
Suomen Jousiampujain Liitto ry PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 4/2021, etäkokous

13.4.2021 klo 18:30

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

Poissa:

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 18:30

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat

4.1 Neuvottelu EMG2023-kilpailun valmistelujen tilanteesta Tampereen
jousiampujien ja Pirkanmaan jousimetsästäjien kanssa

18.3.2021 järjestettiin lyhyt keskustelutilaisuus (Zoom) EMG2023 kilpailun järjestelyistä.
Mukana kokouksessa oli SJAL:n edustajina Juhana Rüster, Ensio Lehto ja Petteri
Alahuhta. Tampereen jousiampujien edustajana oli Jukka Mannila ja Pekka Kansanen  ja
Pirkanmaan jousimetsästäjiä edustivat Jesse Karhu.

Kokouksessa käsiteltiin vastuiden jakoa ja tehtäviä eri toimijoiden välillä Juhana Rüsterin
laatiman työnjakotaulukon pohjalta.

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


Kunhan Tampereen kaupungin kisaorganisaatio selkenee, jatketaan keskustelua
vastuista ja työnjaosta myös heidän kanssaan.

Tässä vaiheessa ei varsinaisesti neuvoteltu sopimuksista tai sovittu esim. kustannusten
jakamisesta. Keskustelu oli luonteeltaan taustakeskustelu ja valmistautumista
neuvotteluihin Tampereen kaupungin kanssa.

4.2. Olympiakomiten puheenjohtajan (Jan Vapaavuori) keskustelutuokio
lajiliittojen puheenjohtajien kanssa

28.3.2021 Jan Vapaavuori järjesti vapaamuotoisen keskustelutilaisuuden muutaman
lajiliiton puheenjohtajalle. Paikalla oli jousiammunnan lisäksi puheenjohtajat
cheerleadingliitosta, soutuliitosta sekä veneily ja purjehdusliitosta.

Vapaavuori halusi lajiliittojen näkemyksiä kolmesta eri kysymyksestä 1) mitkä asiat
suomalaisessa urheiluelämässä on hyvin / huonosti 2) Mikä Olympiakomitean
toiminnassa on hyvä / parannettavaa ja 3) Mihin Olympiakomitean pitäisi keskittyä tällä
olympiadilla?

Lyhyt yhteenveto keskustelusta:

- Rahoituksen varmistaminen lähiaikojen tärkeimpiä toimia
- Liitot kaipasi olympiakomitean suunnalta argumentaatiotukea urheilun

edunvalvontaan ja yhteiskunnallisen roolin korostamiseen
- Oman varainhankinnan merkitys korostuu sekä OK:ssa että lajiliitoissa
- Huippu-urheilun osalta on tulossa jonkinlainen evaluointi Tokion ja Pekingin

kisojen jälkeen.
- Lopuksi Vapaavuori kertoi OK:n hallituksen arviosta, että Urheiluyhteisön

yhteiskunnallista panosta tullaan lähivuosina arvioimaan sen mukaan, kuinka
aktiivisesti suomalaiset harrastaa liikuntaa, erityisesti muuta kuin järjestäytynyttä
toimintaa. Näyttää siltä, että OK tulee panostamaan “koko kansan” liikuttamiseen
lähivuosina aktiivisesti.

4.3 SJAL:n asustetoimittaja muuttuu

SJAL tehnyt uuden sopimuksen edustusasusteista. Jatkossa toimittajana Craft.

Asusteiden toimitukset käynnistyvät kevään aikana. Edustusasujen käyttö ja hankinta on
ohjeistettu erikseen. Perusperiaate, että asusteiden käyttäjät maksavat asusteet itse.
Erilaisille SJAL:n nimetyille rooleille  (valmentajat, tulospalvelu, jne) SJAL-kustantaa
sovitut asusteet eri päätöksellä.



4.4 SJAL:n kilpailutoiminta kesällä 2021

Selvitetty AVI:sta mahdollisuus järjestää kilpailuja kesällä 2021. 13.4. selvitetty
Etelä-Suomen AVI:lta, jonkan mukaan kilpailutoimintaa voidaan käynnistää ulkona,
mikäli turvallisuusvälit pidetään ja tapahtuma on suljettu. Ohjeistukset ovat alueellisia.

5. Sähköpostipäätökset

Ei sähköpostipäätöksiä edellisen kokouksen jälkeen

6. Ajankohtaiset aiheet (SJAL-vuosikello)

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

5.1 Sääntöjen päivitys (Sääntökirjan päivitys 1.4.2021)

Todetaan, että säännöt päivitetty SJAL:n web-sivulle.

Päivitetyt kilpailusäännöt löytyvät osoitteesta:
https://www.sjal.fi/@Bin/999672/Kansalliset+säännöt+2021+01042021.pdf

5.2 Kevätkokous ja siihen valmistautuminen valmistelun tilanne

Sääntöjen mukaan kevätkokous SJAL:ssa järjestettävä huhtikuun loppuun mennessä.
Sääntömääräiset asiat Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätös ja
vastuuvapauksien myöntäminen tilivelvollisille.

Kevätkokous pidetään Zoom-kokouksena torstaina 22.4. kello 18.

Tilinpäätös käsitellään kohdassa 6 ja toimintakertomus kohdassa 7.

Päätösesitys: Todetaan valmistelujen tilanne.

6. Tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen

Tilinpäätös on toimitettu Hallituksen jäsenille etukäteen luettavaksi.

Päätös: Hallitus käsitteli tilinpäätöksen ja hyväksyi sen esitettäväksi liiton
kevätkokoukselle 20.4.2021. Hallituksen jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen
jälkeen sähköisesti.

https://www.sjal.fi/@Bin/999672/Kansalliset+s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t+2021+01042021.pdf


7. Toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen luonnoksen. Keskusteltiin
luonnoksesta.

Päätös: Hallitus esitti toimintakertomukseen muutamia huomioita ja muutosehdotuksia,
jotka Juhana Rüster päivittää toimintakertomukseen. Tämän jälkeen toimintakertomus
voidaan lähettää kevätkokouksen osallistujille.

8. Valmisteluasioita

8.1. Tulospalvelujärjestelmän kehittäminen

Edellisessä kokouksessa pyydettiin tulospalvelutyöryhmää (Jaakko Setälä) selvittämään
mahdollisuuksia kehittää tulospalvelujärjestelmä ilman keskitettyä “laitepoolia”.

Asiaa on käsitelty tulospalvelutiimin (Jaakko Setälä) kanssa ja päädytty siihen, ettei
asiassa nyt edetä. Oleellisin perustelu on, että kilpailutapahtuman hallinnan kannalta on
varmempaa toteuttaa tulospalvelu itse hallitulla järjestelmällä.

8.2. Mökkijousiammunnan SM-kilpailutapahtuma

Toiminnanjohtaja raportoi valmistelun tilanteesta. Asiaa selvitelty tulosten käsittelyn
osalta. Kilpailun optimiajankohta heinäkuussa. Taulujen toimittaminen on mahdollisesti
haaste. Viestintä ja mainostaminen mahdollisesti haasteena. Myös seurojen
osallistamista kehitetään.

Valmistelu jatkuu.

8.3 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

9. Muut asiat

9.1 Sääntömuutosten työstämisen toimintamalli 1.4 ja 1.9 sääntökirjojen välillä

Keskustellaan, miten sääntömuutoksien käsittely olisi syytä järjestää hallituksen ja
tuomarineuvoston välillä kevään ja syksyn sääntökirjojen välillä.

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


9.1 Sääntömuutosesitys

Keskustelu sääntömuutosehdotuksesta, jonka mukaan luokkia ei voisi kansallisissa
kilpailuissa yhdistää ennen finaalivaihetta. Keskeisenä perusteluna on ennätysten
toteamisen hankaluus ja tulkintaepäselvyydet välinetarkastuksen yhteydessä.

Päätös: Pyydetään tuomarineuvostoa tarkentamaan tätä sääntökohtaa siten, että
urheilijan ammuntaluokka (esim. instinctive) tulee selkeästi esille tuloslistasta, vaikka
kilpailunjärjestäjä olisi yhdistänyt ko luokan yleisempään luokkaan alkukisan aikana.

Sääntö tulee voimaan syksyn sääntökirjassa.

9.2. JJA:n esitys 75-luokasta

JJA esittää otettavaksi käyttöön uusi luokka 75 (kaikissa aselajeissa). Perustelut (ote
JJA:n sääntömuutosehdotukesta):

län tuoma fyysinen rasitus kilpailemiseen ja sen vaikutus kilpailutuloksiin lisääntyy
vanhempina vuosina enemmän kuin nuorempana. Olisi perusteltua jakaa vanhemmissa
ikä!uokissa sarjat 5-vuoden välein, jolloin siirtyminen sarjasta toiseen tulisi
luontevammaksi, eikä olisi 10 vuoden ikäeroja…

lkärajoja muiden lajien liitoissa: Suomen Ampumaurheiluliitossa ikärajat ovat 50, 60, 70,
75ja 80 ja Suomen Aikuisurheiluliitossa (yleisurheilu, hiihto, luistelu, jne.) ikärajat ovat 5
vuoden välein.

Päätös: Kevään sääntökirjaan on uutena sarjana otettu mukaan 80 vuotiaiden sarja.
Seurataan, miten osallistumisaktiivisuus 80-vuotiaiden luokassa kehittyy. Mikäli
osalistujamäärät näissä korkeammissa ikäluokissa kasvavat merkittävästi, voidaan
asiaan palata tulevaisuudessa.

9.3. NUM-virtuaalikisa 2021

Oulun Jousimiehet on anoneet NUM virtuaalikilpailua 3.7.2021. Muita hakijoita ei ole
ollut. Päätetään, että OJM järjestää Suomen tapahtuman.

9.4. Seniori halli-SM-kilpailu 2022

Kokkolan Achilles on hakenut Seniori halli-SM-kilpailuja 2.4.2022. Paikkana Kokkolan
Kampushalli. Muita hakijoita ei ole ollut.

Päätetään myöntää kisat Kokkolan Achillekselle.



9.5. SM-viikko 2022

SM-viikko 2022 järjestetään Salossa 30.6-3.7. Jousiammunta on alustavasti ilmaissut
olevansa kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan. Koronan johdosta tapahtuma siirtyi
alkuperäistä ajankohdasta 2021 vuoden eteenpäin. Kilpailukalenteriin saatiin sovitettua
sekä SM-viikko, että Finnish-Open 3D- bowhunting-tapahtumat. SM-viikolla
tapahtumissa maastoammuntakilpailu.

Päätettiin, että SJAL on mukana vuoden 2022 SM-viikolla.

10. Seuraavat kokoukset

Kuukauden 2. tiistai-iltana

11.5.2021 klo 18:30 Zoom

8.6.2021 klo 18:30 Zoom

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:12

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta) Sihteeri (Juhana Rüster)


