Suomen Jousiampujain Liitto ry

PÖYTÄKIRJA

2020 Hallituksen kokous 1/2020, Etäkokous
6.2.2020 klo 18:30
Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Mika Savola, Harri Verho, Ensio Lehto, Matti
Aaltonen, Eva Jälkö, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja),
Poissa: Tuire Kourula, Thomas Schrader, Marja Raisoma (seurakehittäjä)
kokouslinkki: https://zoom.us/j/7984811497
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:32
2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi
3. Edellisen kokouksen päytäkirjan vahvistaminen
Vahvistettiin edellisen kokouksen 8/2019 ja vuoden 2020 hallituksen
järjestäytymiskokouksen pöytäkirjat
4. Ilmoitusasiat
- NBU kokous Tukholmassa 21-22.2.2020. Juhana ja Petteri osallistuvat.
5. Sähköpostipäätökset
a) Yleisten sarjojen SM-kisojen joukkuekisakonsepti
Esitys: Joukkue SM-kisa ammutaan parikilpailuna, jossa joukkueeen muodostavat
saman seuran kaksi ampujaa (voi olla siis samaa sukupuolta). Kilpailu ammutaan
Mixed säännöillä. Kilpailu ammutaan omina kisoinaan aselajiluokissa. Kilpailua ei
ammuta, jos sarjassa on joukkueita kolme tai vähemmän.
Äänestystulos: Kyllä 7- Ei: 1
b) Juniori-SM-kilpailujen joukkuekisa
Päätösesitys:15-16.3. ammuttavissa Robin Hoodin järjesämissä juniorien
SM-kisoissa parikilpailu ammutaan seuraavalla periaatteella. Parit ovat selvillä ennen
kilpailun alkua:
1) Ampujat ilmoittautuvat seurajoukkueittain
2) Jos ampuja ei ilmoittaudu seurajoukkueeseen, ilmoittaa hän haluaako osallistua
parikisaan
3) Vapaaehtoiset parikilpailuun osallistuvat arvotaan järjestäjän toimesta joukkueisiin
Äänestystulos: Kyllä 4- Ei: 4 (PJ:n ääni Kyllä), poissa 1
Päätös: Hoodin kilpailussa toteutetaan esitetyllä tavalla. Joukkuekisaformaatin
hyväksymisestä päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Myös

Ianseo-rajoitteet selvitetään ennen päätöstä. Sitä ennen tuomarineuvosto tekee
sääntömuotoilun, jonka pohjalta hallitus päättää.
c) Harrastajaluokan kertalisenssi
Päätösesitys:
- nykyiset harrastesarjan luokat poistetaan
- tilalle kaksi vaihtoehtoista matkaa 30m ja 50m
- tähtäinjouselle ja vaistojouselle 122cm taulukoko molemmille matkoille ja
taljajouselle 80cm taulukoko kymppirenkaisena
- 18m, maaston ja 3D:n osalta matka ja taulukoot säilyy nykyisenä. Samoin
1440-kierroksen osalta.
Kertalisenssin hinta 5€ / kisa. SM-kisoissa ei harrastajaluokkaa. SE-tuloksia ei
tilastoida. Myös normaalilla lisenssillä saa ampua harrastajaluokassa.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

6. Raportit
a) Seuratoiminta / Juhana Rüster
○ Marja tehnyt soittokierrosta eri seuroille. Tilastointia ensinuolista ja
valmennuksesta seuroissa
○ Lasten ensinuolet valmis. Saataneen julkistettua helmikuun aikana. n. 20
sivuinen käsikirja lasten ensinuolet kurssista
○ 16-18.6. pidetään iitissa nuorten kesäleiri. Valmistelu aloitettu
○ Uutta “jousiampujalehteä” valmisteltu Artscloud-nimisen yrityksen kanssa. ko
Yritys myy lehteen mainoksia. Tavoitteena ensimmäinen numero
toukokuussa. Kyseessä digitaalinen lehti, josta voidaan tehdä myös
printtiversio.
○ Maajoukkuetakki jouduttaneen uusimaan
○ Suomisport työllistänyt jonkin verran
○ Tehty videoita. A. Tekoniemi mukana.
b) Valmennus ja KV kisat / Juhana Rüster
○ EM / olympiakarsinta joukkue valittu (Antti Vikström, Antti Tekoniemi, Markus
Nikkanen, (Antero Sistonen). Taru Kuoppa, Iida Tukiainen, Kristiina
Matikainen, (Ida-Lotta Lassila)
○ Joukkue leireilee / kilpailee vaihtelevalla kokoonpanolla Bangkokissa (Asian
Cup) ja Sloveniassa (Veronicas Cup)
○ Kisajärjestelyjä Para EM, EM-joukkue
○ VOK2-lajiosa tammikuun lopussa. Osallistujia 7.
○ Ensi syksylle seuratoimintapäivän yhteyteen valmentajakoulutusviikonloppu.
Yritetään saada Jake Kaimisky tapahtumaan.
c) Joensuun SM-viikko 2020 / Ensio Lehto

○

SM-viikko onnistui hyvin. Vapaaehtoisia oli riittävästi Joensuun Joutsista ja
muista seuroista ympäri Suomea. Tapahtuma sai hyvin näkyvyyttä TV:ssä.
Aikataulut pitivät hyvin ja kilpailu jopa eteni ennakoitua nopeammin.

d) Talous / Juhana Rüster
○ Tilikauden tulos 2019 - 8.868€ (budjetoitu - 1968€). Erotus syntyy budjetoitua
pienemmästä OKM yleisavustuksesta (erotus - 13 000€).
e) Kolmen liiton 3D-CUP
○

Harri Verho esitti tilanteen kolmen liiton 3D-Cup kilpailun valmistelusta.

○

Suunnittelupalaveri 10.2. Tuon tapahtuman jälkeen voidaan alkaa
markkinoimaan tapahtumia.
Lisenssiasia käsiteltiin edellisessä kokouksessa. Vakuutusasiat pitää olla
jokaisella urheilijalla kunnossa.

○

7. Vuoden valinnat
Edellisessä hallituksen kokouksessa vuoden valinnat jäivät pöydälle.
Päätösesitys:
a) Vuoden jousiampuja - Taru Kuoppa (European Games 9. sija / 48)
b) Vuoden juniori jousiampuja - Eetu Vähälummukka (NUM 2/24 NCM // Juniori MM 57.)
c) Vuoden jousiammuntaseura - Iitin jousiampujat (SM-viikko, useita kilpailuja)
d) Vuoden jousiammuntateko - Antti Vikström 590 18m tulos 7.12.2019 Vaasa
e) Vuoden jousiammuntatapahtuma - Itä-Suomen alueen alueleirit

8. EMG2023 suunnittelun tilanne
Tilannekatsaus vuoden 2023 European Masters Games-valmistelusta.
Harri raportoi valmistelun tilanteesta.
Tampereen kaupunki tulee ottamaan ison roolin tapahtuman järjestelystä, ml Käytännön
järjestleyt akreditointeineen. TJA on kertonut jousiammuntapapahtuman vaatimuksista ja
kilpailun laajuudesta. TJA on ollut yhteydessä myös WA ja WAE.Seuraava yhteydenotto
Tampereen kaupungilta 3/2020. Toukokuussa pitäisi suunnitelmat olla selkeänä.
Suunnitellaan maasto-SM-kisoja Tampereelle vuodelle 2022. Tampereen kaupunki olisi
tukemassa radan rakentamisessa ja mm. taustojen hankinnassa ja tulospalvelun
järjestämisessä.
Kilpailuissa tullaan tarvitsemaan tapahtuman aikana vapaaehtoisia, joiden ylläpidosta
vastannee Tampereen kaupunki.
Tampereen kaupunki tukee vahvasti tapahtumaa.

9. Henkilökohtaisten tuomariliivien hankinta tuomarikurssin läpäisseille
SJAL-hallituksen kokouksessa 04/2019 päätettiin, että SJAL Tuomarisääntöjen mukaan
kilpailun järjestävä seura hankkii tuomarien liivit. Käytäntö on osoittautunut hankalaksi
toteuttaa, koska tuomarien koot eivät ole välttämättä riittävän paljon etukäteen tiedossa,
jolloin käytettävät liivit saattavat olla kaikille tuomareille väärää kokoa.
Päätös: Jokainen tuomari saa liitolta henkilökohtaisen liivin kurssin päätteeksi suorittaessaan
kurssin ensimmäistä kertaa. Tämän jälkeen liivi on tuomarin henkilökohtaisella vastuulla ja
pitää olla mukana kaikissa tilaisuuksissa jossa ko. henkilö toimii tuomarina.

10. SJAL:n viralliset kilpailuvalokuvaajat
SJAL:n kisoja (edes SM-tason) on parin viime vuoden aikana kuvattu vain parin henkilön
toimesta, ja joka kerta asiasta on pitänyt sopia paikallisesti - eri säännöt. Ja joissakin
SM-kisoissa ei ole ollut yhtään liiton edustajaa mukana esim. tekemässä juttua
tapahtumasta. Itse esitys on toimitettu hallitukselle sähköpsotilla 15.1.2020 (Harri Verho)
Päätettiin esityksen mukaisesti. Esitys pöytäkirjan liitteenä.

11. 3D-EM-karsintakilpailut
3D-karsintakilpailuissa Keuruun Jousi ja Ylä-Savon Jousimetsästäjät tulee olla SJAL
maastopätevä päätuomari. Kustannus kahteen kisaan on n 200€ .
Päätuomariksi päätettiin valita: Keuruulle: Ari Tuokkola, Lapinlahti (YSJM): Asko Lötjönen.
SJAL kustantaa esitetyt kulukorvaukset.

12. Kevätkokous 2020
kevätkokous järjestetään Kokkolassa 4.4.2020 SM-kisojen yhteydessä

13. Kesän 2020 SM-kilpailuja
a) Iitin jousiampujat anoneet kesän 2020 SM-kisojen järjestämisoikeutta 11/2019.
Todettiin, että SM-kilpailuoikeus on myönnetty Iitille, kun muita hakijoita ei ole tullut.
Haetusta poiketen aikataulu muuttuu seuraavasti Seniorit 17.7.2020 ja yleinen
luokka 18-19.7.2020.
b) Riihijouset hakeneet 3D SM-kilpailuja 6-7.6.2020.
Todetaan, ettei muita hakemuksia. Kisat myönnetään Ri-Jo:lle
c) Ascella hakenut maasto SM-kisojen 27-28.6.2020 marraskuussa 2019.
Todetaan, ettei muita hakemuksia. Kisat myönnetään Ascellalle

Kilpailun järjestäjän toimittaa halitukselle tietoa kisan valmistelujen etenemisestä normaalilla
tavalla.

13. seuraavat kokouksen
9.3.2020 klo 18:30 etäkokous (tilinpäätös ja toimintakertomus)
21.4.2020 klo 18:30 etäkokous

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Liite: SJAL-virallinen valokuvaaja-esitys

Sihteeri (Juhana Rüster)

Liite:

