Suomen Jousiampujain Liitto ry

PÖYTÄKIRJA

2020 Hallituksen kokous 4/2020, Etäkokous
26.5.2020 klo 18:30
Paikalla: Petteri Alahuhta, Mika Savola, Harri Verho, Ensio Lehto, Juhana Rüster
(toiminnanjohtaja), Eva Jälkö
Poissa: Thomas Schrader, Jani Savilampi, Matti Aaltonen
kokouslinkki:
Google: meet.google.com/utk-cdhq-uao => Zoom-palaveri
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 19:01

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

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

4. Ilmoitusasiat
- Todetaan Tuire Kourulan pyytäneen kevätkokouksessa 2020 eroa liittohallituksen
jäsenyydestä.
- Olympialaisten siirtymisen takia myös olympiakarsintamenettely pitää uusia.
Kuortaneen leirillä 1/2021 valitaan joukkue kevään 2021 karsintakilpailuihin, joissa on
maapaikkoja mahdollista hankkia (erillinen päätös asiasta kohdassa 11)
- SJAL on laatinut web-sivuille Olympiakomitean, THL:n ja muiden viranomaisten
ohjeistusten pohjalta oman soveltamisohjeet jousiammunnan harjoitteluun ja
kilpailutapahtumiin. Ohjetta täydennetään ohjeilla kanttiineista ja WC tiloista
- SJAL:n käyttöön on otettu Google GSuite-sähköposti- ja toimistojärjestelmä
toukokuussa 2020
- SJAL:n tulospalvelujärjestelmä tulee päivittymään kesän 2020 aikana. Päivityksessä
virheiden korjauksia ja uusina ominaisuuksina automaattinen ennätysten
tunnistaminen ja Suomisport-rajapinta
- Kertalisenssi toiminnassa 5€ / kerta

5. Sähköpostipäätökset
- Yleisten ja Seniorien SM-kisa-ajankohdan siirto
Koronavirusepidemian takia kilpailun ajankohtaa päätettiin myöhentää elokuulle. Uusi
ajankohta on 7-9.8.2020.

-

Maastoammunnan SM-kilpailun ajankohdan siirto
Koronavirusepidemian takia kilpailun ajankohtaa päätettiin myöhentää. Uusi
ajankohta on 11-12.7.2020.

-

3D-SM-kilpailujen ajankohdan siirto
Koronavirusepidemian takia kilpailun ajankohtaa päätettiin myöhentää. Uusi
ajankohta on 18-19.7.2020

6. Raportit
a) Seuratoiminta / Juhana Rüster
○ Junioriseuramanuaali tekeillä (Marja ja Juhana). Manuaalin luonnos
Google-drivessä hallituksen kansiossa
○ Jousiampujalehti julkaistu verkossa 26.5.2020. Lehdestä otetaan myös 500
kappleen printtipainos. Seuraava lehti suunniteltu syyskuun loppuun. Tuohon
numeroon odotetaan myös mainostuloja
○ Tulospalvelujärjestelmän päivittäminen kesän aikana. Automaattinen
ennätysten päivittäminen (vuodesta 2012 alkaen) tulossa mukaan uutena
ominaisuutena
b) Valmennus ja KV kisat / Juhana Rüster
○ Sherwood shop kehittänyt etävalmennuspalvelun. SJAL:n valmennusryhmät
saavat palvelun käyttöön alennettuun hintaan
○ KV-kisat peruttu syksyyn asti (Tilanne päivittyy WA:n toimesta)
c) Talous / Juhana Rüster
○ Koronan takia toimintaa vähemmän kuin suunnitellut. Tulopuoli lähes
normaalilla tasolla. Seuraavassa kokouksessa käsitellään ennusten vuoden
2020 lopun toiminnasta.

7. Hallituksen valmisteilla olevan asiat
a) Sääntömuutosten valmistelu / Juhana Rüster
Hallituksen kokouksessa 3/2020 käynnistetty sääntöjen valmistelu.
Petteri Alahuhta valmistelee seuraavaan kokoukseen esityksen muutostarpeista ja
mahdollisista muutoksien muodosta.
b) 3D-hallikilpailujen sääntöjen valmistelu / Eva Jälkö
Hallituksen kokouksessa 3/2020 käynnistettiin 3D hallikilpailuformaatin ja sääntöjen
valmistelu. Eva Jälkö raportoi valmistelun tilanteesta. Katselmoidaan suunnitelmia /
esitystä seuraavassa kokouksessa.
c) Harrastajaluokan valmistelu / Juhana Rüster
Kilpailumuoto 1440-kierroksen yhteydessä sama kuin 70/50-kilpailuissa. Pyry Ekholm

päivittää tämän pohjalta kilpailusääntöjä. Ensimmäiset kilpailut alkamassa kesällä.
Harrastajaluokan mainostamista SJAL:n viestintäkanavissa lisätään.
d) SJAL:n web-sivut
Kokouksessa 3/2020 päätettiin päivittää SJAL:n web-sivuille englanninkielistä
informaatiota. Ensimmäinen versio on päivitetty sivuille.

8. Syyskokouksen valmistelu
Keskustelua tulevasta syyskokouksesta ja siihen valmistautumisesta. Keskustelu liiton
luottamushenkilöiden (Hallituksen) kokoonpanosta ja mahdollisista muutostarpeista.

9. Ranking-finaali
Päätettiin, että Ranking-finaali pidetään Kotkassa 29.8.2020.

10. Valmistautuminen SJAL 75 v-juhlavuoteen
SJAL:lla on vuonna 2021 juhlavuosi liiton täyttäessä 75 v. Keskustellaan tavoista juhlistaa
merkkivuotta.
Alustavasti keskusteltiin mahdollisuudesta pitää kevätkokous 2021 esim Tallinnassa. Juhana
selvittelee vaihtoehtoja ja käsitellään asiaa tulevissa kokouksissa.

11. Olympiakarsintamenettelyn muutos
Olympialaisten siirron takia päätettiin muuttaa karsintamanettelyä valmennusjohdon
esityksestä seuraavasti: 2021 EM ja OG -Karsinta on kaksiosainen.
● Vuoden 2020 aikana ammutut alkupisteet muodostavat ensimmäisen osan, kevään
jatkokarsinta järjestetään Kuortaneella alkuvuodesta 2021 maajoukkueleirin
yhteydessä.
● Kuortaneen maajoukkuleirille kutsutaan kesältä 2020 kauden tilastojen 8 parasta
mies- ja naisampujaa. Poisjääntejä ei paikata.
● Vuodelta 2020 alkupisteiksi karsintaan lasketaan Taulu-SM-kisojen (Iitti) alkukisan /
Ranking-finaalin (Kotka) alkukisan parempi tulos siten, että:
● miehissä alkupisteiksi saa mukaan pisteet, jotka ylittävät 620
● naisissa alkupisteiksi saa mukaan pisteet, jotka ylittävät 580
● jos ampuja ei pysty osallistumaan kumpaankaan kisaan, mutta on kauden
tilastoissa 8:n joukossa, alkupisteiksi jatkokarsintaan tulee nolla pistettä.
● Jatkokarsinnan yksityiskohtainen kilpailumuoto Kuortaneella julkistetaan
myöhemmin, mutta luonteeltaan se tulee muistuttamaan kevään 2020 karsintaa.
● Karsinnan 3 parasta edustaa EM-kisoissa ja karsinnan neljäs osallistuu neljäntenä
Pariisin WC:iin.
● Muut karsinnan säännöt vuodelta 2020 ovat soveltuvin osin voimassa.

●

Koronatilanteen takia kilpailujen järjestämisen epävarmuus voi aiheuttaa yllä olevaan
muutostarvetta.

11. Muut asiat
a) Tuomarimäärävaatimusten keventäminen
Keskustelu SJAL:n vaatimuksista tuomaritoiminnalle ja menettelyistä tuomarityön
keventämiseksi. Kilpailujen järjestämisessä tuntuu olevan ongelmana löytää
riittävästi tuomareita. Myös kilpailujen järjestämiseen liittyvästä byrokratiasta on
esitetty kritiikkiä.
Päätettiin pyytää tuomarineuvostolta esityksiä siitä, miten tuomaritoimintaa voidaan
kehittää sellaiseen suuntaan, että kaikkiin kilpailuihin löytyy riittävästi tuomareita
varmistamaan kilpailujen turvallisuus ja ennätyskelpoisuus. Kutsutaan Pyry Ekholm
keskustelemaan tulevaan kokoukseen.

12. Seuraavat kokouksen
23.6.2020

18:30 Zoom

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster

