. Tulospalvelussa erilaisia hankaluuksia.

- Yleiset luokat SM Tornio. Tauluryhmä toimi erittäin hyvin. Kilpailusta
livestream, mutta vain Lapin Kansan tilaajille. Äänentoistolaitteistossa
kehitettävää. Aikataulu piti hyvin.

- Seniori SM Kemi.  Lyhyet raportit. Ei kännyköitä käytössä, joten ei
reaaliaikaisia tuloksia käytössä.

- SM-fita Seinäjoki. Kilpailut kaksipäiväiset. Vähän osallistujia. Joillakin
osallistujilla pitkiä odotuksia.

- Halli-SM Yleiset. Aikataulullisesti onnistunut tapahtuma. Tulospalvelu
toimi hyvin (kokenut tiimi). Juryn ampujajäsen poistui kisasta kesken
kaiken (kyseessä tietokatkos)

- Masters halli SM Pello.  Kilpailu venyi todella pitkäksi. Tulospalvelussa oli
parantamisen varaa. 2-henkisten joukkueiden muodostamisen säännöt
eivät riittävän selkeinä.

- Juniori halli-SM Teuva. Pienet kisat. Ianseo ei käytössä eikä
reaaliaikainen tulospalvelukaan.

- Keskeisiä havaintoja: SM-kisojen tulospalvelussa on tärkeää, että
tulospalvelutiimi on mukana mahdollisimman aikaisin. Tulospalvelutiimin
kehittäminen ja toiminnan vakioiminen. Kilpailujärjestäjille toivotaan tarkempaa
ohjeistusta (käsikirjan muodossa). Myös kilpailujärjestämiseen liittyvää koulutusta
on seurojen taholta toivottu.

6.4. Talousraportti

● VOK 1 laskutuksia tekemättä ( ei tarkkoja lukuja saatu )
● Loppuvuoden kilpailumaksuja tekemättä ( ei tarkoja lukuja saatu )
● Varaston arvon kasvu
● Tilikaudelle kuuluvia tukia saamatta 5000 e huippu-urheiluun ja 4000 e para,

huomioitu raportilla ( jaksotettu tuottoihin )
● Joulukuun palkat tulossa vielä kuluihin ( lähes sama taso kuin vuonna 2020?)
● Suomisportista tulossa tuottoja ( ei tarkkaa lukua vielä )
● Vakuutuskuluja tulossa ed.vuoden ja tämän vuoden osalta->viivästynyt laskutus

(selvittelyssä)
● Tilikauden tulos tullee asettumaan lähelle budjetoitua -8000€, karkea arvio



7. Ajankohtaiset aiheet (SJAL-vuosikello)

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

7.1 Vuoden parhaiden valinnat

Päätetään vuoden parhaista eri kategorioissa. Ehdokkaita eri kategorioiden palkittaviksi
alla olevassa listassa:

Vuoden jousiampuja 2021:

Valittiin: Anne Laurila, 3D hopea (2/14), Mixed team pronssi (3/9), joukkue EM-pronssi
(3/8)

Vuoden juniorijousiampuja 2021:

Valittiin: Aleksi Petäjä, Juniori-MM 33/77 + hyvä tulostaso 15 ja 17 vuotisten sarjassa, 3
x SM 1. kaudella 2021, 15v SE taulussa

Vuoden seura 2021:

Valittiin: Artemis: jäsenmäärän kasvattaminen pandemiavuonna ja nousu suurimmaksi
seuraksi, ohjatun toiminnan kehittäminen määrätietoisesti

Vuoden jousiammuntateko 2021:

Valittiin:  Koillis-Savon Sulka: pienen seuran ponnistukset juniorityöhön. Juniori-SM kisat
Rauravaaralla, jousiammunnan vieminen naapurikuntiin (Jalasjärvi, Sonkajärvi...)
koululiikuntana.

Vuoden tapahtuma 2021:

Valittiin: 3D Cup: kilpailusarja yhdisti kolmen eri liiton jäseniä yhteiseen kilpailusarjaan

8. Maastolajiryhmän kokoonpanon suunnittelu

Lajityöryhmän tehtävät.

1) Huippu-urheiluun liittyvät menettelyt



2) Maajoukkueen järjestäytyminen ja valintakriteerit
3) yhteistyö eri liittojen välillä
4) Maastoammunnan harrastuspohjan laajentaminen

Viestitään ryhmän perustamisesta ja haetaan avoimella haulla jäseniä.

Käynnistetään työryhmän jäsenten rekrytointi ja tavoitteena nimetä ryhmä tammikuun
kokouksessa. Eva ja Mari järjestää asiaa.

10. Valmisteluasioita

10.1 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

10.2 Archery Fans

Jatketaan keskustelua liiton henkilöjäsenyydestä (työnimi “Archery Fan Comunity”).
Asiasta on koottu paketti verkkosivuille (ei julkinen). Hallituksen jäsenet ovat
kommentoineet konseptia sähköpostitse. Uutena osana lisätty Business osaan Platinium
-taso. Valmistelu

10.3. Sponssa sopimus

Sponssa sopimus (urheilijoiden varainkeruu). Sponssa on yllä olevasta erillinen
mahdollisuus, jossa yksittäisille urheilijoille tarjotaan mahdollisuutta hakea sponoreita.
Tässä yhteydessä keskutellaan Sponssa kanssa, olisi palvelua mahdollista laajentaa
maajoukkueiden yhteisiin sponsoreihin (tai yhdistää yllä olevaan Archery Fan Business
malliin).

11. Muut asiat

Uuden hallituksen tiedot päivitettävä PRH:n. Juhana ja Mari  selvittävät menettelyt
tietojen päivittämiseksi.

Tämä oli Petteri Alahuhdan viimeinen kokous SJAL:n hallituksen puheenjohtajana.
Petteri kiitti hallitusta ja Juhana Rüsteria hyvästä yhteistyöstä puheenjohtajakauden
aikana.

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


13. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous 4.1.2022 klo 18:30 alustava)

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:20

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta) Sihteeri (Juhana Rüster)


