Suomen Jousiampujain Liitto ry

PÖYTÄKIRJA

2020 Hallituksen kokous 6/2020, Etäkokous
25.8.2020 klo 18:30
Paikalla: Petteri Alahuhta, Harri Verho, Ensio Lehto, Matti Aaltonen, Eva Jälkö, Jani
Savilampi, Mika Savola (kohdasta 6 alkaen), Juhana Rüster (toiminnanjohtaja)
Poissa: Thomas Schrader,
kokouslinkki:
https://zoom.us/j/95617640214?pwd=OS9pQldoTFZYbUNqQmdvTXROVEtkZz09
Meeting ID: 956 1764 0214
Password: 539966

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:33

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen
Vahvistetaan kokouksen 5/2020 pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat
- ei ole

5. Sähköpostipäätökset
- ei sähköpostipäätöksiä

6. Raportit
a) Seuratoiminta / Juhana Rüster
○ Koululainen-lehdessä juttu jousiammunnasta
○ Jousiampuja-lehden juttuja laadittu
○ Vaiston ensinuolet-kurssia valmisteltu
○ Marjan pääfokus koululiikuntapilotissa syksyn ajan. Valmistelu etenee
b) Valmennus ja KV kisat / Juhana Rüster

-

syksyn leireihin valmistautumista. Osallistujat ja sisältöä suunniteltu. 4
aikuista ja 11 nuorta. Lisäksi myöhemmin 4 nuorta lisää. Valmentajia 3-4.
Karsintojen suunnittelu - Halli-EM helmikuu 2021. Asiaan palataan, kun
valmistelu etenee. Harri Verho valmistelee karsintaa.

c) Talous / Juhana Rüster
○ Liiton taloustilanne hyvä. Koronan takia toimintaa ja kuluja ollut vähemmän.
○ Liiton maksuvalmius hyvä
○ Läpilaskutuserien (arvokisamatkat) poisjääminen pienentää liiton
“liikevaihtoa”
- Keskusteltiin tulospalvelutiimin kehittämisestä. Eva Jälkö valmistelee
asiaan ja tulevissa kokouksissa palataan mahdollisiin
investointitarpeisiin.
d) SM-kisaraportit / Ensio Lehto
- tuomariraportit saatu päätuomareilta
- Maasto-SM (Salo) ja 3D-SM (Riihimäki)
- osanottajamäärät suuria verrattuna aikaisempiin kisoihin. 3D-kisoissa
kaikki mahdolliset osallistumispaikat (koronan takia pienempi) täynnä.
- Järjestelyt toimivat erinomaisesti
- Juniori-SM / Seinäjoki
- Kilpailut toimivat pääosin
- Tulospalvelussa jonkin verran häiriötä
- osallistujamäärä oli melko pieni
- Uusia tuomarikokelaita mukana kilpaiuissa
- Seniorit ja yleinen SM
- Kilpailukentältä yksi nuoli lentänyt naapurin golf-kentälle välinerikon
takia. Asiaa käsitelty naapurissa olevan golf-kentän yhtiön kanssa. Iitin
jousiampujat käsittelee asiaa seuran hallituksessa. Suomessa world
archery sääntöjen mukaiset turvallisuussäännöt. Iitin kenttä on noiden
sääntöjen mukainen. Tuomareita on ohjeistettu jo kilpailupaikalla
välttämään “yläkautta” vetoa.
- Seniorikilpailussa tuloskortteja täytetty vajaasti ja kilpailijoiden tuloksia
mitätöity. Tämä aiheuttanut kuohuntaa jota käsitelty Juryssä. Jury on
tulkinnut, että tulokset hyväksytään. Kyseisestä sääntökohdasta
pyydetty tarkentaa WA:lta.
- Yleisen luokan SM-kisoista valokuvia SJAL Forumilla
- Kilpailujen kuvauksesta ja tiedottamisesta keskusteltiin
- Todettiin, että SM-kilpailuista valokuvausta ei ole kunnolla järjestetty ja
suunniteltu
- Aikaisemmin on laadittu ohjeistukset liiton “virallisen valokuvaajan
roolista”.
- Kehitetään mallia tiedottaa kilpailuista ja testataan uutta mallit juniori
SM-kilpailuissa Espoossa. Juhana ja Harri hoitaa asiaa.

7. Hallituksen valmisteilla olevan asiat
a) Sääntömuutosten valmistelu / Petteri Alahuhta & Juhana Rüster
- Selvitetty OK:n suunnalta mahdollisia suosituksia ja ohjeistuksia kurinpitosääntöjä
koskevien sääntömuutosten muotoiluista ja vaatimuksista.
b) 3D-hallikilpailujen sääntöjen valmistelu / Eva Jälkö
- valmistelun eteneminen. Sääntötekstiä valisteltu tuomarineuvoston kanssa. Hallitus
on saanut säännöt luettavakseen ja ne käsitellään seuraavassa kokouksessa 7/2020.
c)

SJAL:n kansainvälisen toiminnan säännöt / Petteri Alahuhta
- Valmistelu ei ole edennyt. Valmistelua jatketaan ja seurataan tulevissa kokouksissa.

8. 1440-kierroksen SM-kilpailu kesäkaudelle 2021
Keskustellaan mahdollisuudesta lisätä kesän 2021 kisaohjelmaa SM-kilpailut
1440-kierrokselle.
Lisätään kilpailu haettavaksi kesälle 2021 “SM-1440-kierros.

9. Keuruun jousi Ry:n jäsenhakemus
Keuruun Jousi Ry on hakenut SJAL:n jäsenyyttä. Käsitellään hakemus.
Keuruun Jousi Ry:n jäsenyyshakemus hyväksytään. Keuruun jousi ry:stä tulee SJAL:n jäsen
1.1.2021 alkaen.

10. Syksyn SM-kilpailujen tilanne ja koronavirus
Keskustelu syksylle siirrettyjen halli-SM-kilpailujen tilanteesta. Viranomaisten suositukset
muuttuvat pandemian tilanteen muuttuessa. Syksyn alussa viranomaiset ovat lisänneet
rajoituksia ja on uhkana, että hallikilpailujen järjestämisen mielekkyyttä joudutaan
harkitsemaan syksyllä 2020.
Juhana ja Ensio keskustelevat SM-kisajärjestäjien mahdollisuutta järjestää SM-kilpailut.
SJAL harkitsee mahdollisuutta tukea mahdollisia tappioita pienentyneestä
osallistujamäärästä.

11. Avoin talja SJAL:n kilpailuluokaksi maastoammuntaan
Avoin Talja (AT) on sallittu 3D-kilpailuissa. Vastaavaa luokkaa on kokeiltu myös
maastotaulukierroksilla ja se on herättänyt kiinnostusta myös liiton ulkopuolisissa ampujissa.
Luokan ottaminen mukaan SJAL viralliseksi luokaksi houkuttelee enemmän jousimetsästäjiä
mukaan kilpailuihin ja sitä kautta vahvistaa ja kasvattaa maastoammunnan
harrastajamäärää.

Selvitetään mahdolliset sääntömuutostarpeet tuomarineuvoston kanssa ja aloitetaan
valmistelu avoimen talja SJAL:n kilpailuluokaksi maastoammuntaan. Luokka mukana
kaudella 2021. Harri Verho valmistelee.

12. Kesä Divari
Käynnistetään kaudella 2021 kesädivari sarja. Mallina käytetään hallikaudella pyörivää
sarjaa. Sarjan kesto olisi toukokuusta elokuuhun.
Päätettiin, että järjestetään kesällä 2021 alkaen. Säännöt määritetään myöhemmin.

13. Muut asiat
a) Käynnistetään TOSU 2021 aloitteiden kerääminen. DL 15.9.
b) Syyskokous pyritään järjestämään etäkokouksena. Selvitetään mahdollisuuksia
sääntöjen ja käytäntöjen osalta. Petteri ja Juhana.
c) Koillissavon Sulka hakenut junioreiden SM-kisoja vuodelle 2021. Avataan SJAL
webiin muillekin mahdollisuus hakea kisoja.

14. Seuraavat kokouksen
22.9.2020

18:30 Zoom

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)

