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Seuraseminaarin avaus
Ensio Lehto piti seminaari aloituspuheen. Seminaarin tarkoitus on jakaa seurojen toiminnasta
hyvät asiat muiden seurojen käyttöön. Kerrotaan myös huonot valinnat varoituksesi muille.
Harri Haavisto laatii seminaarista muistion joka jaetaan kaikkiin piirin seuroihin.
Muistio on laadittu siten että asia mainitaan vain kertaalleen, vaikka useammassa seurassa
olisi sama toimintamalli

Seuraesittelyt / Henkilöesittäytyminen
Jokainen henkilö esittäytyi ja kertoi seuransa ja toimenkuvansa seurassa. Valtaosa
seminaarin väestä oli toimihenkilöitä: Puheenjohtajia, sihteeriä tai rahastonhoitajia.
Valtaosa henkilöistä oli uusia jousiammunnan parissa olevia henkilöitä (2000 luvulla
jäseniksi tulleita) 50-60% jäsenistöstä on uusia 2000 luvulla jäseneksi tulleita henkilöitä.

Seurojen näkyvyys medioissa
Harri H. esitteli Kymen jousi ry:n osalta seuransa.
Seura on esillä eri medioissa:
• WWW sivujen välityksellä (sivuja ylläpidetään)
• Kilpailut ja niistä tehtävissä lehtihaastatteluissa (paikallislehdet)
• Erämessuilla (Koria)
• Esittelytilaisuuksissa (yritykset, yhteisöt)
• Oman jäsenistön tekemän markkinointityön kautta
WWW sivut
Matti K. – Seurojen on syytä kiinnittää huomiota seurojen www sivujen ulkonäköön, jotta
satunnaiset jousiammunnasta kiinnostuneet surffaajat kiinnostuvat seurasta.
Harri H. – WWW sivujen paikka on syytä valita sellainen että se on sama useita vuosia.
Kyjo:lla kotisivujen osoite muuttui ja aiheutti suuren muutostarpeen useaan
paikkaan.
Harri H. – Vaikka seurassa ei aina löydy kotisivuille ammattitaitoista tekijää, niin
yksinkertaiset sivut voi luoda vaikka windows Word ohjelmalla, tallentamalla
sivut html muotoon. Jos seuran sivut tehdään, niiden ylläpitoon täytyy määrittää
oma henkilö.
Mika K. – Seurojen sivulla olevat sähköposti osoitteet kannattaa muuttaa esim. kuviksi, jotta
roskaposti ongelmaa ei synny.
Miika K.- Seurojen pitää markkinoida omia ampujiaan henkilöesittelyllä omalla
kotisivullaan. Tällöin pitää kirjata ampujan meriittejä sivustolle.
Seurojen kannattaa panostaa kotisivujen tekoon siten että niistä tulee selkeät ja
johdonmukaiset
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Kymen Jousen WWW- sivu

Kyjo on tehdyt sivulle omat osoitteet seuran postille.
Yleinen posti osoite: kyjo@kyjo.info ja kilpailun ilmoittautumiset
ilmoittautuminen@kyjo.info.
Tämä järjestely takaa, että seuran asioita voi hoitaa useampi henkilö kuin vain yksi.
TV - näkyvyys
Miika K. – Jyväs Sulka on tehnyt yhteistyötä TV kanssa. Seurassa on yksi ammatikseen
mediatyötä tekevä jäsen jonka avustuksella seura sai TV näkyvyyttä.
Kilpailut ovat tällä hetkellä yleisölle melko tylsiä tapahtumia, joten kilpailua pitää
kehittää yleisöystävällisempään suuntaan. Mahdolliset monitorit ja kuuluttajat
toisivat urheilutapahtuman tuntua.
Maria L. – Juniori ampujan TV esiintyminen toi useita yhteydenottoja seuraan.
Lehdistö
Ensio L. – Kilpailuista toimitettava etukäteen materiaalia lehdistölle. IJA laatii myös
kertomuksen lehdistölle kilpailusta ja tuloksista.
Harri H. – Ampujien on syytä olla eri lehdissä / medioissa esillä helpottaakseen mahdollisten
henkilökohtaisten sponsorien saantia.
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Esittelyt
Seurojen yhteinen huolenaihe on koululaisille kohdistetut esittelyt. Niiden kautta
ei saada seuroihin uusia jäseniä / kurssilaisia lajin pariin.
Kyjo –
Joutsi –
Piili –
Liperi –
JySu –

Turku –
Pori –
JySu –

Seuralla on esittelyjä vuodessa noin 15 kpl. Hinnasto esittelyille on seuraava:
Koululaiset 2 /henkilö, ryhmät 90 /ryhmä (10 hen), Yritykset 150 /ryhmä (10
hen).
Opiskelijaryhmät 50 / tunti, aikuisryhmät 80 / tunti.
1-6 henkeä 100 , 6-12 henkeä 170 , sisältää mustan kahvin.
Ei kiinteää hinnoittelua.
Harrastaneet vaihtokauppa esim. Haltex taustamateriaalin hankinta maksettu
esittelyillä.
Jyvässulka on aloittamassa liikuntasetelien käyttöönottoa. Liikuntasetelit
vaihdettavissa rahaksi 8% välityspalkkiota vastaan.
Ryhmät 200 / tunti
Ryhmät maksavat korkean hinnan , muistoksi saavat seuran viirin.
Seurat voisivat saada näkyvyyttä järjestämällä hyväntekeväisyys tempauksia.
Esim. yritysjohtajien väliset haastekisat joita mainostetaan lehdissä.
Esittelyt hoitaa pääsääntöisin yksi henkilö, päivällä esittelyissä käytettävissä
eläkkeellä olevat ampujat.

Alkeiskurssit
Osanottajien kerääminen

Joutsi –
IJA Kyjo Ramses-

Kurssia mainostettiin yliopistolla esitteillä ja kurssi täyttyi ennätysvauhtia.
Kaupan mainostaulun
Erämessujen yhteydessä kurssilaisten nimienkeruu osoitteineen. Kun kurssi
lähestyy otetaan yhteyttä kurssilaisiin.
Esitellään lajia eri paikkakunnilla päivän ajan.

Kurssi

Kyjo JySu -

Ensimmäinen kurssikerta ilmainen. Muutama saattaa todeta ettei ole oma laji.
Seuraavalla kerralla jaetaan kurssilaskut ja sitoudutaan kurssin. Seuran jäseniksi
tulee kurssilaisista ~40%.
Kurssi oltava tiivis paketti. Kaksi kertaa viikossa. Kurssi vain innokkaille. Tällä
hetkellä kurssilaisista yli puolet tulee seuran jäseniksi.
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Kymen jousen alkeiskurssin kurssimateriaalista ote.

Kurssin järjestäjät näkevät varhain minkä tasoisia ampujista tulee, mutta huipulle
pääsee myös kovalla työllä.
Kurssilaisten oma aktiivisuus ja vetäjien innostuneisuus on onnistuneen kurssin
edellytys. Tällöin seura saa kurssista uusia jäseniä.
Mika K. - Yhtenäinen kurssimateriaali alkeiskursseille. Mistä saa materiaalia?
Miika K- Piirin sivuilta on ladattavissa alkeiskurssimateriaali jonka ovat tehneet Miika
Kataja ja Perttu Ronkanen. Tämä materiaali on saanut hyväksynnän SJAL
puolelta.

Opastus / Valmennus seurassa
Juniorien saaminen seuranjäseneksi tapahtuu vanhempien välityksellä. Juniorit
pitää saada mahdollisimman nopeasti mukaan kilpailutoimintaan. Tällöin heidän
oma mielenkiinto säilyy.
Vanhemmat voivat vain harrastaa, eikä tarvitse välttämättä kilpailla.
Jouni P. - Junioriporukka pysyy itsestään kasassa, tärkeintä on pitää tästä porukasta mukana
porukan ”kingi”. Ohjausta suoritetaan vain halukkaille, ei painosteta junioreita.
Piilin juniorien valmennuksesta vastaa Jouni ja yhden juniorin isä.
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Miika K. - Kehitysryhmän idea on juuri tämä Piilin malli.
Miika K. - Juniorien kehitysryhmässä on suotavaa että harjoitusten vetovastuuta jaetaan
nuorille itselleen. Opastuksen vastuu kuitenkin aikuisilla.
Kyjo -

Ohjatuilla harjoituskerroilla on valmentaja mukana, joka opastaa pyydettäessä.
Ohjattuja harjoituskertoja 2 kertaa viikossa.

SJAL -

Liiton seuraava valmentajakoulutus talvella 2009. Liitto määritellyt
yhdenmukaisen ammuntatyylin johon valmentajat koulutetaan. Pyritään saamaan
kaikki alkeiskurssit tämän tyylin pariin. Piirin sivuilla oleva alkeismateriaali
nojautuu tähän tyyliin.

Miika K. - Seuran sisälle luodaan valmennusryhmät: aikuisryhmä + junioriryhmä. Näiden
ryhmien tarkoitus on edetä suunnitelmallisesti eteenpäin. Eritasoiset ampujat
voivat ohjata toinen toistaan. Ryhmäläiset pitää saada kilpailemaan heti kun
mahdollista. Kriteerinä että osuu tauluun 18m matkalta. Kaikki kilpailee omalla
tasollaan.
Miika K. – JyväsSulalla on pidetty myös erillinen tekniikka kurssi. Jousien ja nuolten +
muiden välineiden virittämiseksi.
Ensio L.- IJA ei patista kilpailuihin uusia jäseniä. Välinevalmennus hoidetaan keräämällä
porukka kasaan kun uutta tietoa on jaossa ja kerrotaan välittömästi eteenpäin.
Mika K. – Joutsella ei ole kurssitoiminta jossa voisi kouluttaa itsensä alkeiskurssitasolle.
Harri H. ehdotti yhteistyötä Liperin taimen kanssa perustietojen saavuttamiseksi.
Piirin rupeaa keräämään/julkistamaan piirin alueen seuroistansa tietoa henkilöistä
jotka ovat suorittaneet valmentaja ja tuomari koulutuksen. Sihteeri hoitaa
käytännön järjestelyt sähköpostin avustuksella.
Harri H. - Valmennusta voi hoitaa muillakin tavoilla kuin olla mukana ampujan mukana
harjoituksissa. Sähköposti ja videoleike esim. tavallisella kameralla riittävät
kertomaan ampujan tekniikasta hyvinkin paljon. Jos valmentajalla on apuna
tietokoneohjelma joka analysoi ammunnan, saa valmentaja siirrettyä tiedon
tehokkaasti takaisin ampujalle.
Tuomarit
Ensio L.- Myös tuomarien pitää opiskella uudet säännöt ja läpäistä tuomaritesti. SJAL on
julkaissut uudet säännöt ja kaikkien tuomarien pitää kouluttautua uudestaan
pitääkseen tuomarikortin voimassa. Säännöt ovat kuitenkin yksinkertaistuneet 15
vuoden aikana merkittävästi, joten se on huomattavasti helpompi läpäistä
nykyään.
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Alueleiri Jyväskylässä 6.4.08
Miika Kataja ja Perttu Ronkanen hoitavat seuraohjaajakoulutuksen Jyväskylän
leirillä 6.4.2008.
Leiri on tarkoitettu yhdistelmäleiriksi: Aluevalmennettavien + Seuraohjaajien +
Aluevalmentajien kesken. Leiristä on erillinen kutsu Piirin kotisivulla.
Leirin tavoite on yhtenäistää alkeiskurssien perusopetus samaan
ammuntatekniikkaan. Tämä edesauttaa seuraavan tason (alueryhmien)
ammuntatekniikan opastusta, kun ei tarvitse poistaa huonoa tekniikkaa virheitä.
Ryhmän tavoite
Kaikkien valmennus ryhmien tavoite on sama. Opastaa ampujaa kehittymään
lajissa ja sitä myöden siirtymään kohti kansainvälistä huippua kohden.
Tämä tavoite on jaettu useampi portaiseksi valmennuksen osalta.
Alkeiskurssit Seuratasolla

Seurojen kehitysryhmät

Aluevalmennus (15-20 ampujaa/alue)
Itäsuomi

Eteläsuomi Länsisuomi

Pohjanmaa

Pohjoissuomi

SJAL 2012 ryhmä (10-12 ampujaa)

Alkeiskurssit
Alkeiskurssien tärkein tehtävä opastaa halukkaat jousiampujat lajin pariin ja antaa
yhtenäinen opetus silmälläpitäen seuraavan tason valmennusryhmiä.
Varhaisessa vaiheessa täytyy kertoa myös aloitteleville jousiampujille, että seura
panostaa urheilijoihin voimavaransa, harrastajat harrastaa siinä sivussa. Urheilijan
pitää osoittaa mielenkiintoa jousiammuntaan.
Alkeiskurssin materiaali on vapaasti kopioitavissa piirin kotisivulta.
http://www.itasuomenjousiampujat.info/valmennus/Opas.pdf
Kehitysryhmät
Kehitysryhmät kootaan seuroissa urheilijoista jotka haluavat kehittyä lajissa.
Ryhmä tulisi sisältää eritasoisia jousiampujia, jolloin toiset neuvovat toisiaan.
Ryhmä kokoontuisi 2 kertaa viikossa yhteisiin harjoituksiin ja harjoituksissa on
suunnitelmallinen harjoitusohjelma. Ryhmän valmentaja tekee harjoitusohjelman.
Esim. 30 nuolen kisa, jonka jälkeen seuraavat 30 nuolta kiinnitetään huomiota
pitokäden olkapäähän.
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Juniorien ikäsuositus voisi olla 14-15 vuotta. Nuorempien aktiivi ohjaus, saattaa
johtaa toisten harrastusten pariin.
Kehitysryhmän tavoite on motivoida yksitäistä ampujaa ja antaa tavoitteita.
Miika K. - !!! OIKEA TEKNIIKKA !!! – HELPPOA AMMUNTAA
Valmentaja informoi aluevalmentajaa valmennettavista ja suunnittelee
harjoitusohjelman. Piirin kotisivuilla on lomakkeet joita ampujat itse täyttävät.
Valmentaja tekee vain yhteenvedon jonka toimittaa eteenpäin Pertulle.
Aluevalmentaja katsoo näiden tietojen perusteella ketkä voi nostaa
aluevalmennustasolle.
JySu Kehitysryhmä: 4 henkeä + 2 tulokasta
Ramses - Kehitysryhmä: 8 henkeä
Miika K. - Suomalainen jousiammuntatekniikka on Suomalaisille,
Korealainen jousiammuntatekniikka on Korealaisille.
Fysiologiset perusteet !!!!

Seurojen sisäiset kilpailut
Kyjo -

•
•
•
•
•
•

Seuran järjestämät epäviralliset kisat:
Kinkkukisa (Parittomalla tuloksella jatkoon)
Piirin talvisarjan kilpailut
Seuranmestaruuskilpailut 18m
Kurssikilpailu
Harjoituksissa jäsenten väliset ottelut
Joukkuekilpailuharjoitukset

Liperi -

Kauden päätöskilpailut Kesä / Talvi

JySu -

Kaikki ampuu samassa luokassa, kertoimilla lasketaan kaikki samaan tasoon.
Kerroin tulee voimassaolevien SE tuloksista.

Piili -

Juniorit ampuu joka harjoituskerta kisaa keskenään, karkkipalkinnot.
Kilpailuna on myöskin niputuskisa, nipun koko ratkaisee.

IJA -

Talvisarjan lisäksi erillinen kuukausikisa.

Ramses - Erilaiset osumakisat jossa on eri kohteista eri pisteet. (lumiukko pää 5 pistettä,
silmä -2 pistettä)
Harri H. - Piirin finaalissa käytettävä Round Robin kilpailutaulukko soveltuu hyvin seuran
sisäisiin kisoihin, koska ammutaan aina vain toista vastaan.
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Miika K. – Piirin talvisarja voitaisiin laajentaa ulkokilpailuihin. Kilpailumuoto voisi olla Fita
900 kierros. Ammuntaluokat menisivät matkojen mukaan eivätkä ikäluokittain.
Mahdollisesti juniorit, jotka eivät kykene ampumaan 900 kierroksen kaikkia
matkoja voisivat ampua vain yhdeltä matkalta.
Jukka K. - Toivotaan että seurat ottavat liiton tarjoaman Arcmaster ohjelman käyttöön
talvisarjan + (kesäsarjan) kilpailuiden tuloksissa. Tulokset toimitettaisiin
arcmasterista saatavana *.xml tiedostona. Tällä hetkellä on suuri työ yhdistää eri
kilpailuiden tiedot yhteen.
Jukka jakoi seuroille ohjeet Arcmasterin käyttöön ottamiseksi ja lupautui
auttamaan mahdollisuuksiensa mukaan.

Virkistystoiminta
Kyjo -

Kerta vuodessa jokin ei jousiammunta tapahtuma. Koko porukka esim.
keilaamassa ja saunominen päälle.

IJA -

- Kilpailumatkat ovat retkiä. Jokaiseen matkaan varataan edellinen päivä
siirtymiseen, majoittautumiseen ja yhdessäoloon. Liikutaan kilpailuissa
porukassa.
- Kesällä pidetään kesäpäivä ja saunotaan päälle.
- Retki esim. erämessuille

Joutsi -

Pikkujoulut

Ramses - Makkarapäivät, ammutaan kisa ja grillataan makkaraa.
Vesa T.

Viron 2 päivän kilpailuissa ensimmäisen päivän iltana yhteinen illan vietto.
Illallinen ja saunomiset. Samaa voisi harkita vaikka piirin kilpailujen yhteydessä.

Kilpailut
IJA -

Seura ilmoittautuu yhtenä ryhmänä kilpailuihin. Yksi henkilö toimii
yhdyshenkilönä. Lista kilpailuihin lähtijöistä harjoitussalin seinällä. Majoitukset
ja matkan hoidetaan kootusti. Liikutaan kilpailuihin yhtenä porukkana. Näin
saavutetaan seurahenkeä ja positiivista väkyvyyttä.

Ensio L. - IJA on tilannut sisä SM kisoja varten pikkubussin jossa on vielä tilaa. Ajoreitti
voi kulkea tarvittaessa esim. Mikkeli/ Jyväskylän kautta. Majoitus IJA:lla
Merihovista (25km kisapaikasta) Ota yhteyttä: Ensio Lehtoon
Taulu SM kouvola
Kyjo -

Kymen Jousen SM kisajärjestelyt esitteli Harri H.
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Kilpailukutsu

- Ilmoittautuminen seuroittain
- Erillinen sähköpostiosoite ilmoittautumisia varten

Toimikunta

Määritellään vastuualueet
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Kilpailun aikataulu

Toteutunut oikealla puolella

Kotisivu

Kilpailua varten julkaistiin omat kotisivut kyjon sivuilla
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Palaverit

Palaverit SM kisoihin alkoivat maaliskuussa 2006.

SM toimikunnan piti palareita kisojen suhteen noin 10 kappaletta, tässä yhden palaverin aikataulutus lista.
SM kisoissa tarvittava paperi aineisto

Tekijä

Päivämäärä

•

Kutsu

- Harri H.

-2007 tammikuu

•

Majoitus

- Jukka P.

-2007 tammikuu

•

Ilmoittautumislomake

- Harri H.

-2007 huhtikuu

•

Kilpailun aikataulu

- Mika M.

-2007 tammikuu

•

Osallistujaluettelo

- Jukka K.

- 2 vko ennen kisaa

•

Taulujärjestys

- Jukka K.

- 2 vko ennen kisaa

•

Kisatulokset

- Jukka K.

- Kisan aikana

•

Valokuvia

- Kalle K.

-2007 toukokuu

•

Yhteistyökumppanit

- Veli K.

-2006 syyskuu

•

Kymen Jousi esittely

- Käsiohjelma

-

•

Mainos sopimukset

- Veli K.

-2006 syyskuu

•

Budjetti

- Kari R.

-2006 Elokuu

•

Logo / Esite

- Risto Y.

-2006 syyskuu

•

Käsiohjelma

- Jukka P.

-2007 tammikuu

Muu Aineisto:
•

WWW-sivut

•

Verottajan kanta SM kisoihin - Risto Y.

-2006 Elokuu

•

Radan suunnittelu

-2006 Elokuu

- Kalle K.
- Risto Y.

- 2007 helmikuu

Kuulutus - Jukka P. -2007 tammikuu

Kilpailualueen kartta

Helpotti suunnittelua kaikissa vaiheissa.
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Mainosten myynti

Mainoksien myyntiä suorittivat kaikki jäsenet, yksi henkilö oli vastuuhenkilö
jolle toimitettiin myytyjen mainosten materiaalit.
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Taulujärjestys

Taulujärjestys kisoihin, rajallinen määrä tauluja aiheutti aikataulujen tarkistamista
useaan otteeseen.

Kisojen toimihenkilöiden palkitseminen

Talkooporukalle järjestettiin 2 viikkoa kilpailuiden jälkeen palaute viikonloppu
Jaalassa mökkiolosuhteissa.
Ennen joulua järjestettiin myös talkoolaisille jouluinen lounas.

Palaute SM kisoista oli hyvää.
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Kilpailut piirin alueella
Ensio L.

Pyritään suosimaan piirin alueella olevia kilpailuita. Tämä pitää seurat
toiminnassa ja tuo osaltaan seuroihin varallisuutta toiminnan ylläpitämiseksi. Jos
piirin alueelta ei löydy sopivaa kilpailua, lähdetään sitten muihin seuroihin
kilpailemaan.

Jäsenrekisteri ja laskupohjat
Harri H. - Kymen jousella on käytössä excel pohjainen jäsenrekisteri. Jäsen laskut on
yhdistetty tähän rekisteriin jolloin pienellä työllä saadaan esim. jäsenlaskut
tulostettua. Alla ote jäsenrekisteristä, allekirjoittaneen hyväksynnällä.
Etunimi
Harri

Sukunimi
Haavisto

Syntymäv.
17.10-75

Tietosolu1
M

Liittymisv.
2001

Lähiosoite
Matinkuja 2C

Postinume Kunta
45150
Kouvola

Jäsentiedot e-mail

Tietosolu2
M X

harri.haavisto@sav.fi

Puh.nro
040-5757374

Jäsenmaksu-07
X

Korvatut kisat

Toimi
Rah. hoit.
Laskunumero
101

Pankkinro
luokka Sukupuoli Ikä
800021-29609466
M
M
33
Viitenumero
1012

Verkkari

Tuulipuku

päivä kk
17

10

Jäsenrekisterin alle tein yhteenvetotaulukon, yhteenlaskua varten.
Aikuiset
Aikuiset Miehet
Aikuiset Naiset
Juniorit
Juniorit Pojat
Juniorit Tytöt
Yhteensä
Kannatusjäsenet Miehet
Kannatusjäsenet Naiset
Kannatusjäsenet Pojat
Kannatusjäsenet Tytöt
Yhteensä
Jäsenet + kannatusjäsenet

Yhteensä
34
26
8
9
7
2
43
9
7
0
0
16

Maksamatta
5
2
3
1
0
1
6
0
0
0
0
0
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Word laskupohjat

Harri H. - Tarvittaessa toimitan Kyjon esittelemän materiaalin sähköpostilla haluavilla.
Lopullinen muokkaus jää vastaanottajalle, mutta opastus kuuluu toimitukseen.

Seminaari loppusanat
Ensio L. - Kiitokset kaikille hyvin läpiviedystä seminaarista. Kaikkia asioita ei ehditty
käsitellä, mutta kattava läpileikkaus seuratoimintaan tehtiin.
Yleisesti jokainen seura oli antavana mutta myös saavalla puolella. Ideoita lähti
siis seuroihin miten muut ovat asioita miettineet.
Seminaari loppui klo 17.00

Seminaari raportin laatija:
Harri Haavisto KyJo

2.3.2008 Kouvola
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