
Suomen Jousiampujain Liitto ry PÖYTÄKIRJA 6/2022

Hallituksen kokous, etäkokous
9.6.2022 klo 18.30

Paikalla: Mari Jakonen, Kari Koskinen, Eva Sjöström, Matti Aaltonen, Tuomo Laakso, Tuomo
Laakso, Mika Savola, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja)

Poissa: Ensio Lehto, Jani Savilampi, Riku Andersson

Kokouksen osallistumislinkki:

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

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Jakonen avasi kokouksen klo 18.30

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Ilmoitusasiat

Mari Jakonen ja Juhana Rüster osallistuivat WAEn kongressiin 5.6.2022 Münchenissä.

Kokouksessa hyväksyttiin WAEn hallinnollisten sääntöjen muutoksia ja korjaukset WAn
hallinnollisten sääntöjen kanssa yhtenäiseksi

- EE/ME -tulosten ilmoittaminen Wareoksen kautta, ei enää WAEn toimistoon
- mahdollisuus järjestää kongressit etänä poikkeustilanteissa (pandemia tms.)
- valtakirjat kongresseihin toimitettava 10 päivää ennen kongressia
- hallituksen ja komiteoiden toimihenkilöt voivat jatkossa toimia maksimissaan 3 kautta

putkeen (max. 12 vuotta)
- hallitus nimittää työryhmien jäsenet joka kongressin jälkeen 2 vuodeksi entisen 4

vuoden sijaan
- Kokouksessa ei hyväksytty WAEn hallituksen esitystä kongressin päätösvaltaisuuden

osalta (jäsenjärjestöjen osallistumismäärän tiputtaminen 50 % -> 25 %)
- Hallitukseen ja komiteoihin valittiin uusia jäseniä. Mainittakoon pohjoismaisina uusina

edustajina norjalaiset Per Christian Stensgaard (3D and Field Committee) ja Endre
Vik Larsen (Youth Development Committee).

4. Sähköpostipäätökset

4.1 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty 3.6.2022

4.2 Keuruun Jousien poikkeuslupahakemus koskien tuomareiden määrää 18.6.2022
järjestettävässä maasto MM-karsintakilpailussa

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


- 1 tuomari/ 10 ryhmää
- jos kilpailu järjestetään yhdellä tuomarilla, oltava päätuomarilisenssi +
maastokelpuutus
- kilpailuun on lupautunut 2 tuomaria
- hyväksytty 8.6.2022

5. Seuratoiminta, valmennustoiminta & huippu-urheilu

5.1 Seuratoiminta:
- Seurakoulutuksia (PJA, TeJa)
- Vaatetoimituksia
- Lasten leirin valmistelua
- Divari-diplomit
- Marja lomalla kuluvan viikon
- OMT fysioterapeutin luento jäsenille (aiheena näkö)
- Run Archery testikisalle ajankohta

5.2 Valmennus:
- Aleksandra Ruuskanen aloitti SJAL:lla 1.6.
- Miika Aulion valmentajasopimus (150h) kv kilpailuja ja leirejä
- LA28 ryhmän materiaalien ja kutsun valmisteluja
- Taljaseminaarin valmisteluja

5.3 Huippu-urheilu:
- EM, Munchen 6.-12.6.2022. Paras sijoitus Satu Nisulan 9. sija naisten taljassa.
- Matkajärjestelyjä: Maaston MM-kisat, 3D MM, Juniorien EM-kisat, EM München,

Paran EM kisat Roomassa
- Archery Fans Businessin valmistelu (valmis kesän aikana)

5.4 Hallinto:
- OK Kevätkokous ja ylimääräinen kokous
- 2 x OKM hakemusta jätetty (molemmista päätökset tulossa kesäkuussa):

- Junioritoiminnan elvyttämisen tuki
- Koronasuluista aiheutuneiden tappioiden korvaamiseksi tarkoitettu tuki

6. SM-kilpailujen päätuomarit

6.1 3D-SM, Keuruu 16.7.2022: tehdään sähköpostipäätös

7. Kotimaan kilpailut

7.1 NUM
- Ilmoittautumiset tulleet PoJo:lle. Suomesta poikkeuksellisen vähän osallistujia (12).

Kisajärjestelyt etenevät Kemissä.
7.2. SM-viikko



-  Kisajärjestelyt etenee Salossa
7.3. EMG

- Pyydetty nimeämään Technical Delegate kisalle (pyydetty kotimaista, etsitään
kotimaista)

- Viestintä ja markkinointi voidaan aloittaa suomalaisille

8. Maastolajityöryhmä

8.1 Ehdotus työryhmän työtavoitteeksi: Maastokisojen määrän lisääminen kaudelle 2023
(Tuomo)

- 8 WA-säännöillä kisoja järjestävää seuraa
- Vähintään 3 kisaa, joista 2 kisaa ennen SM-kisoja
- Seurojen aktivointi, kuuleminen, kipukohtien lievittäminen

8.2 Työryhmän järjestäytymiskokous (Eva)
- kokous järjestetty 12.5.
- seuraava kokous tulossa 14.6. (tästä tulossa pöytäkirja)

9. SJALin ja FFAAn yhteistyömallin kehittäminen kisakalenterin osalta
(Tuomo)

- Liittojen välinen keskustelu- ja toimintamalli ja yhteinen kalenteri
- Vuosikellomainen toiminta:

o Arvokisojen päivämäärät tammi-helmikuu, jonka jälkeen julkaistaan kisat
ja päivämäärät haettavaksi seuroille

o Päätökset liittojen hallituksissa maalis-huhtikuu
- FFAAn kisahaut talven/kevään hallikisoille syyskuussa, kesän kisoille

tammikuussa. FFAA määrittelee kisoille ajankohdat.
- SJALin kilpailusäännöissä määritelty tauluammunnan SM-kisojen aikavälit

päivämäärien tarkkuudella (1.3.-30.4. yleisten halli jne.). Maasto/3D kisojen
osalta ”kesän ja alkusyksyn välisenä aikana”.

- SJALilla (https://www.sjal.fi/etsijaloyda/kilpailutoiminta/kilpailujenjarjestaminen/)
o seuraavan hallikauden kisat haettava huhtikuun loppuun mennessä ja

ulkokauden marraskuun loppuun mennessä
o SM-kisojen ajankohdat päätetään kv-kalenterin perusteella 15-18 kk

ennen kisoja, päivämäärät ilmoitetaan pysyvästi ja halukkaat järjestäjät
voivat hakea kisoja

o Arvokisojen karsintamenettelystä ja karsintakisojen ajankohdista
päätökset väh. 12 kk ennen kisoja.

o Ajankohdat viikonlopun tarkkuudella
- Mukaan myös SJML (3D cup)
- Kehitysidea: Koko Suomen jouskaritapahtumat – facebook sivusto kaikkien

liittojen yhteistä ilmoittamista varten?



Maastolajityöryhmä suunnittelee koordinointitavat FFAA:n kanssa koskien
maastonkisakalenterien synkronointia.

Keskusteltiin prosessista, jossa kahdesti vuodessa järjestetään seurojen yhteinen webinaari,
jossa SJAL esittelee seuraavan kauden / kausien reunaehtoja kilpailukalenterille (kv kilpailut,
karsinnat, SM-viikot jne) ja jossa seurojen kanssa koordinoidaan tulevia kilpailukalentereja.
Hallikauden koordinointiwebinaari järjestettäisiin keväällä (huhtikuussa?) ja kesäkauden
syksyllä (lokakuussa?).

Päätettiin edistää yllä kuvattua malli. Yhteistyö Juhana ja Enska.

Keskusteltiin mahdollisuudesta korostaa SM-kisojen hakuaikoja. Toteutetaan tämä.
Keskusteltiin myös siirtymistä sitoviin määräaikoihin SM-kisojen osalta. Riskinä tilanne jossa
SM-kisoja jäisi väliin.

Keskusteltiin kisajärjestelyjen (erityisesti SM) helpottamiseksi “resurssipoolia”, jossa mukana
tulospalvelua, välineistöä, ehdotuksia tuomaritoiminnalle jne. Edistetään tätä samassa
kokonaisuudessa.

10. Sääntömuutosehdotukset

10.1. SJALin tuomarisäännöt (erillinen dokumentti)
- Käsiteltiin muutosesityksiä tuomarisääntöihin

- Tuomarikoulutus hybridimallilla (etäluennot + muu kirjallinen materiaali +
lähipäivä)

- Koulutukseen liittyvä tentti joko paperitenttinä lähipäivän jälkeen tai
etätenttinä (google forms)

- Tuomariharjoitteluksi hyväksytään osallistuminen lähipäivään, harjoittelu
SJALin virallisessa kilpailussa tai epävirallisessa kilpailussa
päätuomarilisenssillä toimivan ohjaajan valvonnassa

- Lisenssien uusimisen edellytyksenä uusintatentin läpäiseminen hyväksytysti
ja toimiminen tuomarina vähintään kahdessa kilpailussa kuluneen
lisenssikauden aikana (ei enää vähintään 1 kisa/kalenterivuosi)

- Päätuomaritehtävät julkaistaan vähintään 3 kertaa lisenssikauden aikana (ei
enää 3 krt / kalenterivuosi)

- Pukeutumissääntöjen tarkennusta (SJALin liivi+paita, SJALin tuomaripaita,
muu kilpailukohtainen tuomaripaita esim. SM-viikolla)

- Keskusteltiin laajemmin maastotuomareiden kouluttamisesta
- Tuomarisääntöesitys palaa tuomarineuvoston tarkennettavaksi ja viimeisteltäväksi.

Päätös 8/2022 kokouksessa.

10.2. Junioreiden SM-kilpailujen joukkueet
- vastaavasti kuin yleisillä ja mastereilla 2 hlön (tyttö-tyttö, tyttö-poika, poika-poika)
joukkueet
- seurajoukkueet ensisijaisina, ylijäävät yksilöt voivat hakea joukkuetoveria muun
seuran edustajasta
- ammuttava matka ja taulukoko oltava samat (taulukoituna kategoriat sisällä ja
ulkona) tai ikäluokittain (harkitaan)



- taljat omanaan
- tähtäin, vaisto, longbow, tradi voivat muodostaa joukkueen vapaasti, mikäli matka ja
taulukoko samat
- 11-vuotiaille ei joukkuekisaa

Laaditaan sääntöluonnos ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

12. Seuraavat kokoukset
TI 9.8.2022 klo 18.30

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35

Puheenjohtaja (Mari Jakonen) Sihteeri (Juhana Rüster)


