
Suomen Jousiampujain Liitto ry   PÖYTÄKIRJA 
 
2020 Hallituksen kokous7/2020, Etäkokous 
22.9.2020 klo 18:30 
 
Paikalla: Petteri Alahuhta, Harri Verho, Eva Jälkö, Jani Savilampi, Thomas Schrader, Mika 
Savola, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja); Marja Raisoma 
 
Poissa: Ensio Lehto, Matti Aaltonen 
 
kokouslinkki: 
https://zoom.us/j/96507185670?pwd=Sll5WUZLdWp5ZHNWWFVXOURaL01vdz09 
Meeting ID: 965 0718 5670 
Passcode: 397287 
 
Puhelinnumero, jos verkko huono: +358 3 4109 2129 (kysyy lisäksi kokous tunnistetta ja pin 
koodia) 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:40 
 
 
2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.  
 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen 
Vahvistetaan kokouksen 6/2020 pöytäkirja.  
 
 
4. Ilmoitusasiat 

-  
 
 
5. Sähköpostipäätökset 

- Oulun halli-SM kisojen (30.10-1.11.2020) luokkakiintiöt 
- Y - 18 
- N - 12 
- YT - 18 
- NT - 6 
- YV - 15 
- NV - 4 
- YLB - 4 
- YI - 4 

-  



 
 
6.  Raportit 

a) Seuratoiminta / Marja Raisoma 
○ Jousiammunnasta juttu  koululainen-lehteen. Juttu hyvä, mutta on epäselvää, 

kuinka paljon sitä luetaan 
○ Jousiampujalehti taitossa ja julkaistaan piakkoin 
○ Vaiston ensihuolet työnalla. Tehdään yhdessä Juha Pärssisen kanssa 
○ SJAL-web-sivuston uudistamista / päivittämistä suunnitellaan. Mm. 

Saavutettavuus-direktiivi vaatii sivuston päivittämistä. Samalla parannetaan 
tietojen järjestelyä ja saatavuutta 

○ Taljan ensinuolet videota mainostettu somessa 
○ Koulupilotti tilaa jousia Easydelivery.com:n kautta 
○ Junnuja seuroihin-webinaari suunnitteilla 
○ OK:n Seurapaitapäivä 29.9.2020 ja Junnu SM 24-25.10.2020 
○ Seuravierailuja (Juhana Rüster, Antero Sistonen ja Marja Raisoma) tekeillä 

syksyn aikana. 6 käyntiä ohjelmassa. 
 

b) Valmennus ja KV kisat / Juhana Rüster 
○ Viikonloppuna maajoukkueen ( 6 osallistujaa) ja nuorten (12 osallistujaa) leiri 

Kuortaneella. Kehitetty OK:n kanssa lihaskunto- ja liikkuvuus-testausmalli, 
jota testattiin ensimmäistä kertaa. Jatkossa testit tehdään 1 x / vuosi.  

○ VOK 1 ensimmäinen yleisosa syyskuussa  
○ VOK 2 lajiosa pidetään marraskuussa. Opettajina: Juhana Rüster Miika Aulio 

ja Jari haavisto  
○ VOK 1 lajiosa joulukuussa 
○ Jake Kaminskyn seminaari siirretään myöhempään ajankohtaan.  

 
c) Talous / Juhana Rüster 

- Taloustilanne samankaltainen kuin kuukausi sitten.  
- SJAL yritetty huiputtaa ns TJ-huijaustavalla. Maksu kuitenkin onnistuttu 

pysäyttämään. Jatkossa sovittu toimintamalli vastaavien tapausten 
estämiseksi. Rikosilmoitus tehdään. 

- Maksuvalmius hyvä.  
 
7. Hallituksen valmisteilla olevan asiat ja keskusteluaiheet 
 

a) SJAL:n kansainvälisen toiminnan säännöt / Petteri Alahuhta 
○ Valmistelu ei ole edennyt. Valmistelua jatketaan ja seurataan tulevissa 

kokouksissa. 
b) Avoin talja SJAL:n kilpailuluokaksi maastoammuntaan / Harri Verho 

○ Edellisessä kokouksessa aloitettu sääntömuutosvalmistelu, joka tähtää 
kesäkauden 2021 kilpailusääntöjen muuttamiseen. 

○ Avoin taljaluokka päätettiin ottaa käyttöön maastojousiammunnassa. 
Tuomarineuvostoa pyydetään päivittämään säännöt (malli 3D-kilpailuista).  

c) Koronavirustilanteen vaikutus SJAL:n toimintaan talvella 2020-2021 



○ Keskustelu koronavirus-tilanteesta ja mahdollisista SJAL:n hallituksen 
toimista, joita tautitilanne edellyttää. 

○ SM-kisoissa Oulussa korona-ohjeistukset ja turvavälit huomioitu 
○ Espoossa korona-asiat myös huomioitu. Suunnitteilla kilpailun striimaus, ettei 

esim. Huoltajien ole tarvetta tulla paikalle 
○ SJAL:n koronaohjeistuksia päivitetään viranomaisten ohjeiden mukaan. 

 
8. SJAL:n sääntöjen muutosesitys 
Olympiakomitea edellyttää, että liiton säännöt on päivitetty vastaamaan vuonna 2019 
hyväksyttyjä Olympiakomiten sääntöjä doping-rikkomuksia koskevien kurinpitomenettelyjan 
osalta. 
 
Hallituksen kokouksessa käsiteltiin sääntömuutosesitys liiton syyskokouksen hyväksyntään.  
 
Päätös: Hyväksytään sääntömuutosesitys ja esitetään liiton syyskokoukselle muutoksen 
hyväksymistä. 
 
 
9. 3D-hallikilpailujen sääntöjen hyväksyminen osaksi SJAL:n kilpailusääntöjä 
Eva Jälkö on vetänyt 3D-hallikilpailun sääntöjen valmistelua. Sääntöjä on valmisteltu 
yhteistyössä tuomarineuvoston kanssa.  Säännöt on ollut hallituksella luettavana ennen 
kokousta.  
 
Käsiteltiin sääntömuutosesitys. 
 
Päätös: Hyväksyttiin 3D-hallikilpailun säännöt osaksi kansallisia kilpailusääntöjä. Pyydetään 
tuomarineuvosta päivittämään kilpailusäännöt tämän osalta.  
 
 
10. Syyskokouksen ajankohta ja paikka 
Päätös: Päätettiin pitää liiton syyskokous Oulussa 31.10.2020 SM-kilpailujen yhteydessä. 
Kokousta voi seurata ja puheoikeutta voi käyttää myös etäosallistumisena (Zoom). 
Mahdolliset äänestykset toteutetaan perinteiseen tapaan. 
 
 
11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
Hallitukselta on pyydetty kokouksessa 8/2020 esityksiä toimintasuunnitelmaan 2021. 
Toiminnanjohtaja esittää alustavat ajatukset toimintasuunnitelman painotuksista. 
Keskustelua aiheesta.  
 
Päätös: Toiminnanjohtaja laatii luonnokset SJAL:n toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021 
hallituksen kommentoitavaksi 2.10.2020 mennessä. Toimintasuunnitelma hyväksytään 
esitettäväksi syyskokoukselle lokakuun alussa erillisessä kokouksessa lokakuun alussa 
 
 



12. Talousarvio vuodelle 2021 
Keskustelu talousarvion perusteista ja painotuksista vuodelle 2021. Toiminnanjohtaja esittää 
talousarvion reunaehdot ja tarpeet. Hallitus keskustelee aiheesta. 
 
Päätös: Toiminnanjohtajan johdolla laaditaan talousarvioesitys vuodelle 2021 2.10.2020 
mennessä. Talousarvio hyväksytään esitettäväksi syyskokoukselle lokakuun alussa 
erillisessä kokouksessa lokakuun alussa. 
 
 
13. Muut asiat 

a) NUM2022 päivämäärän päättäminen 
○ Alustava ajankohta 15-17.7.2022, joka lukitaan lähiaikoina 

b) Diana-57 ansiomerkkiesitykset 
○ Hyväksyttiin esitetyt ansiomerkkianomukset esityksen mukaan. 

c) ”Ensi-talja”-pakettia rakennettu yhteistyössä jousikauppiaiden kanssa.  
 
 
14. Seuraavat kokouksen 
6.10.2020 18:30 Zoom - toimintasuunnitelma ja budjetti 
 
 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta) Sihteeri (Juhana Rüster) 


