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1. Johdanto

Koronavuosi 2020. Maaliskuussa alkanut poikkeustila supisti toiminnan kaikilla
osa-alueilla. Harrastustoiminta kärsi, koska harrastetiloja suljettiin suuressa
osassa maata, iso osa hallikauden kilpailuista peruttiin, kansainvälinen toiminta
jäätyi lähes kokonaan, kurssit jäivät pitämättä ja seurat kärsivät jäsenmäärien
tippumisesta ja talousvaikeuksista.

Täysin toiminta ei kuitenkaan seisahtunut. Kansallinen kilpailutoiminta pystyttiin
järjestämään kesäkauden aikana lähes normaalisti. Kaikki SM-kilpailut pystyttiin
järjestämään. Myös kevään 2020 halli SM-kilpailut järjestettiin poikkeuksellisesti
syksyllä. Joensuussa järjestettiin hieno SM-viikko tapahtuma. Maajoukkueen
leiritoiminta pystyttiin ylläpitämään Kuortaneella lähes normaalisti. Jousiampuja
-lehden paperiversio polkaistiin uudelleen käyntiin ja käynnistettiin jousiammunta
koululiikunnaksi projekti. Valmentajakoulutusta toteutettiin yhdessä
Olympiakomitean kanssa. Tähtäinjousen maajoukkueet valmistautuivat Tokion
olympiakarsintaan ja Antti Tekoniemi menestyi hienosti Asia Cupissa.

Poikkeusaika toi mukanaan myös jotakin hyvää. Etäkoulutukset ja webinaarit
löivät voimalla läpi ja mahdollisti myös meille uusia mahdollisuuksia olla
jäsenistöön yhteydessä. Tämä heijastuu vahvasti tuleviin vuosiin. Loppuvuodesta
käynnistettiin uusien seurakoulutusten suunnittelu ja tuomarikoulutuksta
rakennettiin verkkopohjaiseksi.

Yksi keskeisimmistä Jousiampujain liiton tehtävistä lajin edistämiseksi ja
Suomalaisten jousiampujien menestyksen turvaamiseksi on huolehtia lajin
valmennus- ja koulutustoiminnasta. Seurojen kyvykkyys järjestää säännöllistä
ohjattua toimintaa junioreille ja harrastajille mittaa lajin elinvoimaa pitkällä
aikavälillä. Jatkumona tälle työlle, suunniteltiin vuodelle 2021 laajaa seurojen
koulutusohjelmaa, joka toteutetaan osittain etäkoulutuksina.

Seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin vuoden 2020 toimintaa eri
vastuualueittain. Kappaleessa 2 käsitellään harrasteliikuntaa, kappaleessa 3
huippu-urheilun tuloksia. Kappale 4 keskittyy parajousiammuntaan, kappale 5
puolestaan seuratoimintaan. Kappaleessa 6 kuvataan järjestötoiminnan tulokset
ja 7. kappaleessa esitetään katsaus liiton talouden tilaan.
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2. Harrasteliikunta

Jousiammunnan harrastamisesta on positiivisia fyysisiä ja henkisiä
terveysvaikutuksia. Jousiammunnan harrastajista suurin osa ei osallistu
kilpailutoimintaan (kilpailulisenssi on noin 20% jäsenistöstä). Siksi liiton ja
jousiammuntaseurojen toimesta tuetaan myös lajin harrastetoimintaa, joka ei
tähtää kilpaurheiluun. Seurojen ohjaustoiminnan piirissä on ollut paljon sellaisia
jousiampujia, jotka eivät ole osallistuneet kilpailuihin. Useissa seuroissa he ovat
enemmistössä. Kansallisen kilpailutoiminnan ulkopuolella oleville ampujille
tarjotaan matalan kynnyksen kilpailutoimintaa seurojen Divari-sarjan ja Junnu
Cup sarjan muodossa.

Vuonna 2020 otettiin käyttöön uusi harrastesarja, jonka tarkoituksena on toimia
matalan kynnyksen kilpailuna uusille harrastajille. Harrastesarjassa ammutaan
selvästi lyhyemmiltä matkoilta ulkona (30m ja 50m) isokokoiseen tauluun.
Harrastaja saa itse päättää ammuntamatkan. Hallikilpailuissa harrastajat
ampuvat samaa matkaa, mutta suurempaan tauluun.

Liitossa nähdään kohderyhmäksi paitsi nykyiset seurojen jäsenet, myös kaikki
lajia muodossa tai toisessa harrastavat ihmiset. Arvion mukaan Suomessa on
jousiammunnan harrastajia noin 20 000. Suurin osa heistä ei kuuluu SJAL:n tai
SJML:n seuratoimintaan, vaan harrastavat lajia omatoimisesti. SJAL:n
tulevaisuuden kannalta on tärkeää ulottaa palvelua laajasti myös näille seurojen
ulkopuolella lajia harrastaville ja tätä kautta houkutella heitä mukaan liiton
alaisten seurojen toimintaan.

Liittojen välistä yhteistyötä kehitettiin uudella 3D Cupilla, joka on yhdistää
SJAL:n, SJML:n ja FFAA:n säännöt yhteen 3D kilpailuissa. Cupin käynnistyminen
siirtyi koronantilanteen vaikutuksesta vuodeen 2021.

2.1. Valmentajakoulutus

SJAL jatkoi yhteistyötä Olympiakomitean tarkkuuslajien lajiryhmän (keilailu,
ammunta, curling, jousiammunta) kanssa valmentajakoulutuksen
järjestämisessä. Korona vaikutti siten, että koulusten lähijaksoja peruttiin ja
siirrettiin useaan otteeseen.

VOK1 on SJAL:n näkökulmasta tärkein koulutus, koska se tuottaa uusia
seuraohjaajia seurojen perustyöhön. VOK1:lle osallistui yhdeksän uutta
valmentajaa. Koulutuksen lajiosa jouduttiin siirtämään vuodelle 2021.
Maajoukkueleirien henkilömäärää supistettiin, eikä näin ollen valmentajien
harjoittelua toteuttettu leireillä.
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VOK2 kokonaisuus saatiin päätökseen asti ja täältä valmistui viisi uutta VOK2
tason valmentajaa seuroihin.

Tällä hetkellä SJAL:lla on 72 VOK-koulutettua valmentajaa.

Syksyllä 2020 käynnistettiin uusien SJAL Seurakoulutusten suunnittelu.
Valmennuskoulutusten osalta tämä koskee suoraan seuroissa tapahtuvaa
Seuraohjaajan startti -koulutusta.

Liitto avusti seuroja valmentajien kouluttamisessa tukemalla osallistumismaksua
tarkkuuslajien yhteiseen koulutukseen. Lisäksi valmentajakoulutettavien
henkilökohtaisia osallistumismaksuja kompensoitiin. Valmentajakoulutus
nähdään yhtenä tärkeimmistä liiton tehtävistä. Koulutuksilla on suora vaikutus
seurojen toiminnan laatuun ja määrään.

SJAL:n yhteyteen on perustettu Suomen Jousiammuntavalmentajat -kerho, joka
kuuluu puolestaan Suomen Valmentajat ry:hyn. Liittymällä Suomen Valmentajiin
jousiammuntavalmentajat saavat yhdistyksen jäsenedut.
Jousiammuntavalmentajilla on oma Facebook-ryhmä.

Pandemiatilanteen palautuessa normaaliksi, jatkuu myös valmentajakoulutukset
edellisvuosien mallilla.

2.2. Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan kehittäminen on jatkuvana painopisteenä. Korona-aika hiljensi
myös junioritoiminnan. Vuoden aikana valmisteltiin 2021 aloitettavat uudet SJAL
Seurakoulutukset, joihin sisältyy kaksi suoraan junioritoimintaan vaikuttavaa
kokonaisuutta: SJAL Junnuseura ja Suomen Malli (jousiammunta
koululiikunnaksi).

Nuorille jousiammunnan aloittelijoille suunnattuja Ensinuolet -kursseja (6 x 2h)
järjestettiin kahdeksassatoista seurassa (isoa osaa vuoden 2020 kursseista ei
voitu toteuttaa). Nuorten Junnu Cup sarja pystyttiin ampumaan lähes
suunnitellusti siten, että kisasarja päättyi syksyllä Juniorien halli-SM kilpailuihin
Espoossa. Pääkaupunkiseudun Junnu Cupia ei voitu järjestää. Myös Iitin
perinteinen Lasten jouskarileiri peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Seuraohjaajan panos nuorisotoiminnassa kohdistui koululiikuntaprojektin
pilotointiin. Pilotissa hankittiin alakouluihin sopiva välinepaketti, joka perustuu
laadukkaisiin läpi ampuviin jousiin ja imukuppinuoliin. Näiden käyttöä testattiin
Kirkkonummelaisella ala-asteella. OKM:n Suomen Malli projekti osui omaan
projektiimme hyvin, sillä tämän avulla voimme käynnistää vuoden 2021 aikana
omat seurakoulutukset jousiammunnan Suomen Mallin käynnistämiseksi. OKM:n
koululaiskyselyssä lajimme oli yhdeksänneksi suosituin harrastus urheilulajeista.
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Nuorten maajoukkue jatkoi toimintaansa vastuuvalmentajanaan Juhana Rüster.
Ryhmä muodostettiin uudelleen syyskuussa ja siihen kuului kolme ampujaa ja
heidän henkilökohtaiset valmentajat. Ryhmän yhteyteen perustettiin nuorten
kehitysryhmä, johon kutsuttiin 13 13-15-vuotiasta nuorta. Ryhmä leireili yhdessä
aikuisten maajoukkueen kanssa Kuortaneen Urheiluopistolla.

Nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailut oli tarkoitus järjestää Uppsalassa,
mutta ne peruttiin. Vuonna 2021 kisat järjestetään poikkeuksellisesti siten, että
kisa ammutaan samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa.

Jousiammunnan urheiluakatemiatoiminnassa jatkettiin yhteistyötä Vaasan
Seudun Urheiluakatemian (VSUA) kanssa, jossa jousiammunta on
painopistelajina. Akatemiavalmentaja Vaasassa toimii Aarre Lindroos. Neljä
yläkoululaista jousiampujaa urheilee akatemiassa sekä kuuluvat VSUAn
tukipalveluiden piiriin.

Mäkelänrinteen Urheilulukiossa jatkoi ensimmäinen jousiampuja lukio-opintoja.
Mäkelänrinteestä pyritään tekemään jousiammunnan osalta suositeltu
urheilulukio.

Nuorten maajoukkuampujien käytössä olivat akatemiapalvelut heidän
kotipaikkakunnillaan.

2.3. Aluevalmennus

Aluetoimintaa järjestettiin koronavuoden aikana vain Itä-Suomen ja
pääkaupunkiseuden alueilla. Muut tapahtumat peruttiin.

Itä-Suomen alueleiri järjestettiin Tanhuvaaran urheiluopistolla ja
pääkaupaunpukiseudun leiri Pajulahden urheiluopistolla. Jälkimmäinen oli
suunnattu naisille ja tytöille pelkästään. PK alueella järjestettiin nuorille minileiri
kesällä (tämä korvasi peruuntuneen kansallisen Lasten leirin Iitissä).

Toiminnan muotoja normaalioloissa ovat leirit harrastajille ja nuorille,
aluevalmennusryhmiä, aluevalmentajan seurakäyntejä ja teemailtoja sekä
Ensinuolet kouluttajakoulutuksia. Pääkaupunkiseudella aluetoimintaan kuului
myös alueen seurojen sisäinen Juniorisarja. Toiminnassa oleva alueet ovat:

- Itä-Suomi
- Pirkanmaa ja Keski-Suomi
- Varsinais-Suomi ja Satakunta
- Länsi-Suomi
- Pohjois-Suomi
- Pääkaupunkiseutu

Pääasiassa toiminta oli suunnattu nuorille ja harrasteliikuntaan. Liitto tukee
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alueiden toimintaa budjetistaan. Nimettyjä aluevalmentajia on tällä hetkellä
seitsemän (Kimmo Oikarainen, Antero Sistonen, Tero Tuomisto, Jouni Pekander,
Sari Kaartinen, Elisa Wirkkala ja Juuso Huhtala).

2.4. Ensinuolet ja suoritemerkkijärjestelmä

Vuonna 2019 Ensinuolet-konseptia käytettiin 18 seurassa ja se oli jalkautettu
myös kaikille VOK-tasoille. Vuoden 2020 aikana suurin osa kursseista seuroissa
peruuntui, koska harrastepaikat olivat suljettuja tai ryhmäkoot rajattu liian pieniksi
kurssien näkökulmasta.

Ensinuolet on alkeiskurssikonsepti, jolla tuotteistetaan alkeiskurssien toteutus
seuratasolla. Konseptin runko on saatu Hollannin lajiliitolta. Konseptia on
lokalisoitu ja muokattu suomalaiseen jousiammuntaan ja seuratoimintaan
sopivaksi. Suomessa käytössä on alkuperäinen tähtäinjousiversio ja tästä
muokattu taljajousiversio. Vuoden 2020 aikana tuotettiin versio vaistojouselle.

Kokonaan uutena Ensinuolet tuotteena tehtiin Muksujen Ensinuolet, joka on
suunnattu yli kahdeksan vuotiaille lapsille. Kurssikonsepti kattaa 12
harjoituskertaa ja sisältää ikätasoon sopia harjoitteita ja leikkejä.

Konsepti käsittää kuuden kerran alkeiskurssin käsikirjoituksen, nettisivut,
kurssivideot, kurssikirjeet oppilaille, markkinointimateriaalin ja
suoritemerkkijärjestelmän. Konsepti yhtenäistää tekniikan opettamista, madaltaa
seurojen kynnystä järjestää kursseja ja nostaa kurssilaisten laatukokemusta.
Toimintaa pyritään jatkamaan niin, että konsepti olisi käytössä vähintään
kolmessakymmenessä SJAL:n seurassa. Ensinuolet kouluttajakoulutuksia
järjestettiin aluetoiminnan yhteydessä ja VOK1 koulutuksen yhteydessä
Kisakalliossa. Vuonna 2021 Ensinuoliin koulutetaan ohjaajia myös suoraan
seuroissa tapahtuvilla Seuraohjaaja startti -koulutuksella.

Ensinuolten jatkokurssi (Jatkonuolet) on kytketty osaksi uutta
taitomerkkijärjestelmää. Ensinuolet, Jatkonuolet ja taitomerkkijärjestelmä
yhdessä muodostavat laajan kokonaisuuden, jolla seurat voivat tarjota jäsenille
ohjattua toimintaa alkeista hyvinkin edistyneelle tasolle.

Konsepti on saanut hyvää palautetta ja sen uskotaan olevan merkittävässä
asemassa lajin harrastajamäärien kasvattamisessa. Muiden Pohjoismaiden
lajiliitot ja muut suomalaiset lajit ovat osoittaneet kiinnostusta konseptia kohtaan,
ja sitä on esitelty useissa eri yhteyksissä lajien valmennuksesta vastaaville.

Taitomerkkijärjestelmä perustuu World Archeryn vastaavaan malliin, jota voi
verrata kamppailujajien vyökoejärjestelmiin. Yli 11-vuotiaille käytössä on viisi
tasoa (valkoinen, musta, sininen, punainen ja kultainen nuolimerkki) ja alle
11-vuotiaille kolme tasoa (sininen, punainen ja kultainen sulkamerkki). Jokaisella
tasolla on omat kriteerit suoritustekniikasta ja ammuntakoe. Suoritteista jaetaan
pinssejä, joita seurat tilaavat liitolta maksutta.
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2.6. Yhdenvertaisuustyö

Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma tehtiin uudestaan syksyllä 2020. Apuna ja
menrorina käytettiin Voimisteluliittoa, joka on tehnyt tällä saralla laadukasta työtä
jo pitkään.

SJAL:n uudistettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on laadittu
tukemaan liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä sekä ennaltaehkäisemään
syrjintää, häirintää ja epäeettistä käytöstä ja toimintaa. Yhdenvertaisuus,
tasa-arvo ja kaikkien oikeus häirintävapaaseen liikkumiseen kuuluvat lajimme
arvoihin. Suunnitelma on laadittu vuosille 2021-2024.

SJAL on valinnut seuraaville kolmelle vuodelle alla kuvatut tavoitteet ja
toimenpiteet. Tavoitteena on:

● laajentaa matalan kynnyksen harrastamista
● nostaa seurojen ohjaus- ja valmennustyötä tekevien ja liiton valmentajien

osaamista tunnistaa ja puuttua häirintään ja epäeettiseen käyttäytymiseen
● nostaa kaikkien lajin parissa toimivien (harrastajien, seura-aktiivien,

valmentajien) tietoisuutta ja osaamista tasa-arvoiseen liikuntaan.
Jousiammunnassa on nollatoleranssi kaikkeen syrjintään ja häirintään.

● antaa työkalut harrastajille puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen,
syrjintään ja häirintään (Et ole yksin -hanke)

● nostaa sukupuolten tasa-arvoa hallinnossa ja valmennuksessa

Suunnitelma pitää sisällään myös toimintaohjeet seuroille, VOK-koulutuksiin,
maajoukkuetoimintaan ja aluetoimintaan. Suunnitelma astui voimaan joulukuussa
2020.

SJAL osallistuu aktiivisesti Olympiakomitean ja muiden alan toimijoiden
kampanjoihin, tutkimuksiin ja muihin toimenpiteisiin joilla voidaan vaikuttaa
urheilun eettisyyden, yhdenvertaisuuden ja väärinkäytösten ehkäisyyn. Osaltaan
SJAL tukee viestinnän ja koulutuksen kautta näitä tavoitteita.

Liiton tietoon ei ole tullut vuoden aikana epäkohtia tai väärinkäytöksiä.

Hallinnossa haettiin aktiivisesti naisia lisää liiton hallitukseen. Tällä hetkellä naisia
on yksi yhdeksän henkisestä hallituksesta. Liiton työntekijöistä puolet on naisia.

Kilpaurheilussa Mixed team -kilpailumuoto kehittää edelleen lajin vahvaa
sukupuolten tasa-arvoa. Kisamuodossa kilpailevat sekaparit. Mixed team valittiin
uudeksi olympialajiksi.

Kilpailutoiminnassa lajimme on erittäin tasa-arvoinen. Naiset kilpailevat usein
yhdessä miesten kanssa yleisissä sarjoissa ja parajousiampujat ampuvat aina
yhdessä vammattomien kanssa.
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SJAL:n tuomaritoiminnassa on mukana naisia 20 ja VOK-koulutuksen käyneitä
naisia on 17.

3. Huippu-urheilu

Elokuussa muodostettiin uudet liiton maajoukkueet aikuisten ja nuorten
tähtäinjouselle ja pararyhmälle. Ryhmät muodostettiin valintakriteerien
perusteella, jotka perustuivat kesäkauden tuloksiin. Maajoukkueiden rinnalle
kutsuttiin tähtäinjousen kehitysryhmä nuorille. Kehitysryhmän idea on tunnistaa
potentiaalia omaavat ampujat ja nostaa heitä kohti maajoukkuetta.

Huippu-urheilun johtamisesta ja nuorten maajoukkueen valmennuksesta vastasi
kauden aikana Juhana Rüster. Aikuisten maajoukkuetta valmensi
olympiavalmentaja Antero Sistonen. Pararyhmää valmensi Jari Pirttimaa. Lisäksi
leirityksiin osallistui urheilijoiden omat henkilökohtaiset valmentajat.

Maastoammunnan valmennustoiminta jatkui ns. avoimen ryhmän muodossa,
johon kuului kaikkien aselajien edustajia ja kaikkia ikäryhmiä. Lajivastaavana
maastoammunnassa toimi Harri Verho ja valmentajana Seppo Kankaanpää.

3.1. Valmennustoiminta

Valmennustoiminnan painopisteitä ovat nykyisten aikuishuippujen tukeminen
matkalla lajin huippua ja nuorten potentiaalisten tulevaisuuden menestyjien
kasvattaminen ja heidän henkilökohtaisten valmentajien tukeminen. Aikuisten
osalta kauden tärkein tavoite oli tauluammunnan EM-kisat Turkissa ja Berliinin
World Cup, jotka molemmat olivat Tokion olympialaisten karsintakilpailuja.
Kansainvälinen kilpailutoiminta jäädytettiin huhtikuussa 2020, joten kaikki kesän
kansainväliset kisat peruttiin. Parajousiampujien osalta päätavoite oli vastaavasti
EM-kilpailut ja erillinen karsinta paralympialaisiin. Kaikki nämä peruttiin.

Myös kaikki maastojousiammunnan arvokilpailut peruttiin.

Elokuussa  2020 valittiin seuraavat maajoukkueet (maajoukkueen leiritysryhmä):

Maajoukkue (aikuiset): Taru Kuoppa, Antti Tekoniemi, Tero Pyylampi, Antti
Vikström, Markus Nikkanen, Samuli Piippo, Iida Tukiainen, Heli Kukkohovi,
Gajane Bottinelli, Kristiina Matikainen, Ida-Lotta Lassila

Maajoukkue (nuoret): Leo Schrader, Verne Vuorinen, Jaakko Salminen
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Pararyhmä: Jere Forsberg, Jean-Pierre Antonios

Kehitysryhmä (nuoret): Emilia Kaari, Aino Kujari, Joanna Nevalainen, Ella
Mäkiranta, Minttu Niemi, Meri Ojala, Milja Ojala, Aleksi Petäjä, Niko Petäjä, Eetu
Vähälummukka

Maastoammuntaryhmä: maastoammuntaryhmä toimi avoimen
valmennusryhmän periaatteella.

Maajoukkueiden leiritys tapahtui Kuortaneen Urheiluopistolla. Torstaista
sunnuntaihin kestäviä leireille järjestettiin vuoden aikana neljä. Leireille osallistui
20-35 valmennusryhmien ampujaa ja henkilökohtaista valmentajaa. Marraskuun
leiri oli samalla myös VOK2-valmentajakoulutuksen lajiosa.

Lisäksi aikuisten maajoukkue leireili Bangkokissa maaliskuussa ennen Asia Cup
kilpailua.

SJAL:lla oli Kuortaneen Urheiluopiston kanssa strateginen kumppanuussopimus
vuoteen 2020 asti, joka helpotti ulkopuolisten asiantuntioiden käyttöä leireillä.

Leireillä käytettiin Kuortaneen tarjoamia asiantuntijapalveluja. Kuortaneen
Urheilulukiossa jatkoi Markus Leikkola.

Lisäksi maastoryhmä kokoontuu vuosittain 6-8 kertaa yhteisille 1-2 päivän
leireille Riihimäelle ja Tampereelle. Leirien valmentajina toimivat Seppo
Kankaanpää ja Jari Haavisto. Lisäksi leireillä vieraili KIHU:n urheilupsykologi
Niilo Konttinen. Konttinen teki valmennustyötä myös yksittäisten ampujien
kanssa. Maastoryhmä on avoin kaikille harrastajille.

Paramaajoukkueella oli omia leirejä pääasiassa Kisakeskuksessa Fiskarsissa.
Para-ampujien leireistä on tarkemmin luvussa 4.

3.2. Kilpailutoiminta

Kansainvälisissä arvokilpailuissa parhaat sijoitukset olivat Antti Tekoniemen
neljäs sija Asia Cupissa Bangkokissa. Tämä oli käytännössä viimeinen
kansainvälinen kilpailu ennen sulkutilaa. Tekoniemi voitti Bangkokissa mm.
edellisten MM-kisojen hopeamitalistin Mohammed Khairulin. Tekoniemen
kilpailusta lisää: http://www.anttitekoniemi.com/kuulumisia/archives/03-2020.
Samassa kilpailussa Taru Kuoppa sijoittui seitsemänneksi ja Antti Vikström ja Iida
Tukiainen yhdeksänneksi ja Antero Sistonen sijalle 17.
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Toinen huippusijoitus oli Mikko Juutilaisen yhdeksäs sija Las Vegasin Vegas
Shoot 2020 kilpailussa. Vegasin kilpailu on maailman suurin taljajousen
tauluammuntakilpailu ja erittäin kovatasoinen. Juutilainen sijoittui samalle 9.
sijalle myös Nimesin halli World Cup osakilpailussa.

Vuonna 2020 World Archery otti vaistojousen mukaan viralliseen
tauluammuntaohjelmaan ja aloitti myös tämän jousityypin ME ja EE ennätysten
kirjaamisen. SM-viikolla (lisää kappaleessa X) ammuttiin 25m kilpailu, jossa Pasi
Ahjokivi ampui ME-tuloksen 536 master sarjassa. Seniorien tauluammunnan
SM-kilpailuissa Anne Viljanen ampui ME-tuloksen 577 master sarjassa ja Vesa
Aho EE-tuloksen 603.

Huhtikuussa alkanut kansainvälinen kilpailusulku lopetti toiminnan koko
loppuvuodeksi. Tokion olympialaisten ja paralympialaisten karsintaprosessi siirtyi
sellaisenaan vuodella.

3.2.1. Kansainväliset kilpailut

Kauden tärkeimmät kansainväliset kilpailut suomalaisittain aikajärjestyksessä
olivat:

● Halli World Cup, Nimes (Ranska)
● Las Vegas Shoot 2020 (USA)
● Asia Cup, Bangkok (Thaimaa)

World Cup -osakilpailuun Nimesissä osallistui Suomesta 8 ampujaa. Mikko
Juutilainen (YT) 9.,  Iida Tukiainen (N) 17., Aurora Jaakonsaari (T15) 6. ja (N20)
42., Ida-Lotta Lassila (N) 43., Anne Lantee (NT) 38., Pekka Loitokari (YT) 92.,
Matti Tella (50T) 28., Aulis Humalajoki (50T) 28.

World Cup -osakilpailuun Las Vegasissa 1 ampuja. Mikko Juutilainen (YT) 9.

Asia Cup osallistui Suomesta viisi ampujaa. Antti Tekoniemi (Y) 4., Taru Kuoppa
(N) 7., Antti Vikström (Y) 9., Iida Tukiainen (N) 9. ja Antero Sistonen (Y) 17.

Loppuvuodesta 2020 käynnistyi World Archeryn järjestämä avoin (virtuaalinen)
hallikilpailusarja, johon osallistui runsas joukko suomalaisia jousiampujia. Kilpailu
ammuttiin kotiradoilla. Lisäksi Suomen maajoukkueista muodostettiin kaksi
joukkuetta, jotka osallistuivat sarjan alkuosaan joukkueena. Koronarajoitukset
kuitenkin estivät joukkueidemme viimeiset osakilpailut vuoden 2021 puolella.

Kaikki tulokset World Archeryn tulospalvelussa: ianseo.net
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3.2.2. European Master Games 2023

Vuoden aikana tuli päätös, joka tuo European Master Games kisat Tampereelle
vuonna 2023. Jousiammunta on mukana tässä monilajitapahtmassa
tauluammunta- ja maastojousiammunta kilpailujen muodossa. Kilpailun alustava
suunnittelu aloitettiin siten, että vuoden 2021 aikana on mahdollista käynnistää
projekti. Projektissa ovat mukana Tampereen Jousiampujat ja Pirkanmaan
Jousimetsästäjät yhdessä SJAL:n kanssa.

3.2.2. Kansalliset kilpailut

Kansallinen kilpailutoiminta onnistuttiin toteuttamaan vain kesäkauden osalta
lähes suunnitellusti. Hallikausi päättyi talvella sulkutilaan ja syksyllä kisat
peruuntuivat lukuunottamatta halli-SM kilpailuja ja kahta kansallista kilpailua,
jotka järjestettiin koronaturvallisuus huomioiden. Tartuntoja ei näistä kilpailuista
raportoitu.

Kauden kotimainen huippuhetki koettiin helmikuussa Joensuussa, jossa
jousiammunta osallistui SM-viikolle. Joensuussa ammuttiin poikkeuksellisesti 25
metrin SM-kilpailu. Kisoja oli järjestämässä paikallinen Joensuun Joutsi ja
lukuisat muut Itä-Suomen alueen seurat. Kilpailujen finaali televisioitiin YLE:n
kanavilla.

SM-viikko, Joensuu 25m SM

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/competition/482

Maastojousiammunnan SM-kilpailut 11-12.7.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/competition/516

3D SM-kilpailut Riihimäellä 18-19.7.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/competition/553

Tauluammunnan Juniori SM, Seinäjoki 25.7.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/competition/549

Tauluammunnan Seniori SM, Iitti 7.8.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/competition/532

Tauluammunnan Yleisten sarjojen SM kilpailut, Iitti 8-9.8.
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- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/competition/533

Juniorien halli SM-kilpailut, Espoo 24-25.10.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/competition/570

Seniorien halli SM-kilpailut, Oulu 31.10.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/competition/572

Yleisten sarjojen halli SM-kilpailut, Oulu 1.11.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/competition/571

Suomessa järjestettiin vuonna 2020 yhteensä 37 (vuonna 2019 59) kansallista
kilpailua, joista 16 (28) oli sisäammuntakilpailuja, 2 (2) maastoammuntakilpailuja,
25 (30) tauluammuntakilpailuja ja 1 (4) 3D-ammuntakilpailua. Yksittäisiä
kilpailuosallistumisia vuonna 2020 oli 2314 kappaletta (vuonna 2019 vastaavasti
3244. Ikäryhmittäin osallistumiset oli:

● Yleinen 1345 (naisia 418) (2019: 1763 / 489)
● Juniorisarjat 303 (tyttöjä 160) (2019: 537 / 267)
● Seniorisarjoissa 666 (naisia 101) (2019: 939 / 113)

SJAL hallinnoi kilpailulupia ja -kalenteria, tuomaritoimintaa, ylläpitää sähköistä
tilastopalvelua ja tarjoaa tukea kilpailujen järjestämiseen.

Ulkokauden päätteeksi ammuttiin Kotkassa Ranking-finaali, johon kutsuttiin
tähtäinjousen ja taljajousen kahdeksan parasta ampujaa. Ranking-sarjaa
ammuttiin kansallisista ja kansainvälisistä kilpailuista kerätyillä tuloksilla halli- ja
ulkokauden ajan. Mukana oli ensimmäistä kertaa vaistojousiluokka. Sarjat olivat
yhteisiä miehille ja naisille. Ranking sarjan tähtäinjousessa voitti Antti Tekoniemi,
taljajousessa Matti Tella ja vaistojousessa Matti Alakylmänen.

Suomen ennätyksiä rikottiin kauden aikana lukuisia. Antti Tekoniemi paransi 70m
ennätystä pisteisiin 679.

Kansallisiin kilpailusääntöihin tehtiin päivityksiä. Kolmihenkiset joukkueet
SM-kilpailujen joukkuekilpailussa korvataan parijoukkueille. Säännöt noudattavat
Mixed-team sääntöjä. 3D-hallikilpailujen järjestäminen mahdollistettiin
sääntömuutoksella. Maastossa mahdollistetaan osallistuminen ns. avoin talja ja
avoin vaistojousiluokissa, jotka palvelevat jousimetsästyksessä käytettyjä
jousityyppejä.
Kilpailutoiminnan tilastojärjestelmä modernisoitiin vuoden 2020 aikana. Uusi
järjestelmä otettiin käyttöön kesällä 2020. Järjestelmän ylläpito siirtyy vuoden
2021 aikana ostopalveluksi.
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3.2.3. Kansalliset kilpailusarjat

Seurojen välinen matalan kynnyksen Divari-sarja käynnistyi lokakuussa, mutta
jouduttiin keskeyttämään helmikuussa. Tulokset muodostettiin sen hetkisen
tilanteen perusteella. Tähtäinjousisarjan voitti Tampereen Jousiampujat,
taljajousisarjan Teuvan Jousiampujat ja vaistojousisarjan Inarinjärven Jousi.

Keväällä 2020 ammuttiin epävirallista maastojousiammunnan etäkilpailusarjaa.

Ranking-sarja

Ranking-sarjassa kerätään sisä- ja ulkokaudesta kolme parasta tulosta, joiden
perustellaa kutsutaan kauden lopussa ammuttavaan raking-finaaliin kahdeksan
parasta ampujaa. Ranking-sarjassa on oma tulospalvelu, joka listaa tilanteen
reaaliaikaisesti.

Ranking-sarjan finaali ammutiin elokuussa 2020 Kotkassa.

Junnu-Cup

Junnu-Cup sarjassa on neljä hallikauden ja neljä ulkokauden kilpailua, joista
kerätään cup-pisteitä. Tarkoituksena on houkutella juniorit samoihin kisoihin
yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Junnu Cupin päätöskisa on normaalisti ulkokauden
SM-kisat. Tänä vuonna sarja päätettiin syksyllä ammuttuun halli-SM kilpailuun.

Triple Crown

Triple Crown -sarja perustettiin lisäämään SM-kisojen status huippu-ampujille.
Erityisesti tällä pyritään houkuttelemaan maasto SM-kisojen osallistujamääriä.
Sarjaan kuuluu halli-SM, maasto-SM ja tauluammunnan SM-kisat. Sarjoina ovat
tähtäinjousi, taljajousi ja vaistojousi naisissa ja miehissä. Sarjassa lasketaan
sijoituspisteitä. Triple Crown palkinnot jaettiin vuonna 2020 neljättä kertaa.

Triple Crown voittajat:

Miehet, tähtäinjousi: Perttu Ronkanen, KyJo
Naiset, tähtäinjousi: Ida-Lotta Lassila, Amarco
Miehet, taljajousi: Pekka Loitokari, RiJo
Naiset, taljajousi: Heli Raunio, WT
Miehet, vaistojousi: Matti Alakylmänen, JJA
Naiset, vaistojousi: Anne Viljanen, WT

3.2.4. Antidopingohjelma
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Vuoden 2020 aikana antidopingkoulutusta järjestettiin osana VOK1 ja
VOK2-koulutusta yhteistyössä tarkkuuslajien lajiryhmän kanssa ja urheilijoille
maajoukkueiden yhteisleirillä Kuortaneen urheiluopistolla.

Suomen Antidopingtoimikunta ADT pidettiin ajan tasalla leireistä,
arvokisajoukkueista ja tärkeimmistä kilpailuista. SJAL:n antidopingsuunnitelma ja
kriisinhallintasuunnitelma on päivitetty viimeksi vuonna 2018.

Puhtaasti Paras -verkkokoulutusta on käytetty koko jäsenistöön suunnattuna.
Maajoukkueisiin kuuluville tämä on ollut pakollinen.

Urheilijoita avustettiin myös henkilökohtaisesti erivapauksien hakemiseen
liittyvissä asioissa. Lajissa ei ole ainuttakaan positiivista testitulosta Suomessa
sen historian aikana.

Liiton sääntöjä päivitettiin siten, että dopingrikkomusten käsittely siirretään
SUEK:lle alkaen vuodesta 2021.

4. Parajousiammunta
Vuonna 2020 parajousiammuntajoukkueen päätavoite oli Italian EM-kilpailut,
jossa panoksena oli mestaruuksien lisäksi Tokion 2020 paralympiapaikkoja.
Kaikki parajousiammunnan kansainväliset kisat kuitenkin peruttiin.

Koronatilanne esti normaalin leiriohjelman toteuttamisen. Yhteisiä leirejä
järjestettiin Kisakeskuksessa vain yksi. Lisäksi ampujat valmentajineen pitivät
muutamia omia leirejä kauden aikana.

Jean-Pierre Antonios osallistui Dubain kansainväliseen
parajousiammuntakilpailuun sijoittuen toiseksi.

Jere Forsbergin saavutti maapaikan Tokioon yleisessä taljajousiluokassa jo
vuonna 2019.

W1-luokassa maapaikan haku jatkuu kaudella 2021.

4.1. Valmennustoiminta

Vuonna 2020 parajousiammunnan valmennusryhmään kuului kaksi urheilijaa
(Jere Forsberg ja Jean-Pierre Antonios). Joukkueen johdosta ja valmennuksesta
vastasi Jari Pirttimaa. Molemmilla ampujilla oli omat vastuuvalmentajat
(Forsbergilla Keijo Kallunki ja JP Antonioksella Petri Vainikainen). Lisäksi
huoltajana toimi Sami Forsberg ja psyykkisestä valmennuksesta vastasi Tatja
Holm.
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4.2. Kilpailutoiminta

Parajousiammunta, Fazza KV kilpailuun osallistui JP Antonios (W1), jossa
hän sijoittui toiseksi.

Kotimaassa parajousiampujat osallistuivat aktiivisesti vammattomien kanssa
samoihin kilpailuihin. Jere Forsberg menestyi näissä koko kauden hyvin,
sijoittuen mm. ranking finaalissa toiseksi.

4.3. Muut tapahtumat

Pararyhmän päävalmentaja Jari Pirttimaa toimi tiiviissä yhteistyössä
valmennuspäällikön Juhana Rüsterin kanssa. Tiedonvaihto on aktiivista
vammattomien valmennusryhmien ja pararyhmän välillä. Leiritoiminnan
yhdistämistä haittaa edelleen urheiluopistojen esteellisyydet, joiden takia
Kisakeskus on valikoitunut pararyhmän käyttöön. Kisakeskus on kuitenkin
vammattomien ryhmälle soveltumaton rajoitettujen ammuntatilojen johdosta.

5. Seuratoiminta

Liiton seurakehittäjänä toimi Marja Raisoma. Työnkuvaan kuuluu seuratoiminnan
kehittäminen, junioritoiminnan kehittäminen seuroissa ja Suomisportin ylläpito.
Vuoden 2020 työtehtäviin kuului paljon aikaa vienyt koululiikuntaprojekti. Tämän
johdosta seurakehittäjän työaikaa lisättiin 55 prosenttiin marraskuusta alkaen.

Vuoden aikana jatkettiin yhteydenpitoa suoraan seurojen vastuuhenkilöihin.
Seurakehittäjä osallistui Jousiampuja -lehden tuottamiseen,
vastuullisuussuunnitelman tuottamiseen, seurakoulutusten suunnitteluun ja
rakentamiseen, Junnuseura -ohjelman suunnitteluun ja loppuvuodesta SJAL:n
uusien internetsivujen suunnitteluun. Lisäksi Raisoma osallistui OK:n
seurakehittäjäverkoston toimintaan ja koulutuksiin.

Seurakehittäjän tehtäviin kuului myös Junnu Cupin ja Pääkaupunkiseuden Junnu
Cupin koordinointi sekä Helsingissä järjestetyn lasten leirin toteuttaminen. Lisäksi
hän oli mukana järjestämässä syksylle siirtynyttä Juniorien halli-SM kilpailuja
Espoossa.

Seurakehittäjä tuotti myös Ensinuolet konseptista 8-12 vuotiaille suunnatun
version (Muksunuolet), vaistojousen Ensinuolet versiota ja teki Ensinuolten
myyntityötä ja koulutusta seuroihin.
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5.1. Koulutukset

Vuoden aikana järjestettiin yksi tuomarikoulutus Kemissä. Lisäksi tuomareita
koulutetaan säännöllisesti vuoden aikana tuottamalla tapaustutkimuksia ja
osaamista ylläpitäviä tehtäviä.

Vuoden lopussa päätuomarilisenssejä oli 39 (vuonna 2019: 45) ja
tuomarilisenssejä 41 (vuonna 2019: 39). Yhteensä tuomareita oli 80.

Suomesta on kolme aktiivista kansainvälisen tason tuomaria. Niko Ylipelkonen ja
Pyry Ekholm toimivat maailman tason tuomareina ja Mari Jakonen
maanosatasolla.

Kansainvälisiä tuomaritehtäviä ei ollut johtuen koronasta.

Mari Jakonen otti vetovastuun tuomarineuvosta. Syksyllä käynnistettiin
tuomarikoulutusten uudistus, siten että koulutus siirretään pääasiassa
verkkopohjaiseksi.

Keväällä 2020 järjestettiin lisäksi yksi kilpailujärjestäjäkoulutus etäkoulutuksena.
Tätä mallia hyödynnetään vuoden 2021 vastaavissa tuomari- ja
kilpailujärjestäjäkoulutuksissa.

6. Järjestötoiminta
Liiton jäsenmäärä notkahti ensimmäisen kerran kahdeksaan vuoteen. Syynä oli
koronapandemia ja tästä johtuneet rajoittuneet harrastusmahdollisuudet.

6.1. Liittokokoukset

Liiton kevätkokous järjestettiin 23.4.2020 etäkokouksena. Kyseessä oli
ensimmäinen kerta, kun liittokokous järjestettiin etänä. Samaa mallia käytetään
vuonna 2021.

Liiton syyskokous järjestettiin Oulussa 31.10.2020 Oulussa SM-kilpailujen
yhteydessä. Hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin kaksivuotiskaudeksi Ensio
Lehto, Matti Aaltonen, Riku Andersson ja Tuomo Laakso.

Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan, eli ne ovat vuoden 2021 osalta
aikuisjäsentä kohti 26 euroa, juniorijäsentä kohti 15 euroa. Muun rekisteröidyn
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yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 100 euroa. Hallituksen esittämä
toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin ilman muutostarpeita. Sääntöihin
päivitettiin lauseke, joka koskee dopingtapausten kurinpitomenettelyä.

Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 valittiin BDO Oy KHT-yhteisö.

6.2. Liittohallitus

Liittohallitus kokoontui vuoden 2020 aikana yhdeksän kertaa. Kaikki kokoukset
pidettiin etäkokouksina internetin videopuhelupalvelun avulla (Zoom). Kokousten
väleillä tehtiin useita päätöksiä sähköpostitse.

Liittohallitukseen kuuluivat vuonna 2020 seuraavat henkilöt:

Petteri Alahuhta, puheenjohtaja Oulun Jousimiehet
Mika Savola, vara PJ                     Arcus
Harri Verho Tampereen Jousiampujat
Jani Savilampi Oulun Jousimiehet
Ensio Lehto Iitin Jousiampujat
Matti Aaltonen Arcus
Eva Sjöström Falcon
Thomas Schrader Robin Hood

6.3. Organisaatio ja toimihenkilöt

Liitolla oli vuonna 2020 viisi palkattua työntekijää. Toiminnanjohtajan ja
valmennuspäällikön roolissa toimi Juhana Rüster. Tehtävä on täysipäiväinen.
Seurakehittäjän roolissa toimi Marja Raisoma (50%), jonka toinen työnantaja on
jousiammuntaseura Robin Hood. Raisoman työpanos kohdistuu seurakenttään ja
junioritoimintaan. Raisoman vastuulla on myös Suomisportin ylläpito ja
koululiikuntaprojektin kehitys.

Taloushallinnosta vastasi tuntisopimuksella Anne Björk. Björkin työaika vaihtelee
kahdesta (2) neljään (4) tuntia viikossa.

Olympiavalmennuksesta vastasi Antero Sistonen ja paralympiavalmennuksesta
Jari Pirttimaa. Molemmat toimivat osa-aikaisesti.

Liiton toimisto sijaitsi Pitäjänmäellä Valimotiellä. Toimisto sijaitsee yhteisessä
toimistossa Kamppailumaailman kanssa, joka on kamppailulajien yhteistoimisto.
Malli synergiahyötyjä, tehokkaampaa tiedonvaihtoa ja kustannussäästöjä.

Liiton kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja tilinpäätöksestä on vastannut
tilitoimisto Rantalainen Oy yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Rantalaisen
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yhteyshenkilönä toimi Riikka Venho. Taloushallinnossa on käytetty
Netvisor-taloushallintojärjestelmää.

Junioritoiminnasta ja huippu-urheilun vastuualueesta vastasi valmennuspäällikkö.
Seuratoiminnan vastuualueesta vastasi seurakehittäjä ja toiminnanjohtaja.

Työryhminä toimivat tuomaritoiminnasta ja -koulutuksesta ja -kokeista vastannut
tuomarineuvosto, kilpailutapahtumista vastaava ryhmä ja  tulospalveluryhmä

Tuomarineuvoston puheenjohtajana toimi Mari Jakonen. Tuomarineuvostoon
kuuluivat seuraavat henkilöt vuonna 2020:

Mari Jakonen Lapin Jousi
Jorma Pallonen Robin Hood
Pentti Kivelä Porin Jousiampujat
Jouni Möttönen Oulun Jousimiehet
Pyry Ekholm Robin Hood
Niko Ylipelkonen Jousi-Jussit

Kilpailutoiminan operatiivisesta johtamisesta vastasi Ensio Lehto ja
tulospalveluryhmästä Jaakko Setälä. Ensio Lehto vastasi myös SM-viikko
tapahtuman toteutuksesta (ei järjestetty vuonna 2020). Harri Verho toimi liiton
virallisena valokuvaajana päätapahtumissa.

6.4. Jäsenistö

Liittoon kuului vuoden 2020 lopussa 52 jäsenseuraa ja yksi muu jäsenyhdistys.
Uutena  jäsenenä liittoon liittyivät Keuruun Jousi.

Seuroissa oli henkilöjäseniä yhteensä 2528 (vuonna 2019: 2803). Laskua oli 9%.
Jäsenistä 465 (vuonna 2018 555) oli alle 20-vuotiaita tai vuonna 2020 20 vuotta
täyttäviä. Prosentuaalisesti juniorien osuus oli 18 prosenttia (vuonna 2019 20 %)
kaikista jäsenistä.

SJAL:n jäsenrekisteripalvelu on Suomisport järjestelmässä. Järjestelmän käyttö
oli seuroille vapaaehtoista. Suomisportin kautta jäsenlaskutustaan hoiti kolme
seuraa (ml suurin seura Robin Hood). SJAL jatkaa palvelun jalkauttamista
vapaaehtoisuuspohjalta. Useat seurat käyttivät Suomisporttia tapahtumiensa
(kuten Ensinuolet kurssien) hallintaa.

Liiton järjestämät tapahtumat hallittiin kaikki Suomisportin kautta.

Liitto osti jäsenseuroilleen Olympiakomitean ja Pohjolan tarjoaman
Tuplaturva-vakuutuksen, joka sisältää toiminnanvastuuvakuutuksen ja
vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen. Lisäksi liitto maksoi
jäsentensä puolesta Teosto- ja Gramex-maksut Olympiakomitean sopimalla
sopimuksella.
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6.5. Huomionosoitukset

Liitto myönsi vuoden 2020 aikana seuraavat ansiomerkit:

Kultainen ansiomerkki: Sari Tenhunen (Piili), Aila Laurila (Diana-57)

Pronssinen ansiomerkki: Pentti Laurila (Diana-57), Mikko Päällysaho (Diana-57),
Andres Smeds (Diana-57), Arimo Haikonen (Diana-57), Petri Lehtomäki
(Diana-57), Tapio Ketelä (Diana-57), Tuula Ketelä (Diana-57), Ville Hietamäki
(Diana-57).

Olavi Laurila kukitettiin Oulun SM-kilpailujen yhteydessä merkkipäivän johdosta.

Vuoden jousiampujana palkittiin Antti Tekoniemi, vuoden juniorijousiampujana
Aurora Jaakonsaari, vuoden jousiammuntatekona Tulospalvelutiimi, vuoden
jousiammuntapahtumana SM-Viikko Joensuu ja vuoden jousiammuntaseurana
Joutsi (Joensuu).

6.6. Viestintä

Liiton tiedotusta jäsenistölle on hoidettu sähköpostin, liiton internetsivujen ja
facebookin ja sisäisen keskustelufoorumin avulla. Lisäksi liitto on viestinyt
sosiaalisessa mediassa Facebookin, YouTuben ja Instagramin kautta. Ulkoista
viestintää on hoidettu etupäässä internetsivujen ja lehdistötiedotteiden kautta.
Erityisesti Instagramin käyttö on kasvanut vuoden aikana.

Liitto elvytti Jousiampuja lehden ja teki sitä omakustanteisesti kaksi numeroa.
Julkaisualustana käytettiin Artcloudia, jonka rahoitus pohjautuu ilmoitusmyyntiin.
Myyntiä ei koronan takia Artcloudin puolelta onnistuttu tekemään, joten lehti
rahoitettiin liiton budjetista.

Laji sai arvokasta TV-näkyvyyttä Joensuun halli SM-viikkojen yhteydessä, jolloin
kolmen sarjan finaaliottelut televisioitiin YLE:llä. Asiantuntijakommentaattorina
toimi Juhana Rüster. YLE:n katsojatilastojen mukaan jousiammunta oli jälleen
SM-viikkojen katsotuimpia lajeja.

Alkuvuodesta tehtiin kaikkiin seuroihin soittokierros, jossa haastateltiin seuran
puheenjohtaja tai muu avainhenkilö. Soittojen tarkoituksena oli lähentää seuroja
liittoon ja kerätä tarkempaa tietoa seurojen ohjatun toiminnan tasosta ja
valmennusresursseista. Haastattelut toteutti seurakehittäjä.
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6.7. Kansainvälinen organisaatiotoiminta

Liitto kuului jäsenenä Kansainväliseen Jousiammuntaliittoon (World Archery
Federation, WA), Euroopan Jousiammuntaliittoon (World Archery Europe, WAE)
ja Pohjoismaiden Jousiammuntaunioniin (World Archery Nordic).

Pohjoismaisen World Archery Nordicin kokous pidettiin Tukholmassa
22.-23.2.2020. Suomesta kokoukseen osallistuivat Petteri Alahuhta ja Juhana
Rüster.

7. Talous
Liiton tilinpäätös tilikaudella 2020 oli 5 682 euroa ylijäämäinen (vuonna 2019 8
371 alijäämäinen). Liiton tulosta laski kansallisen kilpailutoiminnan niukkuus
(kilpailuluvat), mutta toisaalta tulosta paransi kansainvälisen kilpailutoiminnan ja
muun toiminnan vähäisyys (kilpailutoiminnan kulut).

Liiton maksuvalmius on ollut hyvä vuoden 2020 aikana.

7.1. Jäsen- ja lisenssimaksut

Liiton jäseniltä on peritty vuonna 2020 näiden jäsenmääriin perustuvat
jäsenmaksut 26 euroa aikuisjäsentä ja 15 euroa juniorijäsentä kohti.

Kilpailulisenssit myytiin Suomisportin kautta. Lisenssit myydään ns. rullaavasti
vuoden jaksoissa. Uutena tuotteena otettiin käyttöön kertalisenssi (5€), jolla saa
kilpailla harrastajaluokissa.

Kilpailulisensseistä aikuisten lisenssi maksoi 60 euroa ja juniorien (alle
18-vuotiaiden tai vuonna 2020 18 vuotta täyttäneiden) lisenssi 35 euroa ja alle 12
vuotiaiden 31 euroa. SJAL:n ja Suomen Maastojousiampujain Liiton (FFAA)
yhteistyössä tarjoama aikuisten Superlisenssi maksoi 83 euroa ja juniorien (alle
18-vuotiaiden tai vuonna 2020 18 vuotta täyttäneiden) Superlisenssi 52 euroa ja
alle 12 vuotiaiden 48 euroa).

Lisenssi- ja jäsenmaksut ovat pysyneet ennallaan usean vuoden ajan. Lisenssejä
myytiin vuoden aikana 394 (vuonna 2019 530). Lukuun vaikutti se, että
kilpailukausi rajoittui käytännössä ulkokauteen.
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Lisenssin vakuutusosuus on irrotettu lisenssistä ja tarjotaan kaikille jäsenille
jäsenetuna.

Superlisensseistä tilitettiin FFAA:lle heidän liittonsa osuudet eli aikuisten
lisensseistä 23 euroa ja juniorien lisensseistä 17 euroa.

7.2. Avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus oli 97 000 euroa
(vuonna 2019 97 000 euroa). Lisäksi SJAL sai Suomen Olympiakomitean
huippu-urheiluyksilöltä tukea olympialajien lajitukea 10000 euroa (vuonna 2019
5000 euroa). Tämä ohjattiin Taru Kuopan ja Antti Vikströmin harjoittelu- ja
leirityskuluihin. Olympiavalmentajan palkkatukea ei saatu. Parajousiammunnan
tehostamistukia saatiin urheilijoiden yksilötukina 7 000 euroa (Jere Forsberg ja
Jean-Pierre Antonios), 10 000 euroa paravalmentajan (Jari Pirttimaa)
palkkatukea (vuonna 2019 yksilötuet 8 000 euroa ja valmentajan palkkatuki 10
000 euroa).
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