
Suomen Jousiampujain Liitto ry PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 7/2021, etäkokous

07.10.2021 klo 18:30

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

Poissa: Thomas Schrader, Ensio Lehto,

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 18:35

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat

● ei ilmoitusasioita

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


5. Sähköpostipäätökset

Ei sähköpostipäätöksiä

6. Raportit

Lyhyt katsaus toimintaan

6.1. Valmennustoiminta + huippu-urheilu / Juhana

- Tauluammunnan maajoukkue ja leiritystoiminta käyntiin
- Aikuisten MJ rajan ylittäneet Antti Vikström ja Antti Tekoniemi
- Nuorten MJ rajan ylittäneet Verne Vuorinen, Eetu Vähälummukka, Emma

Ala-Aho, Leo Schrader ja Aleksi Petäjä
- Etävalmennustoimintamallia kehitetty ja markkinointi käynnistetty. Toimintamallia

kehitetään
- Tauluammunnan MM (Antti Vikström 33. ja Antti Tekoniemi 33.)
- Maaston EM, paras sijoitus Aleksandra Ruuskasen 4. sija (tähtäinjousi, juniorit)
- 3D-EM: 3 mitalisijaa (kts sijoitukset kohdasta 11.)

6.2. Seuratoiminta ja nuorisotoiminta / Marja & Juhana

- Seurakoulutusten valmistelua ja toteutusta
- Täysosumakonseptin toteutusta + välineiden hankintaa
- SJAL:n vaatteiden kappaa
- Mökkijousiammunnan, Divarin ja Junnu Cupin  jälkihoito
- Ohjauksen ja valmennuksen linja -työkalun työstämistä

6.3. Kilpailutoiminta / Ensio

- Salon SM-viikkopaikkoihin käyty tutustumassa 2 kertaa

6.4 Talousraportti

- Talousraportti ja ennuste vuodelle 2021 saadaan lokakuun puolessa välissä
ennen syyskokousta.

7. Ajankohtaiset aiheet (SJAL-vuosikello)

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

7.1. Toimintasuunnitelman luonnoksen käsittely

Hallitus on linjannut toimintasuunnitelman painopisteitä aikaisemmissa kokouksissa.
13.9.2021 järjestettiin myös hallituksen laajennettu verkkotyöpaja, jossa työstettiin
ajatuksia vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan.



Käsiteltiin toimintasuunnitelman 2022 luonnos.

Keskustelun pohjalta toimintasuunnitelmanluonnosta päivitetetään ja lähetetään
syyskokouksen osallistujille 8.10.2021 tutustuttavaksi ennen kokousta.

7.2. Vuoden 2022 budjettiesitys

Käsiteltiin budjettiluonnos vuodelle 2022.

Keskustelun pohjalta päätettiin pieniä muutoksia budjettiesitykseen. Muutokset
päivitetään ja viimeistelyn jälleen budjetti lähetetään syyskokouksen osallistujille
tutustuttavaksi ennen kokousta.

Päätettiin esittää jäsenmaksujen korotusta seuraavasti

- aikuiset 30 € (aikaisemmin 26 €)
- juniorit 18 € (15 €)

8. 3D SM-kilpailut 2022

Kilpailuja on hakenut Keuruun Jousi (16.7. tai 17.7..) ja Riihi-Jouset (11-12.6.). Riihimäen
kisa järjestettäisiin finaalien osalta Erämessujen yhteydessä.

Päätettiin, että 3D SM kisat myönnetään Keuruulle.

9. Riihi-Jousten ansiomerkkihakemus

Päätettiin myöntää seuraavat ansiomerkit Ri-Jon esityksen pohjalta:

- Hannu Nevalainen (kulta)
- Esa Lehtorinne (hopea)
- Esa Juntunen (hopea)
- Seppo Kuitunen (pronssi)

10. Liittyminen OK:n yhteiseen keskitettyyn vakavien eettisten rikkomusten
käsittelyjärjestelmään

Edellisessä kokouksessa käsiteltiin liittymistä Olympiakomitean yhteiseen keskitetyn
eettisten rikkomusten käsittelyjärjestelmään. Tuolloin asia jätettiin päätettäväksi
myöhemmin. Järjestelmään mukaan liittyminen edellyttää liiton sääntöjen muuttamista.

Lisäksi liittyminen järjestelmään on syytä huomioida SJAL:n kurinpitomääräyksissä.



Päätettin, että SJAL liittyy mukaan Olympiakomitean yhteiseen keskitetyn eettisten
rikkomusten käsittelyjärjestelmään ja tehdään tarvittavat sääntömuotoilut SJAL:n
sääntöihin, jotka esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksessa 2021.

11. Kesän 2021 arvokilpailujen menestysbonukset

Keskustelua kauden 2021 arvokisabonuksista.

Päätettiin palkita EM-mitalistit ja muut menestyjät seuraavasti:

- Anne Laurila (henkilökohtainen EM-hopea (2/14), Mixed team EM-pronssi (3/9)
joukkue EM-pronssi (⅜) 3D -EM kilpailuista) 1000€

- Inke Alaja (joukkue EM-pronssi (⅜) 3D -EM kilpailuista) 300€
- Kirsi Andström joukkue EM-pronssi (⅜) 3D -EM kilpailuista 300€
- Pekka Loitokari Mixed team EM-pronssi (3/9) 3D EM-kilpailuista 300€
- Aleksandra Ruuskanen 4. sija (4/12) Maasto EM 250€
- Antti Vikström, 3/94 sija FQT kilpailussa ja olympiapaikka, 1000€
- Jere Forsberg, paralympialaiset 8., 1000€
- Anne Viljanen, WG paikka, 250€

12. Seksuaalinen häirintä SJAL:n toiminnassa

Kesän aikana hallituksen jäsenen tietoon on tullut muutama tapaus joissa jousiampuja
on kokenut seksuaalista ahdistelua, joko sanallista (useampi) tai fyysistä.

Liitolla on olemassa Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jossa kuvataan, miten
liitto häirintätapauksia käsittelee.

Keskustelussa ei tullut esille, henkilöitä tai yksilöityjä tapauksia, joita liitto voisi käsitellä.
MIkäli tämänkaltaisissa tapauksissa asia halutaan SJAL:n käsittelyyn, menettelyt on
kuvattu ko suunnitelmassa  (Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.pdf ).

Päätettiin, että SJAL laatii verkkosivuille uutisen, jossa käsitellään asiaa ja viestitään
jäsenistölle, että liiton toiminnassa ei häirinnälle, saati seksuaaliselle häirinnälle ole sijaa.
Lisäksi laaditaan hallituksen nimissä viesti jäsenseuroille, jossa tasa-arvo ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa esitellään ja tärkeyttä tuodaan esille.

13. Valmisteluasioita

13.1 Kv-kilpailutoiminnan ohjeet

Petteri Alahuhta valmistellut ohjeistusta. Valmistelu on kesken. Valmistelu jatkuu.

https://bin.yhdistysavain.fi/1597116/qEUYvwru6uOoszb59bdg0V-0nB/Yhdenvertaisuus-%20ja%20tasa-arvosuunnitelma.pdf


Luonnos löytyy hallituksen valmistelu kansiosta:
https://drive.google.com/drive/folders/1ULH0F2UwX36P4tTKCs74GxMb9KzIw1VN?usp
=sharing

12. Muut asiat

12.1 SJAL:n äänestykset WA:n kongressissa

WA järjestää kahden vuoden välein, yleensä tauluammunnan MM-kisojen yhteydessä,
kongressin.

Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että jatkossa terävöitetään suhtautumista WA:n
toimintaan. Tarvittaessa kongresseihin lähetetään oma edustaja (huomioitava
budjetissa).

13. Seuraavat kokoukset

Kuukauden 2. tiistai-iltana

9.11.2021 klo 18:30 Zoom (mukaan kutsutaan myös uusi hallitus ja puheenjohtaja)

16.10.2021 SJAL:n syyskokous

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:02.

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta) Sihteeri (Juhana Rüster)

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

