Suomen Jousiampujain Liitto ry

PÖYTÄKIRJA

2020 Hallituksen kokous 3/2020, Etäkokous
21.4.2020 klo 18:30
Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Harri Verho, Ensio Lehto, Thomas Schrader,
Mika Savola, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Eva Jälkö, Matti Aaltonen kohdan 6 aikaan
Poissa: Tuire Kourula,
kokouslinkki: https://zoom.us/j/7984811497
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:37

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen
Vahvistetaan kokouksen 2/2020 pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat
- NUM2020-kilpailut peruuntuivat koronavirusepidemian takia. Ruotsalaiset esittivät,
että peruuntuneen kilpailun järjestämä tiimi (Uppsala) on halukas järjestämään
tapahtuman vuonna 2021. Suomella on NUM-tapahtuman järjestämisvuoro vuonna
2022.

5. Sähköpostipäätökset
- Peruttujen halli-SM-kilpailujen siirtäminen syksylle 2020
Keväällä 2020 jouduttiin koronaviruksen takia perumaan halli-SM-kilpailut
junioreiden, senioreiden ja yleisten luokkien osalta. Päätettiin, että peruttujen
kilpailujen järjestäjät voivat järjestää pitämättä jääneen tapahtuman syksyllä 2020
loka-marraskuussa.
Yleisten luokkien halli-SM-2020 järjestetään Kokkolan Achilleksen toimesta,
Senioreiden halli-SM-kilpailut järjestetään Oulun jousimiesten vetämänä ja
Junioreiden halli-SM-kilpailut Espoossa Robin Hoodin toimesta.
Kilpailujen päivämäärä määritetään kevään 2020 aikana. Kilpailujen karsintaan
lasketaan hyväksi hallikauden 2019 – 2020 tulokset, jotka on ammuttu 30.4.2020
mennessä.

6. Raportit
a) Seuratoiminta / Juhana Rüster
○ Marja tehnyt jousiampujalehteä. Lehti tulee toukokuussa jakeluun. Seuraava
lehti tehtäneet syksyllä.
○ Tehty seurasoittoja
○ Suunnitteilla divarisarja kesälle. Valmistelu etenee ja Koronaturvallinen
kilpailusarja. Käynnistyy toukokuussa
○ Maastopuolella käynnissä divarityyppinen sarja
b) Valmennus ja KV kisat / Juhana Rüster
○ Varmistettu edustusampujien harjoitusmahdollisuuksia. Ulkokausi alkamassa
○ KV-kilpailut peruttu heinäkuulle asti
○ EM-kilpailuja yritetään järjestää syys-lokakuussa
○ Tarkkuuslajiryhmän kanssa kokous VOK-tilanteesta. Syksyllä alkaa VOK 1 ja
2021 VOK2. Pyrkimys kehittää koulutusta webinaarimuotoon.
c) Talous / Juhana Rüster
○ Ei juurikaan kv-kuluja tullut
○ Perintätoimia jatkettu
○ Koronan aiheuttamat muutokset voivat johtaa tilanteeseen, missä
talouspuolta joudutaan tarkentamaan
d) Kolmen liiton 3D-CUP
○

Cup peruttu vuodelta 2020

7. Kevätkokous 2020
Keskustelu tulevasta kevätkokouksesta ja siihen valmistautumisesta.
Kevätkokous pidetään poikkeuksellisesti kokonaan verkossa (Zoom-kokous) koska
koronavirusepidemian takia yli 10 henkilön kokoontumiset on Suomessa kielletty. SJAL:n
säännöt mahdollistavat kokoukseen osallistumisen verkon kautta.

8. Kevätkokouksen 2020 materiaalit
Todettiin, että tilinpäätös on allekirjoitettu ja tarkastettu, joten ne voidaan toimittaa
kevätkokouksen osallistujille, samoin kuin toimintakertomus.

9. Seniorien halli-SM-kilpailu 2021
Päätettiin myöntää talven 2021 Seniorien halli-SM-kilpailut Länsirajan jousiampujille Pelloon.

LJR:n kisahakemus täytti kilpailun järjestämisen vaatimukset. Määräaikaan ei tullut muita
hakemuksia.

10. Koronavirustilanne
SJAL on laatinut web-sivuille Olympiakomitean, THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistusten
pohjalta laadittuja ohjeistuksia jousiammunnan harjoitteluun ja mahdollisiin tuleviin
tapahtumiin.
Keskusteltiin toimista, joihin SJAL koronavirusepidemian takia tulisi ryhtyä.
Todettiin, että kansallisten kilpailujen järjestäminen ja/tai peruminen on kilpailun järjestäjän
harkinnassa huomioiden voimassa olevat viranomaismääräykset.
Tauluammunnan SM-kilpailuiden (yleiset luokat, seniorit ja juniorit) ja maasto-SM-kilpailujen
osalta päätös mahdollisesta kilpailun perumisesta tai ajankohdan siirtämisesta tehdään
hallituksen seuraavassa kokouksessa toukokuussa 2020.

11. Sääntömuutokset
Olympiakomitean uudistuenet säännöt edellyttää, että jäsenliittojen säännöissä on maininta
dopingrikkomusten käsittelyn siirtämisestä liiton omien toimielimien sijaan Suomen urheilun
eettisen keskuksen SUEK ry:n vastuulle.
Päätettiin, että käynnistämme sääntöjen päivitys vastaamaan olympiakomiten vaatimuksia.
Samassa yhteydessä tarkastellaan myös muut muutostarpeet (esim. etäosallistuminen).
Sääntömuutokset viedään syyskokoukseen, jossa ne hyväksytään tulemaan voimaan
viimeistään 1.1.2021.

12. Office 365 non-profit-lisenssi
SJAL:n käyttöön on hankittu Office365-non-profit-lisenssi. Hinta on 2,5 €/käyttäjä/kk.
Office365-ympäristö otetaan SJAL:n henkilökunnan lisäksi myös hallituksen käyttöön.
Jokaiselle hallituksen jäsenelle tehdään järjestelmään tunnus. Materiaalien jakelun ja
hallinnan osalta siirrytään tähän ympäristöö. Samoin valmistelu ja kokoukset siirtyvät
vaiheittain Office365-Teams-ympärisöön.

13. 3D hallikilpailut
Keskustelu 3D-hallikilpailuista ja tarpeesta sääntömuutoksista tätä koskien.
Esitys asiasta osoitteessa:
https://drive.google.com/open?id=1Ic0m9HNXdOl5IehyDlzn3HK6iicRkKZc

Päätettiin käynnistää sääntöjen valmistelu. Hallituksen keskustelussa tuotiin esille, että
säännöissä erityistä huomiota tulisi kiinnittää turvallisuuteen ja rakennusten suojaamiseen.
Eva Jälkö ottaa vastuun kilpailuformaatin valmistelusta (sääntöineen).

14. SJAL Web:n englannikielinen osio
Todettiin, että SJAL:n web-sivuilta ei löydy juurikaan tietoa englanniksi.
Päätettiin, että laaditaan SJAL:n web-sivuille englannikielinen osio, johon kerrotaan
oleellisimpia tietoja SJALn toiminnasta englanniksi. Esimerkiksi tiedot, miten ulkomainen
jousiampuja voi kilpailla suomessa.

15. Esitys valmistautumisesta SJAL 75 v-juhlavuoteen
SJAL:lla on vuonna 2021 juhlavuosi liiton täyttäessä 75 v. Keskusteltiin mahdollisuudesta
esim. SJAL-arvan lanseeraamisesta esim. stipendirahastoon kartuttamiseksi. (lumilyhty.fi)
Päätettiin palata arpa-asiaan ja juhlavuoden juhlallisuuksiin tulevissa kokouksissa.

16. Muut asiat
- Superlisenssi - SJAL:n web-sivuilla on maininta siitä että SJML:n kilpailuissa
tarvitaan superlisenssi. SJML ei edellytä tätä lisenssiä, joten maininta sivuita voidaan
poistaa
- Tilastojärjestelmän - Käytiin lyhyt keskustelu tulosjärjestelmässä olevista virheistä
maasto-kilpailuja ajatellen.
- SM-viikko Salossa 2021 - Keskusteltiin SM-viikon kilpailumuodosta. Päätettiin, että
kilpailumuotona on maastoammunta.

17. Seuraavat kokouksen
23.4.2020
26.5.2020
23.6.2020

Kevätkokous Zoom-kokouksena
18:30 Teams-kokous
18:30 Teams-kokous

18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:23

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster

