Suomen Jousiampujain Liitto ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 4/2017, etäkokous Hangouts
21.4.2017 klo 14
Paikalla: Matti Aaltonen, Petteri Alahuhta, Seppo Rannikko, Jani Savilampi, Ulla-Maija
Kiviniemi, Ensio Lehto, Mika Savola, Saskia Halminen (seurakehittäjä), Juhana Rüster
(toiminnanjohtaja), Henri Kokkila (puhelin)
Poissa: Jaakko Setälä,
Hangouts-linkki:
https://hangouts.google.com/hangouts/_/z3ngqlcda5fi7lqc4fhtcn6teqe

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 14:30.

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen
Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjaotteet.

4. Sähköpostipäätösten vahvistaminen
● Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen lähetettäväksi kevätkokouksen
osallistujille.
● Ansiomerkkianomus, Robin Hood - Jaakko Setälä (Hopea), Antti Saarenmaa
(Pronssi), Heikki Auralinna (Pronssi)

5. Ilmoitusasiat
● Uudet verkkosivut avattu 19.4.
○ uutiskirjeet mukaan sjal.fi sivujen sisältöä
○ keskusteltiin JA-lehdestä ja mahdollisuudesta tehdä JA-lehdestä 70v
juhlanumero. Asiaan palataan kesän aikana.
● XXL kampanja
○ XXL-myymälöissä järjestetään 27.5. jousiammunnan teemapäivä yhdessä
SJML:n kanssa.
● Aluetoiminnan käynnistämistoimenpiteet
○ alueille lähetetty esimerkit alueiden mahdollisista tapahtumista / tuotteista
○ keskusteltiin palkatun henkilöstön käytöstä aluetoiminnan käynnistämisessä
(ammattimainen valmennus)

○

keskusteltiin pilotin (business case) tekemistä aiheesta

6. Kehitysprojektien tilanneraportit
Juhana esitteli hallitukselle kehitysprojektien tilanneraportit.
Kehitysprojektien suunnittelu ja edistäminen ovat seuratoimintapäivien keskeinen teema.

7. Tilinpäätös 2016
- tilinpäätös allekirjoitettu ja julkaistu verkossa.
- Tilinpäätöksen käsittely SJAL:n kevätkokouksessa 22.4.2017

8. Toimintakertomus 2016
- Toimintakertomus viimeistelty ja lähetetty käsiteltäväksi SJAL:n kevätkokouksessa
22.4.2017

9. Uudet jäsenet
Fiskarin urheilijat ovat perustaneet jousiammuntajaoksen, joka hakee Suomen
jousiampujainliiton jäsenyyttä.
Päätös: Hyväksytään Fiskarin Urheilijat -47 jäseneksi. Pyydetään kuitenkin seuraa vielä
toimittamaan yhdistyksen viralliset säännöt nähtäväksi.
10. SM-kisat 2018
Edellisessä hallituksen kokouksessa jätettiin pöydälle Falcon ry:n ja Oulun jousimiesten
halli-SM-kisoja koskevat hakemukset koska hallitukselle ei ollut käytettävissä kaikkia tietoja
päätöksen muodostamiseksi.
Hallikauden 2018 SM-kisoihin on tullut kaksi hakemusta. Oulun Jousimiehet on hakenut
kaikkien luokkien kisoja ja Falcon (Inkoo) on hakenut Juniori ja Seniori SM-kisoja.
Päätös: Päätettiin myöntää kisat OJM:lle. Falconia kiitetään hakemuksesta, mutta pyydetään
seuraa ensin järjestämään kansallisen tason kilpailuja, joissa järjestelyt voidaan todentaa.

11. SM-viikon tilannekatsaus
Tampereen SM-viikon status (Ensio Lehto). Ensio Lehto antoi statuksen.
Perjantaina ja lauantaina ammutaan alkukilpailut, joukkueet ja pudotuskierrokset TJA:n
kentällä.

Sunnuntaina ammutaan Kaupin pesäpallostadionilla finaalit naisten tähtäinjousessa, miesten
taljassa ja yleisessä tähtäinjousessa. Finaalit televisioidaan YLE:llä. Aikatauluista
neuvotellaan edelleen. Aiemmin päivällä ammutaan myös muita finaaleja TJA:n kentällä.
Aikataulu täsmentyy lähiviikkojen aikana.

12. Turun Mixed-team kisa
Keskusteltiin Juniori SM-kisojen Mixed kisan joukkueiden muodostamisesta.
Päätös: Arcus esittää mallia, jolla mixed teamin joukkueet muodostetaan. Seurat ilmoittavat
joukkueet ilmoittautumisten yhteydessä. Kyseessä on vain seurajoukkuekisa. Pyydetään
tuomarineuvostoa muotoilemaan pykälä uudestaan siten, että tämä toteutuu.
14. Muutokset tuomarisääntöihin
Sääntöön tuomaritoiminnasta lisätään seuraava pykälä:
"Tuomarikurssilla käydään erikseen läpi tauluammunnan ja maasto- sekä 3D-ammunnan
osuudet ja näistä järjestetään erikseen arvosteltavat hyväksyntäkokeet. Kurssille
osallistuvalle tauluammuntaosuus on pakollinen ja maasto-osuus vapaaehtoinen.
Hyväksytysti suoritettu maastokelpuutus antaa oikeuden toimia maastokisoissa tuomarina tai
päätuomarina, mikäli lisenssissä on myös päätuomaritaso.
Maastokelpuutus uusitaan erikseen lisenssien uusintakokeessa ja kelpuutuksen uusiminen
on vapaaehtoista."
Tuomarisääntöihin lisättävä kohta tuomarin asusta kilpailussa:
"Kilpailun tuomareiden tulee kilpailun aikana pukeutua yläosaltaan yhtenevään siistiin asuun.
Tämä voi olla esimerkiksi SJAL:n tuomariliivi ja siisti hihallinen paita tai muu
kilpailutapahtuman mukainen asu. Asun alaosan tulee olla kilpailusääntöjen mukainen."
Hyväksytään myös kilpailuspesifinen asu, esimerkiksi SM-kisojen yhteydessä.
Päätös: hyväksytään esitykset

13. Muut asiat
A. Periaatteet WG paikkojen jaosta
Keskusteltiin periaatteesta, jonka mukaan paikan ampunut myös lähetetään
kisoihin. Periaatetta pidettiin hyvänä, ellei ko urheilijan tulostaso selkeästi ole
alempi kuin karsinnan aikana. Todettiin kuitenkin, että periaatteet tulee kirjata
selkeämmin ja asettaa ne näkyville.

B. Keskusteltiin tulevista sääntömuutostarpeista ja muutosprosessista
Hallitus valmistelee yhdessä henkilökunnan kanssa ja pyytää
tuomarineuvosto muotoilee säännöt asialliseen muotoon.
C. Aluejärjestöistä irtisanoutumiset
Päätettiin irtisanoutua seuraavista aluejärjestöistä:
i.
Hämeen liikunta ja urheilu
ii.
Länsi-Suomen liikunta ja urheilu
iii.
Pohjanmaan liikunta ja urheilu

13. Seuraavat kokoukset
Seuraavat hallituksen kokoukset
- 29.5. klo 18:30 Hangouts
- 26.6. klo 18:30 Hangouts
- 30.7. klo 18:30 Hangouts
- 28.8. klo 18:30 Hangouts

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:15

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)

