
Suomen Jousiampujain Liitto ry PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 6/2021, etäkokous

8.6.2021 klo 18:30

Paikalla: Petteri Alahuhta, Eva Sjöström, Mika Savola, Tuomo Laakso, Ensio Lehto,
Matti Aaltonen, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Harri Verho (kohdasta 4 alkaen)

Poissa: Riku Andersson, Thomas Schrader

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 18:39

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Vahvistetaan huhtikuun ja toukokuun kokousten pöytäkirjat.

4. Ilmoitusasiat

4.1 Olympiakomitean kevätkokous

Olympiakomitean kevätkokous pidettiin 25.5.2021. Kokouksessa hyväksyttiin liikunnan ja
urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia
koskevat kurinpitomääräykset ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten
kurinpitolautakunnan säännöt. Jäsenliitot (ml SJAL) voivat liittyä tai olla liittymättä
kyseiseen järjestelmään.

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


SJAL:n osalta asia hallituksen esitys mahdollisista sääntömuutoksista käsitellään
tulevissa kokouksissa.

5. Sähköpostipäätökset

Kittilän Jousi hyväksyttiin SJAL:n jäseneksi.

6. Raportit

Lyhyt katsaus toimintaan

6.1. Valmennustoiminta + huippu-urheilu / Juhana

● KV-kilpailut (Antalya, Pariisi, Nove Mesto) ja niiden järjestelyt
● EM-kilpailuista ei Olympiapaikkoja
● VOK-koulutuksessa vähän osallistujia
● Kesäkuun puolessa välissä joukkue lähtee Parisin maailman cup-osakilpailuun,

joka on samalla viimeinen karsinta olympiapaikoista

6.2. Seuratoiminta ja nuorisotoiminta / Marja & Juhana

● Huhti-toukokuu meni Täysosuman konseptin suunnittelussa Suomen
harrastusmallia varten. Konseptiin tilattiin välineet ja tehtiin tuntisuunnitelmat,
hankittiin logo sekä pidettiin yhteyttä sekä Kirkkonummen kuntaan että Heikkilän
kouluun. Kokeiluammunnat pidettiin imukuppinuoliseteillä koulussa. Eri
luokka-asteissa oli valtavasti eroa, joten testiryhmät tulivat tarpeeseen.

● Tuntisuunnitelmia muokataan opettajille vielä hieman. Niihin liitetään myös
seuroille sopivat oikeilla nuolilla tapahtuvat jousiammuntatuntien
tuntisuunnitelmat. Tehdään myös suunnitelma liiton puolelta ottaa yhteyttä
kuntien liikuntatoimiin ja ehdottaa yhteistyötä paikkakunnan jousiammuntaseuran
kanssa. Nyt esim. Espoo maksaa Hoodille lasten ja nuorten
jousiammuntakokeiluista Tuulimäessä kesäkuun aikana. Toiminta on lapsille
ilmaista, mainos meni Wilmaviestinä tuhansiin koteihin ja seura työllistää
pääohjaajan lisäksi nuoria apuohjaajia, jotka ovat jousiampujia seuran ryhmistä.

● Tämän lisäksi seuratoiminta polkaisi käyntiin myös Pääkaupunkiseudun
Junnusarjan, joka talven sijaan aktivoi pääkaupunkiseudun ampujat kesäkuussa
neljän kilpailun voimin. Tarvetta näytti olevan, sillä ampujia oli ennätysmäärä.
Valtakunnallinen jouskarileiri päätettiin siirtää talvelle rajoitusten, ja karanteenien
takia.

● Muuten seuratoiminta on auttanut Ensinuolet kurssien aloittamisessa, hankkinut
maajoukkueelle vaatteita, somettanut sekä tiedottanut.



6.3. Kilpailutoiminta / Ensio

● Keskustelu viime hetkisistä tapahtumista kilpailuissa ja niihin tarvittavista
muutoksista/korjaavat toimet.

○ Kilpailujen päällekkäisyydet. Onko löydettävissä jonkinlaisia “vakioaikoja”
seuroille. Arvioitiin, että kesällä viikonloppuja on kesällä rajatusti ja
mahdollisesti kilpailun järjestäjiä olisi syytä kannustaa järjestämään
kilpailuja myös sunnuntaina ja jopa iltaisin.

○ Kilpailujen päällekkäisyyksistä. Yleisten luokkien tauluammunnan
SM-kilpailut ja halli-SM-kilpailut on ollut ainoat tapahtumat, joiden päälle
ei voida muita tapahtumia järjestää. Muuten päällekkäisten kisojen rajana
oli 300km.
Päätettiin, että poistetaan kaikki maantieteelliset rajoitukset kilpailujen
järjestämisen osalta. Myöskään SM-kilpailut eivät jatkossa ole este
kansallisten kilpailujen järjestämiselle.

○ Lapin Jousen hopeavaskooli-kilpailu. Lapin jousi on järjestänyt 30.5.2021
kansallisen kilpailun, jossa on ollut etukäteen tiedossa, ettei taustat olleet
sääntöjen mukaiset (säännöt 7.2.1). Päätuomarin huomautuksista
huolimatta seura ei ole asiaa korjannut, vaan järjestänyt tapahtuman
tietoisesti sääntöjen vastaisesti. SJAL pitää tätä tietoista sääntöjen
rikkomista Lapin jousen osalta moitittavana menettelynä ja edellyttää, että
seura varmistaa ennen seuraavien kansallisten kilpailujen anomista, että
he ovat kykeneviä järjestämään tapahtuman SJAL:n kilpailusääntöjen
mukaisesti. Päätuomarin toiminnan osata SJAL:n hallituksella ei ole
huomauttamista.

7. Ajankohtaiset aiheet (SJAL-vuosikello)

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

Vuosikellossa ei kesäkuulle erityisiä valmisteltavia / päätettäviä asioita.

8. Päätuomareiden valinta

Käsitellään Ensio Lehdon esitys kesän SM-kisojen päätuomarin nimeämisestä

Juniori-SM, Rautavaara, 31.7.2021 - päätuomari Jouni Möttönen, varalla Ari Tuokkola

Tauluammunnan SM, Tornio, 7-8.8.2021 - päätuomari Mari Jakonen, varalla Harry
Kaartinen

Tuomariliivejä on olemassa. Ensimmäinen liivi kullekin tuomarille maksuton. Sen
jälkeiset liivit maksullisia. Liivejä voi tilata Marja Raisomalta.



9. Koronatilanteen seuranta ja tarpeelliset lisäohjeistukset

Koronatilanne näyttää helpottavan ja tapahtumia voidaan järjestää yhä avoimemmin.
Tilannetta seurataan edelleen.

9. Valmisteluasioita

9.1. Mökkijousiammunnan SM-kilpailutapahtuma

Mökkijousiammunnan SM-kilpailuun on rakennettu tulospalvelu, Some-mainostamista on
suunniteltu ja taulujakin on hankittu. Tapahtuma saadaan pilotoitua kesän 2021 aikana.

9.2 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

9.3. 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”

Keskustelua, voisiko tämän kannatusjäsenyyden pohjalta rakentaa
“jousiammuntafani”-tyyppistä henkilöjäsenyyttä.

10. Muut asiat

Käytiin läpi liiton taloustilannetta. Todettiin, että toiminta on käynnistynyt Koronavuoden
jälkeen. Talousraportti ei aiheuttanut toimenpiteitä. Elokuun kokouksessa käsitellään
loppuvuoden talousennustetta.

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


11. Seuraavat kokoukset

Kuukauden 2. tiistai-iltana

10.8.2021 klo 18:30 Zoom

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:48.

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta) Sihteeri (Juhana Rüster)


