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1. Johdanto

Koronavuosi 2021. Edellisenä vuonna alkanut poikkeusaika on häirinnyt
vakavasti myös lajimme harrastus- ja kilpailutoimintaa. Seurauksena tästä
jäsenmäärät ovat laskeneet toista vuotta peräkkäin, kilpailuja on järjestetty
lähinnä vain kesäkaudella ja seurojen ohjattu toiminta on ollut alamaissa ja
seurojen ja liiton talous ovat olleet vaikeuksissa.

Toisena pandemiavuotena käynnistettiin kuitenkin merkittäviä hankkeita, jotka
luovat uskoa tulevaan. SJAL rakensi uuden Seurakoulutus -konseptin, jonka
tarkoituksena on tarjota suoraan seuroille maksuttomia koulutuskokonaisuuksia
niiden toiminnan määrän ja laadun kehittämiseksi. SJAL asemoituu entistä
vahvemmin koulutus- ja lajin markkinointiorganisaatioksi. Koulutukset ovat nyt
tätä kirjoitettaessa hyvässä vauhdissa.

SJAL kehitti oman konseptinsa Suomen Malliin, jossa tarjotaan alakoululaisille
helppo ja turvallinen tapa kokeilla jousiammuntaa koulujen omissa tiloissa. Mallia
koulutetaan osana SJAL Seurakoulutuksia ja monet seurat ovat ottamassa
koululiikunnan osaksi toimintaansa. Konseptin nimeksi valittiin Täysosuma.

Suomessa on huomattavasti enemmän jousiammunnan harrastajia, kuin SJAL:n
jäsenseurojen jäseniä. Näiden harrastajien tavoittamiseksi ja heidän
palvelemiseksi rakennettiin uusi henkilöjäsenyysmalli, jonka markkinointinimenä
toimii Archery Fans. Tämä mahdollistaa yksittäisen harrastajan liittymisen SJAL:n
jäseneksi, vakuutusturvan ja juuri harrastejousiammuntaan liittyviä etuja.
Ensimmäisenä palveluna tähän konseptiin liittyen, testattiin kesällä 2021
Mökkijousiammunnan SM-kisoja, joka sai hyvän vastaanoton.

Tulevaa rahoitusasemaa parantamaan kehitettiin Archery Fan -mallin kylkeen
yritykselle suunnattu Archery Fan Business, jolla tavoitellaan vuoden 2022
aikana ensimmäisiä yrityskumppanuuksia.

Huippu-urheilussa vuosi 2021 oli kiireinen mutta myös menestyksellinen.
Vuodelta 2020 siirtyi joukko kansainvälisiä kilpailuja kesälle ja syksylle 2021.
Alkukesänä ammuttiin olympia- ja paralympiapaikoista. Antti Vikström onnistui
viimeisellä hetkellä lunastamaan paikan Tokioon, jossa oli hyvässä iskussa mutta
epäonni välineiden kanssa esti menestyksen. Paralympialaisissa Jere Forsberg
taisteli hienosti itsensä kahdeksanneksi.

Maastolajeissa suomalaiset jousiampujat ottivat kolme mitalia kun Anne Laurila
otti henkilökohtaista hopeaa 3D-EM kilpailuissa ja Mixed team (Laurila, Loitokari)
ja naisten joukkue (Laurila, Alaja, Andström) toivat pronssia.

Seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin vuoden 2021 toimintaa eri
vastuualueittain. Kappaleessa 2 käsitellään harrasteliikuntaa, kappaleessa 3
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huippu-urheilun tuloksia. Kappale 4 keskittyy parajousiammuntaan, kappale 5
puolestaan seuratoimintaan. Kappaleessa 6 kuvataan järjestötoiminnan tulokset
ja 7. kappaleessa esitetään katsaus liiton talouden tilaan.

2. Harrasteliikunta

Jousiammunnan harrastamisesta on positiivisia fyysisiä ja henkisiä
terveysvaikutuksia. Jousiammunnan harrastajista suurin osa ei osallistu
kilpailutoimintaan (kilpailulisenssi on noin 20 %:lla jäsenistöstä). Siksi liiton ja
jousiammuntaseurojen toimesta tuetaan myös lajin harrastustoimintaa, joka ei
tähtää kilpaurheiluun. Seurojen ohjaustoiminnan piirissä on ollut paljon sellaisia
jousiampujia, jotka eivät ole osallistuneet kilpailuihin. Useissa seuroissa he ovat
enemmistössä.

Käytössä oli toista vuotta harrastesarja, jonka tarkoituksena on toimia matalan
kynnyksen kilpailuna uusille harrastajille. Harrastesarjassa ammutaan selvästi
lyhyemmiltä matkoilta ulkona (30 m ja 50 m) isokokoiseen tauluun. Harrastaja
saa itse päättää ammuntamatkan. Harrastesarjaan saa osallistua edullisella
kertalisenssillä. Hallikilpailuissa harrastajat ampuvat samaa matkaa, mutta
suurempaan tauluun. Kansallisen kilpailutoiminnan ulkopuolella oleville ampujille
tarjotaan matalan kynnyksen kilpailutoimintaa seurojen Divari-sarjan ja
Pääkäupunkiseudun Junnusarjan sarjan muodossa.

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.

Kesällä 2021 toteutettiin kokeiluna Mökkijousiammunnan SM-kilpailut niminen
etäkilpailu. Kilpailu oli tarkoitettu niille harrastejousiampujille, jotka eivät kuulu
jousiammuntaseuroihin. Kisan loppuvaiheessa tosin osallistumisoikeutta
laajennettiin myös SJAL:n jäsenille. Kilpailussa ostettiin osallistumisoikeus, jonka
jälkeen SJAL lähetti osallistujalle virallisen taulun. Tuloksen kirjattiin World
Archeryn IANSEO mobiilisovelluksella. Kokeilu oli onnistunut ja tätä laajennetaan
kesällä 2022.

Loppuvuodesta 2021 kehitettiin uutta liiton henkilöjäsenyysmallia, jonka
markkinointinimenä on Archery Fan. Jäsenyys on tarkoitettu niille lajin
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harrastajille, jotka eivät halua liittyä virallisiin jousiammuntaseuroihin. He eivät
ehkä asu paikkakunnalla jossa olisi seuraa tai heillä on muita syitä.

Liittojen välistä yhteistyötä vietiin uudelle tasolle 3D-jousiammunnassa, jossa
toteutettiin ensimmäinen 3D-Cup nimellä kulkeva kilpailusarja. Tässä yhdistettiin
harrastajat SJAL:n, FFAA (Suomen Maastojousiampujain Liitto) ja SJML
(Suomen Jousimetsästäjien Liitto) harrastajat yhteisellä kilpailusarjalla. Mukana
oli neljä kilpailua ja sääntöjä oli muokattu siten, että se mahdollisti kaikkien
liittojen edustajien osallistumisen. Sarjaa jatketaan 2022.

2.1. Valmentajakoulutus

SJAL jatkoi yhteistyötä Olympiakomitean tarkkuuslajien lajiryhmän (keilailu,
ammunta, curling, jousiammunta) kanssa valmentajakoulutuksen
järjestämisessä. Toisena koronavuonna valmentajakoulutus (VOK1 ja VOK2)
pystyttiin toteuttamaan lähes suunnitellusti.

VOK1 on SJAL:n näkökulmasta tärkein koulutus, koska se tuottaa uusia
seuraohjaajia seurojen perustyöhön. VOK1:lle osallistui kymmenen uutta
valmentajaa. Kisakallion lajiosaosuudelle osallistui edellisen vuoden ryhmä,
jonka koulutus oli vuonna 2020 peruuntunut. Maajoukkueleirien henkilömäärää
supistettiin, eikä näin ollen valmentajien harjoittelua toteutettu leireillä.

VOK2:lla aloitti yksi jousiampuja (Aleksandra Ruuskanen).

Tällä hetkellä SJAL:lla on 84 VOK-koulutettua valmentajaa. Seuroissa toimii
jäsenilmoitusten perusteella 154 valmentajaa ja ohjaajaa.

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.

2021 käynnistettiin uusien SJAL Seurakoulutusten toteutus.
Valmennuskoulutusten osalta tämä koskee suoraan seuroissa tapahtuvaa
Seuraohjaajan startti -koulutusta, jossa tarjotaan koulutus kaikkiin SJAL:n
konsepteihin. Itse koulutukset pyörähtävät käyntiin vuoden 2022 aikana.
Jäsenkyselyn yhteydessä seurat ovat voineet tilata koulutuksia.

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.
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2.2. Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan kehittäminen on jatkuvana painopisteenä. Toinen koronavuosi
vähensi edelleen junioritoimintaa, joka perustuu ohjattuun toimintaan erityisesti
talvikauden ajalle. 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 27 seurassa (isoa osaa vuoden 2021 kursseista ei voitu toteuttaa).
Nuorten Junnu Cup sarja pystyttiin ampumaan lähes suunnitellusti siten, että
kisasarja päättyi syksyllä Juniorien halli-SM kilpailuihin Teuvalla.
Pääkaupunkiseudun Junnusarjaa järjestettiin aluetoiminnan puitteissa. Myös Iitin
perinteinen Lasten jouskarileiri peruuntui.

Seuraohjaajan ja toiminnanjohtajan panos nuorisotoiminnassa kohdistui osittain
koululiikuntaprojektin käyttöönottoon. Projektissa rakennettiin konsepti
vastaamaan OKM:n Suomen Malliin, jossa tarjotaan alakouluille helposti
käyttöön otettava ja turvallinen tapa kokeilla jousiammuntaa koulujen tiloissa.
Mallissa käytetään laadukkaita imukuppinuolia ja jousia, joilla voi ampua
molempikätisesti. Malliin kehitettiin tuntisuunnitelmat ja opetusvideot, jotta
jousiammuntakerhoja voidaan toteuttaa liikunnanopettajien tai vastaavien
johdolla. Liitto avustaa kerhojen käynnistämisessä ja välineiden hankinnassa.

Nuorten maajoukkue jatkoi toimintaansa leirivalmentajina Antero Sistonen ja
Juhana Rüster. Ryhmä muodostettiin uudelleen syyskuussa ja siihen kuului viisi
ampujaa ja heidän henkilökohtaiset valmentajansa. Ryhmän yhteyteen
perustettiin nuorten kehitysryhmä, johon kutsuttiin 12 kpl 13 - 15-vuotiasta
nuorta. Ryhmä leireili yhdessä aikuisten maajoukkueen kanssa Kuortaneen
Urheiluopistolla.

Nuorten valmennuksen tehostamiseksi perustettiin etävalmennusmalli, jossa
tarjotaan tukea videovalmennuksen kautta. Ryhmään kuului osa maajoukkueesta
ja kehitysryhmästä.

Puolustusvoimien Urheilujoukoissa Santahaminassa aloitti palveluksen Verne
Vuorinen ja Jaakko Salminen.

Nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailut oli tarkoitus järjestää Uppsalassa,
mutta ne peruttiin jo toisen kerran. Vuoden 2021 kisat järjestettiin
poikkeuksellisesti siten, että kisa ammuttiin samanaikaisesti kaikissa
Pohjoismaissa etämallilla. Suomen osakilpailu käytiin Oulussa.

Jousiammunnan urheiluakatemiatoiminnassa jatkettiin yhteistyötä Vaasan
Seudun Urheiluakatemian (VSUA) kanssa, jossa jousiammunta on
painopistelajina. Akatemiavalmentaja Vaasassa toimii Aarre Lindroos.
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Mäkelänrinteen Urheilulukiossa jatkoi ensimmäinen jousiampuja lukio-opintoja
(Niko Petäjä). 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 toiminta oli PK-alueen junioreille tarkoitettua
matalankynnyksen Junnu Cup toiminnan järjestämistä.

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
alueiden toimintaa budjetistaan. Nimettyjä aluevalmentajia oli 2021 seitsemän
(Kimmo Oikarainen, Antero Sistonen, Tero Tuomisto, Jouni Pekander, Sari
Kaartinen, Elisa Wirkkala ja Juuso Huhtala). Toimintaa organisoidaan uudestaan
kun palataan normaalioloihin.

2.4. Ensinuolet ja taitomerkkijärjestelmä

Vuonna 2021 Ensinuolet-konseptia käytettiin 27 seurassa ja se oli jalkautettu
myös kaikille VOK-tasoille. Määrä on noussut edellisestä vuodesta vaikka itse
kursseja ei juurikaan ole pystytty järjestämään.

Ensinuolet on alkeiskurssikonsepti, jolla tuotteistetaan alkeiskurssien toteutus
seuratasolla. Konseptin runko on saatu Hollannin lajiliitolta. Konseptia on
lokalisoitu ja muokattu suomalaiseen jousiammuntaan ja seuratoimintaan
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sopivaksi. Suomessa käytössä on alkuperäinen tähtäinjousiversio ja tästä
muokattu taljajousiversio. SJAL:n uusi koulutusohjelma tarjoaa seuroille
maksutonta koulutusta Ensinuoliin.

Kokonaan uutena Ensinuolet tuotteena tehtiin Muksujen Ensinuolet, joka on
suunnattu yli kahdeksanvuotiaille 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. Jatkonuolet on käytössä 16 seurassa. 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. Järjestelmä on käytössä 12
seurassa.

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,
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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.

● laajentaa matalan kynnyksen harrastamista
○ toteutettu 2021 esittelemässä Mökkijousiammunnan SM-kisat ja

kehittämällä uusi jäsenyystyyppi harrastejousiampujille
● nostaa seurojen ohjaus- ja valmennustyötä tekevien ja liiton valmentajien

osaamista tunnistaa ja puuttua häirintään ja epäeettiseen käyttäytymiseen
○ toteutettu 2021 koulutuksella

● nostaa kaikkien lajin parissa toimivien (harrastajien, seura-aktiivien,
valmentajien) tietoisuutta ja osaamista tasa-arvoiseen liikuntaan.
Jousiammunnassa on nollatoleranssi kaikkeen syrjintään ja häirintään.

○ toteutettu 2021 koulutuksella
● antaa työkalut harrastajille puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen,

syrjintään ja häirintään (Et ole yksin -hanke)
● nostaa sukupuolten tasa-arvoa hallinnossa ja valmennuksessa

○ Mari Jakonen aloitti vuoden alussa liiton puheenjohtajana

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 tuli kaksi tapausta, joihin liiton hallinto reagoi.

Hallinnossa haettiin aktiivisesti naisia lisää liiton hallitukseen. Tällä hetkellä naisia
on kaksi yhdeksän henkisestä hallituksesta. Mari Jakonen aloitti vuoden alussa
liiton ensimmäisenä naisena puheenjohtajan tehtävät. Liiton työntekijöistä puolet
on naisia.

Seuroille tarjottiin haettavaksi Nais Price tukirahaa (500€) naisten ja tyttöjen
harrastustoiminnan edistämiseksi.

Kilpaurheilussa Mixed team -kilpailumuoto kehittää edelleen lajin vahvaa
sukupuolten tasa-arvoa. Kisamuodossa kilpailevat sekaparit. Mixed team oli
ensimmäistä kertaa Tokiossa olympialajina.

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 18 ja VOK-koulutuksen käyneitä
naisia on 19.

2.7. Ympäristövastuuohjelma

Syksyllä 2021 laadittiin liiton ensimmäinen ympäristövastuusuunnitelma. Työ on
osa koko Suomalaisen urheilun vastuullisuustyötä. Jousiammunta on
lähtökohtaisesti vähän ympäristöä kuormittava urheilulaji. Jousta jännitetään
lihasvoimalla, välineet eivät ole kertakäyttöisiä ja harrastuspaikat vaativat vähän
rakentamista.
Mutta, koska ympäristö on meille tärkeä, voidaan aina tehdä asioista paremmin
ja kiinnittää huomiota niihin lajimme elementteihin, joilla on ympäristöä
kuormittava vaikutus. SJAL on tunnistanut seuraavat osakokonaisuudet, joihin
voimme vaikuttaa:

1) Matkustamisen vähentäminen
2) Materiaalihävikin vähentäminen
3) Tapahtumien järjestäminen

Ohjelman tavoitteena on:

1) Lisätä harrastajien ymmärrystä ja tieto lajin ympäristövaikutuksista
2) Nostaa esille keinoja ympäristökuorman vähentämiseksi
3) Kannustaa harrastajia ja seuroja omilla toimilla vähentämään

ympäristökuormaa

Tärkein tapa toteuttaa ohjelmaa on viestintä. Tätä toteutetaan suoraan seuroille,
tuottamalla näille materiaalia, jota voidaan käyttää seurojen harrastetiloissa.
Lisäksi viestitään suoraan jäsenistölle SJAL:n viestintäkanavilla (tärkeimpänä
SOME).

3. Huippu-urheilu

Elokuussa muodostettiin jälleen 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 vastasi kauden aikana Juhana Rüster.
Maajoukkuevalmennuksesta vastasi leirillä olympiavalmentaja Antero Sistonen.
Pararyhmää valmensi Jari Pirttimaa. Lisäksi leirityksiin osallistui urheilijoiden
omia henkilökohtaisia valmentajia.
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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 olympiakarsinnat, joihin sisältyi tauluammunnan
EM-kisat ja itse olympialaiset. Lisäksi ohjelmassa oli syksyllä järjestetyt
tauluammunnan MM-kilpailut. Parajousiampujien osalta päätavoite oli vastaavasti
paralympiakarsinnat ja paralympialaiset. Juniori-ikäluokissa kilpailtiin
MM-kisoissa.

Maastojousiammunnassa ja 3D-jousiammunnassa kilpailtiin EM-tasolla.

Elokuussa  2021 valittiin seuraavat maajoukkueet (maajoukkueen leiritysryhmä):

Maajoukkue (aikuiset): Taru Kuoppa (MJ), Antti Tekoniemi (MJ), Tero Pyylampi,
Antti Vikström (MJ), Markus Nikkanen, Samuli Piippo (MJ), Iida Tukiainen (MJ),
Heli Kukkohovi, Gajane Bottinelli,Ida-Lotta Lassila (MJ) ja Jouni Aartola.

Maajoukkue (nuoret): Leo Schrader, Verne Vuorinen, Aleksi Petäjä, Eetu
Vähälummukka ja Emmi Ala-Aho.

Pararyhmä: Jere Forsberg, Jean-Pierre Antonios

Maastoammuntaryhmä: maastoammuntaryhmä toimi avoimen
valmennusryhmän periaatteella.

Maajoukkueiden leiritys tapahtui Kuortaneen Urheiluopistolla. Torstaista
sunnuntaihin kestäviä leireille järjestettiin vuoden aikana neljä. Leireille osallistui
10 - 15 valmennusryhmien ampujaa ja henkilökohtaista valmentajaa. Marraskuun
leiri oli samalla myös VOK2-valmentajakoulutuksen lajiosa.

Ulkomaan leirejä ei 2021 järjestetty.

SJAL:lla oli Kuortaneen Urheiluopiston kanssa strateginen kumppanuussopimus.

Leireillä käytettiin Kuortaneen tarjoamia asiantuntijapalveluja psyykkisen
valmennuksen osalta.
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Lisäksi maastoryhmä kokoontuu viisi kertaa yhteisille 1 - 2 päivän leireille
Riihimäelle, Tampereelle ja Virroille. Leirien valmentajina toimivat Seppo
Kankaanpää ja Jari Haavisto. Lisäksi leireillä vieraili KIHU:n urheilupsykologi
Niilo Konttinen ja muita asiantuntijoita. Konttinen teki valmennustyötä myös
yksittäisten ampujien kanssa. Maastoryhmä on avoin kaikille harrastajille.
Syksyllä käynnistettiin keskustelut maastolajien omasta maajoukkueesta.

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

3.2. Kilpailutoiminta

Vuosi 2021 oli vilkas kansainvälisillä kilpakentillä. Vuodella siirtyneet Tokion
olympialaiset ja paralympialaiset muokkasivat kilpailukalenteria voimakkaasti.
Tauluammunnassa järjestettiin EM-kilpailut ja MM-kilpailut saman kauden aikana.

Suomalaiset jousiampujat menestyivät monissa kilpailuissa. Antti Vikström
saavutti Tokion olympiapaikan sijoittumalla Pariisin olympiakarsintakilpailussa
kolmanneksi. Tokion kisoissa Vikström kärsi välinerikoista. Jere Forsberg sijoittui
Tokion paralympialaisissa hienosti kahdeksanneksi.

3D-jousiammunnan EM-kisoissa Sloveniassa Anne Laurila voitti henkilökohtaisen
EM-hopean taljaluokassa. Lisäksi hän oli mukana Mixed-joukkuessa yhdessä
Pekka Loitokarin kanssa voittamassa EM-pronssia ja naisten joukkueessa
yhdessä Kirsi Andströmin ja Inke Alajan kanssa EM-pronssia. Aleksandra
Ruuskanen sijoittui neljänneksi maastojousiammunnan EM-kisoissa naisten
juniorisarjassa (N20) ja Anne Viljanen saavutti World Games paikan
vaistoluokassa samoissa kisoissa.

Sääntörintamalla otettiin käyttöön uusi ikäkausi luokka yli 80 vuotiaille. Luokka
otettiin käyttöön kaikissa jousityypeissä. Tällä muutokselle tehdään yli 80
vuotiaiden harrastaminen kilpailutoiminnassa tasavertaiseksi.

3.2.1. Kansainväliset kilpailut

Kauden tärkeimmät kansainväliset kilpailut suomalaisittain aikajärjestyksessä
olivat:

● Tauluammunnan EM-kilpailut (Turkki)
● Olympiakarsinta ja World Cup (Ranska)
● Olympialaiset (Japani)
● Paralympialaiset (Japani)
● Juniorien MM-kilpailut (Puola)
● 3D-jousiammunnan EM-kilpailut (Slovenia)
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● Maastojousiammunnan EM-kilpailut (Kroatia)
● Tauluammunnan MM-kilpailut (USA)

Tauluammunnan EM-kilpailuissa Antalyassa (31.5.-6.6.) oli kuuden hengen
joukkue. Kilpailu oli samalla maanosan olympiakarsinta.

Miehet (tähtäinjousi): Antti Tekoniemi 17., Antti Vikström 33. ja Samuli Piippo 57.
Naiset (tähtäinjousi): Iida Tukiainen 33., Taru Kuoppa 57. ja Ida-Lotta Lassila 33.

Joukkueenjohto: Miika Aulio ja Antero Sistonen

Olympiakarsintakilpailussa Pariisissa (FQT) (19.6.-20.6.) oli kuuden hengen
joukkue.

Miehet (tähtäinjousi): Antti Vikström 3., Antti Tekoniemi 33. ja Samuli Piippo 33.
Naiset (tähtäinjousi): Gajane Bottinelli 33., Iida-Lotta Lassila 33. Iida Tukiainen
33.

Joukkueenjohto: Antero Sistonen ja Juhana Rüster

World Cup -kilpailussa Pariisissa (Stage 3) (21-27.6.) oli seitsemän hengen
joukkue.

Miehet (tähtäinjousi): Antti Vikström 57., Antti Tekoniemi 33., Samuli Piippo 57. ja
Sampo Ronkanen 57.
Naiset (tähtäinjousi): Gajane Bottinelli 57., Iida-Lotta Lassila 57. Iida Tukiainen
57.

Joukkueenjohto: Juhana Rüster

Olympialaiset Tokiossa (23-31.7.)

Miehet (tähtäinjousi): Antti Vikström 33.

Valmentaja: Miika Aulio

Paralympialaiset Tokiossa (27-4.9.)

Miehet (taljajousi, avoin): Jere Forsberg 8.

Valmentaja: Jari Pirttimaa

Juniorien MM-kilpailut Wroclawissa (9-15.8.)

Kadettipojat (tähtäinjousi): Aleksi Petäjä 33. ja Leo Schrader 57.

Kadettitytöt (tähtäinjousi): Emmi Ala-Aho 33.
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Juniorimiehet (tähtäinjousi): Verne Vuorinen 57.

Joukkueenjohtaja: Marja-Leena Petäjä

3D-jousiammunnan EM-kilpailut Mariborissa (29.8.-4.9.)

Naiset taljajousi: Anne Laurila 2. ja Heli Raunio 7.
Miehet vaistojousi: Timo Viitanen 19.
Naiset vaistojousi: Kirsi Andström 19.
Miehet pitkäjousi: Juha Partanen 27.
Naiset pitkäjousi: Anna Leena Grönqvist 15. ja Inke Alaja 15.
Miehet instinctive: Petri Allen 26. ja Juha Juvani 27.
Mixed team talja (Laurila, Loitokari) 3.
Naisten joukkue (Laurila, Alaja, Andström) 3.
Miesten joukkue (Loitokari, Partanen, Viitanen) 10.
Mixed team vaisto (Andström, Viitanen) 9.
Mixed team pitkäjousi (Alaja, Partanen) 9.

Joukkueenjohtaja: Vesa Vaajamäki

Maastojousiammunnan EM-kilpailut Porecissa (5.9-12.9.)

Naiset taljajousi: Anne Laurila 7.
Miehet vaistojousi: Pasi Ahjokivi 19.
Naiset vaistojousi: Anne Viljanen 7.
Juniorinaiset tähtäinjousi: Aleksandra Ruuskanen 4.

Joukkueenjohtaja: Pekka Loitokari

Tauluammunnan MM-kilpailut Yanktonissa (19.9-26.9.)

Miehet tähtäinjousi: Antti Vikström 33. (peruskilpailun 12.) ja Antti Tekoniemi 33.

Kaikki tulokset World Archeryn tulospalvelussa: ianseo.net

3.2.2. European Master Games 2023

European Master Games suunnittelutyö käynnistettiin muodostamalla
Tampereen Jousiampujien, Pirkanmaan Jousimetsästäjien ja SJAL:n yhteinen
työryhmä. Jousiammunta on mukana tässä monilajitapahtmassa tauluammunta-
ja maastojousiammunta kilpailujen muodossa. Vuoden aikana on tehty töitä
kilpailupaikkojen suhteen ja valmisteltu kisojen vaatimia hankintoja sekä päätetty
vastuiden jaosta. Maastokilpailu tullaan käymään Sasissa, jossa PJM:n
maastorataa laajennetaan huomattavasti. Tauluammuntakilpailu käydään
Tampereen Mustavuoressa, jonne TJA:n harjoitusrata siirretään 2022-23 aikana.
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3.2.2. Kansalliset kilpailut

Kansallinen kilpailutoiminta onnistuttiin toteuttamaan vain kesä- ja syyskausien
osalta lähes suunnitellusti. Hallikautta ei pystytty toteuttamaan talvikauden
aikana. Vuoden ensimmäinen kansallinen kilpailu oli 8.5.2021 Iitissä järjestetty
900 kierros. Talvikauden halli-SM kilpailut pystyttiin toteuttamaan syyskauden
aikana. Kilpailuja järjestettiin terveysturvallisuus huomioiden ja syyskauden
hallikilpailuissa rajoitetuilla osallistujamäärillä. Tartuntaketjuja ei näistä kilpailuista
raportoitu.

SM-viikkoa ei vuonna 2021 järjestetty. Tauluammunnan SM-kilpailut käytiin
Torniossa. Juniorien SM-kisat järjestettiin Rautavaaralla Koillis-Savon Sulan
järjestämänä ja Masters SM-kisat Kemissä. Maastojousiammunnan SM-kisat
käytiin Teuvalla ja 3D-SM kisat Riihimäellä.

Yleisten sarjojen halli SM-kisat käytiin Riihimäellä, juniorien kisat Teuvalla ja
masters sarjojen Pellossa.

Kesällä elvytettiin perinteisen FITA-kierroksen SM-kilpailut. Nämä käytiin
Seinäjoellä kaksipäiväisinä 4-5.9.2021.

Maastojousiammunnan SM-kilpailut, Teuva 10.-11.7.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/event/503

3D SM-kilpailut Riihimäellä 12.-13.6.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/competition/579

Tauluammunnan Juniori SM, Rautavaara 31.7.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/event/500

Tauluammunnan Masters SM, Kemi 14.8.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/event/491

Tauluammunnan Yleisten sarjojen SM kilpailut, Tornio 7.-8.8.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/event/501

FITA-kierroksen SM kilpailut, Seinäjoki 4.-5.9.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/event/504

Juniorien halli SM-kilpailut, Teuva 20.11.
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- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/event/548

Masters halli SM-kilpailut, Pello 31.10.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/event/543

Yleisten sarjojen halli SM-kilpailut, Riihimäki 16.10.

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/#/event/542

Suomessa järjestettiin vuonna 2021 yhteensä 36 (vuonna 2020 37) kansallista
kilpailua. Normaalioloissa kilpailujen määrä on 55-60 kilpailutapahtumaa. Vuonna
2021 kilpailuista 9 (16) oli sisäammuntakilpailuja, 2 (2) maastoammuntakilpailuja,
23 (25) tauluammuntakilpailuja ja 2 (1) 3D-ammuntakilpailua. Yksittäisiä
kilpailuosallistumisia vuonna 2021 oli 1707 kappaletta (vuonna 2020 vastaavasti
2314. Normaalioloissa luku on vuositasolla 3000-4000. Ikäryhmittäin
osallistumiset oli:

● Yleinen 904 (naisia 254) (2020: 1345 / 418)
● Juniorisarjat 236 (tyttöjä 91) (2020: 303 / 160)
● Masters sarjoissa 567 (naisia 92) (2020: 666 / 101)

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

Kansallista Ranking-sarjaa ei pystytty hallikauden peruuntumisesta johtuen
toteuttamaan normaalisti. Kautta jatkettiin 2021/22 hallikaudelle, mutta tämäkin
on kärsinyt pandemian aiheuttamista kilpailujen peruuntumisista.

Suomen ennätyksiä rikottiin kauden aikana lukuisia. Erityisesti FITA-kierroksella,
jossa ammuttiin SM-kilpailut pitkän tauon jälkeen, syntyi paljon ikäkausisarjojen
SE-tuloksia.

3.2.3. Kansalliset kilpailusarjat

Seurojen välinen matalan kynnyksen Divari-sarja jouduttiin keskeyttämään
hallien sulkeutuessa. Tämän korvaavaksi sarjaksi järjestettiin kesällä
kesädivarisarja.

Tähtäinjousisarjan voitti Tampereen Jousiampujat, taljajousisarjan Lahden
Vasama, vaistojousisarjan Inarinjärven Jousi ja pitkäjousisarjan Robin Hood.

Syksyllä käynnistettiin kauden 2021-2022 Divarisarja onnistuneesti.
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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-sarjaa ei pystytty täysimittaisesti toteuttamaan, koska hallikausi jäi
kesken. Kautta jatkettiin kesäkauden jälkeen syyskauden hallikilpailuilla, mutta
tässäkin tapauksessa sarjan toiminta häiriintyi uusien sulkutoimien johdosta.

Junnu-Cup

Junnu-Cup sarjassa on 2 - 4 hallikauden ja 2 - 4 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 SM-hallikilpailuun.

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 2021 viidettä kertaa.

Triple Crown voittajat:

Miehet, tähtäinjousi: Antti Tekoniemi, TJA
Naiset tähtäinjousi: Ida-Lotta Lassila, WT
Miehet, taljajousi: Mikko Juutilainen, WT
Naiset, taljajousi: Heli Raunio, WT ja Anne Laurila, Hood
Miehet, vaistojousi: Matti Alakylmänen, JJA
Naiset, vaistojousi: Anne Viljanen, WT

3.2.4. Antidopingohjelma

SJAL jatkoi antidopingohjelmansa toteuttamista. Vuoden 2021 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.
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Urheilijoita avustettiin myös henkilökohtaisesti erivapauksien hakemiseen
liittyvissä asioissa. Lajissa ei ole ainuttakaan positiivista testitulosta Suomessa
sen historian aikana.

4. Parajousiammunta
Vuonna 2021 parajousiammuntajoukkueen päätavoite oli lajin EM-kilpailut,
Tokion paralympialaisten karsinta W1-luokassa ja Tokion paralympialaiset.
EM-kilpailut peruttiin, joten Tsekeissä järjestetty karsintakilpailu on
paralympialaisten ohella kauden ainoa kansainvälinen kilpailu.

Kauden hienoin saavutus oli Jere Forsbergin kahdeksas sija kovatasoisessa
avomessa taljaluokassa Tokion paralympialaisissa. W1-luokassa ei maapaikkaa
Tokioon saavutettu.

Koronatilanne haittasi mutta ei estänyt normaalin leiriohjelman toteuttamisen.
Leirejä järjestettiin vuoden mittaa Kisakeskuksessa.

Kotimaassa parajousiampujat osallistuivat aktiivisesti vammattomien kanssa
samoihin kilpailuihin.

4.1. Valmennustoiminta

Vuonna 2021 parajousiammunnan valmennusryhmässä ei ollut muutoksia.
Ryhmään 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.

Leiritoimintaan osallistui varsinaisten jäsenten lisäksi uusia paraurheilijoita, joiden
kehitystä tuetaan kohti kansainvälistä tasoa.

4.2. Muut tapahtumat

Keväällä 2021 järjestettiin laajalla jakelulla markkinoitu avoin webinaari, jolla
esiteltiin parajousiammuntaa yleisesti ja paramaajoukkueen toimintaa.
Kohderyhminä olivat kuntoutuskeskukset ja paraurheilusta kiinnostuneet.
Webinaaritallennetta hyödynnetään jatkossa lajin markkinoinnissa.
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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, Suomisportin ylläpito ja
neuvonta seuroille sekä Holvin hallinta. Vuoden 2021 työtehtäviin kuului edelleen
Suomen mallin koululiikuntaprojekti.

Vuoden aikana jatkettiin yhteydenpitoa suoraan seurojen vastuuhenkilöihin ja
kuunneltiin heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Seurakoulutusten toteutus,
tuntisuunnitelmat jousiammunnan Suomen malliin (Täysosuma), Täysosuman
pito lähikoulussa, VOKkilaisten koulutus Kisakalliossa, liiton nettisivujen päivitys
sekä monenlaisten uutisten kirjoitus ja dokumenttien ja mainospohjien
tuottaminen seurojen käyttöön muodosti seuratoiminnan työn ytimen.

Junioritoiminnan kehittämiseen sisältyi Junnu Cupin ja Pääkaupunkiseuden
Junnusarjan koordinointi kokonaisuudessaan. Seuratoiminta oli mukana vahvasti
myös Mökkijousiammunnan SM-kisojen järjestelyissä ja huolehti
maajoukkuevaatteista kesän arvokisoihin. Loppuvuodesta Suomisportin liitto- ja
seurapalveluiden eriytyminen aiheutti ylimääräistä työtä.

Liitossa on tunnistettu tarve antaa enemmän huomiota seurojen arvokkaalle
vapaaehtoistyölle. SJAL osallistui kansallisiin kampanjoihin kiittääkseen
vapaaehtoisia. Lisäksi käynnistettiin oman kampanjan suunnittelu, jota
toteutetaan kuluvan vuoden aikana.

5.1. Koulutukset

5.1.1. SJAL Seurakoulutukset

Alkuvuodesta 2021 SJAL käynnisti laajan koulutusohjelman, joka on suunnattu seurojen
toimintaedellytysten parantamiseksi. Koulutukset ovat seuroille maksuttomia.

Koulutusten sisällöksi muodostui:
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1. Kasvupaketti - suunnattu seurajohdolle ja seura-aktiiveille. Sisältäen 4 tuntia
lähiopetusta (arki-ilta) + koulutuksen saaneiden seurojen yhteiset webinaarit 3
kertaa vuodessa. Koulutuksen tavoitteena on nostaa SJAL:n jäsenseuroja
kasvu-uralle ja tukea seuroja niiden johtamisessa ja ydintoiminnoissa.
Koulutuksen yhteydessä tehdään seuran toiminnan suunnittelua ja laaditaan
valmennuksen linja dokumentaatio.

2. Starttikoulutus ohjaajille ja valmentajille - (konseptikoulutus). Sisältäen 4h
lähiopetusta ja 2h etäkoulutusta (yhteinen usealle seuralle). Koulutuksen
tavoitteena on tarjota tiiviissä paketissa kouluttajakoulutukset SJAL:n
konsepteihin. Koulutuksen jälkeen seura voi ottaa Ensinuolet ja muut konseptit
käyttöön. Lisäksi annetaan eväät seuran valmennuksellisen linjan laatimiseksi.

3. Keskeltä saa eniten - valmennusilta harrastajille. Sis 4 tuntia lajitekniikan
lähiopetusta. Koulutus on suunnattu suoraan harrastajille, mutta tähän voi
osallistua myös seuran ohjaajat ja valmentajat.

4. SJAL Junnuseura -ohjelman koulutus - suunnattu seuroille, jotka sitoutuvat
kehittämään suunnitelmallisesti omaa junioritoimintaan. Sis 4 tuntia lähiopetusta
seurassa ja 3 kertaa vuodessa Junnuseura -ohjelmassa mukana oleville seuroille
webinaari. Koulutuksen jälkeen seura voi lähteä toteuttamaan Junnuseura
-ohjelman mukaista junioritoimintaa ja saa tähän liiton säännöllisen tuen.
Ohjelmalla on omat vaatimukset ja edut, jotka määräytyvät seuran koon mukaan.

5. Jousiammunta koululiikuntana -koulutus - suunnattu seuran johdolle ja
ohjaajille. Antaa valmiudet aloittaa koululiikunta (tai IP-kerhotoiminta) toiminnan /
lajikokeilun oman kunnan kouluissa (Suomen malli, jolla tuodaan lapsille lisää
matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen). Apuna
liiton Täysosuma -konsepti.

Uusista koulutuksista järjestettiin keväällä avoin webinaari, jonka nauhoitetta on
jälkikäteen käytetty hyödyksi viestinnässä.

Ensimmäinen Kasvupaketti koulutus käynnistettiin syksyllä 2021 Saimaan Jousen ja
Piilin kanssa. Näiden seurojen koulutus jatkuu keväälle 2022.

Seurakyselyssä oli seuroilla mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa koulutuksista.
Koulutuspyyntöjä saatiin 15 kappaletta. Tämä nähdään liitossa merkittävänä määränä ja
kertoo hyvää seurojen halusta viedä toimintaansa eteenpäin.

Vuoden 2021 aikana liiton kaksi suurinta seuraa seura Artemis ja Robin Hood tekivät
valmennuksen linja dokumentaation. Liitto tuki tätä työtä omalla asiantuntija-avulla.
Mallina työssä käytettiin OK:n Tähtiseura-ohjelmaa.

5.1.2. Tuomarikoulutukset

Keväällä 2021 toteutettiin ensimmäinen etätuomarikoulutus, jossa oli mukana 18
tuomarioppilasta. Lähijakso järjestettiin kesällä Iitissä. Koulutuksen toteutti
tuomarineuvosto. Kaikki koulutusjaksot nauhoitettiin ja niitä voidaan hyödyntää kuluvan
vuoden 2022 koulutuksissa.
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Suomesta on kolme aktiivista kansainvälisen tason tuomaria. Niko Ylipelkonen ja
Pyry Ekholm toimivat kansainvälisinä tuomarikandidaatteina (IJc) ja Mari
Jakonen maanosatuomarina (CJ)

Kansainvälisiä tuomaritehtäviä oli Niko Ylipelkosella 2 kilpailua (taulu EM Turkki
ja junioreiden MM Puola) ja Mari Jakosella 2 kilpailua (European Grand Prix
Turkki ja 3D EM Slovenia).

6. Järjestötoiminta
Liiton jäsenmäärän lasku jatkui toisena pandemiavuotena tasoittuen hieman
ensimmäisen vuoden pudotuksesta. Syynä oli koronapandemia ja tästä johtuneet
rajoittuneet harrastusmahdollisuudet. Suurin pudotus nähtiin nuorten
jäsenmäärässä. Nuorten harrastusmahdollisuudet oli estetty ja tämän
seurauksena myöskään jäsenyyksiä ei jatkettu entiseen malliin.

6.1. Liittokokoukset

Liiton kevätkokous järjestettiin 22.4.2021 etäkokouksena. Kyseessä oli toinen
kerta, kun liittokokous järjestettiin etänä.

Liiton syyskokous järjestettiin Riihimäellä 16.10.2021 SM-kilpailujen yhteydessä.
Hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin kaksivuotiskaudeksi Mika Savola, Kari
Koskinen, Jere Forsberg ja Eva Sjöström. Syyskokouksessa valittiin uusi
puheenjohtaja liitolle. Kolme kautta puheenjohtajan tehtäviä hoitanut Petteri
Alahuhta siirsi tehtävät Mari Jakoselle. Äänestyksessä olivat mukana Pekka
Loitokari ja Harri Verho.

Syyskokous päätti nostaa jäsenmaksuja. Noston taustalla ovat yleinen
kustannustason nousu, vakuutusmaksujen tuntuva nousu ja tulevan
rahoitusaseman turvaaminen. Vuoden 2022 jäsenmaksut ovat aikuisjäsentä kohti
30 euroa, juniorijäsentä kohti 18 euroa. Muun rekisteröidyn yhdistyksen
jäsenmaksuksi päätettiin 100 euroa. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja
budjetti hyväksyttiin ilman muutostarpeita.

Liiton sääntöjä päivitettiin siten, että SJAL liittyy osaksi OK:n keskitetyn vakavien
eettisten rikkomusten kurinpitomenettelyä.

Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022 valittiin BDO Oy KHT-yhteisö.
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6.2. Liittohallitus

Liittohallitus kokoontui vuoden 2021 aikana kymmenen kertaa. Kaikki kokoukset
pidettiin etäkokouksina internetin videopuhelupalvelun avulla (Zoom). Kokousten
väleillä tehtiin useita päätöksiä sähköpostitse.

Liittohallitukseen kuuluivat vuonna 2021 seuraavat henkilöt:

Petteri Alahuhta, puheenjohtaja Oulun Jousimiehet
Mika Savola, vara PJ                    Arcus
Thomas Schrader Tapanilan Erä
Harri Verho Tampereen Jousiampujat
Tuomo Laakso Riihi-Jouset
Ensio Lehto Iitin Jousiampujat
Matti Aaltonen Arcus
Eva Sjöström Falcon
Riku Andersson Wilhelm Tell

6.3. Organisaatio ja toimihenkilöt

Liitosta maksettiin vuoden 2021 aikana palkkaa kuudelle henkilölle.
Toiminnanjohtajan ja valmennuspäällikön roolissa toimi Juhana Rüster. Tehtävä
on täysipäiväinen. Seurakehittäjän roolissa toimi Marja Raisoma (55 %:n
työaika), jonka toinen työnantaja on jousiammuntaseura Robin Hood. Raisoman
työpanos kohdistuu seurakenttään, koululiikuntaan ja junioritoimintaan.
Raisoman vastuulla on myös Suomisportin ylläpito.

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.

Podcast tuotannosta vastasi Aino Kujari, joka toimi tehtävässä syyskauden ajan.

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

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

Maastojousiammunnan toiminnasta vastasi Harri Verho yhdessä Eva Sjöströmin
kanssa.

Tuomarineuvoston puheenjohtajana toimi Mari Jakonen. Tuomarineuvostoon
kuuluivat seuraavat henkilöt vuonna 2021:

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

Kilpailutoiminnan operatiivisesta johtamisesta vastasi Ensio Lehto ja
tulospalveluryhmästä Jaakko Setälä. Ensio Lehto vastasi myös SM-viikko
tapahtuman toteutuksesta (ei järjestetty vuonna 2021). Harri Verho toimi liiton
virallisena valokuvaajana päätapahtumissa.

6.4. Jäsenistö

Liittoon kuului vuoden 2021 lopussa 55 jäsenseuraa ja yksi muu jäsenyhdistys.
Uutena  jäsenenä liittoon liittyi Kittilän Jousi ja Koillismaan Jousiampujat.

Seuroissa oli henkilöjäseniä yhteensä 2408 (vuonna 2020: 2528). Laskua oli 5%.
Jäsenistä 404 (vuonna 2018 465) oli alle 20-vuotiaita tai vuonna 2021 20 vuotta
täyttäviä. Prosentuaalisesti juniorien osuus oli 17 prosenttia (vuonna 2020 18 %)
kaikista jäsenistä. Koronapandemia on vähentänyt seuroissa erityisesti
juniorijäsenten määrää.

SJAL:n jäsenrekisteripalvelu on Suomisport järjestelmässä. Järjestelmän käyttö
oli seuroille vapaaehtoista. Suomisportin kautta jäsenlaskutustaan hoiti kolme
seuraa (ml suurin seura Robin Hood). Vuoden vaihteessa Suomisportin
ominaisuudet muuttuivat siten, että jäsenrekisterin ylläpito ei enää ollut järkevää
ja vuodesta 2022 alkaen kaikki seurat tekevät jäsenrekisterinsä hallintaa omissa
järjestelmissä. Useat seurat käyttivät kuitenkin Suomisporttia tapahtumiensa
(kuten Ensinuolet kurssien) hallintaan.

Liiton järjestämät tapahtumat hallittiin kaikki Suomisportin kautta.
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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.

6.5. Huomionosoitukset

Liitto myönsi vuoden 2021 aikana seuraavat ansiomerkit:

Kultainen ansiomerkki: Markku Välimaa (ToJa), Tuula Mikkola (ToJa), Lauri Rytky
(ToJa) ja Merja Rytky (ToJa), Hannu Nevalainen (RiJo).

Hopeinen ansiomerkki: Kari Sumén (ToJa) ja Timo Taskila (ToJa), Esa Lehtorinne
(RiJo), Esa Juntunen (RiJo), Janne Salminen (Arcus), Anssi Huhtala (Arcus),

Pronssinen ansiomerkki: Jere Laine (ToJa), Seppo Kuitunen (RiJo), Anne-Mari
Aaltonen (Arcus), Taina Rantanen (Arcus), Mika Leiritie (Arcus) ja Petri Helin
(Arcus).

Petteri Alahuhta kukitettiin Riihimäen SM-kilpailujen yhteydessä kiitoksena
pitkästä puheenjohtajakaudesta. Alahuhta toimi yhteensä kuusi vuotta SJAL:n
puheenjohtajana. Hänen kautensa päättyi vuoden loppuun 2021. Uutena
puheenjohtajana aloitti Mari Jakonen.

Vuoden jousiampujana palkittiin Anne Laurila, vuoden juniorijousiampujana
Aleksi Petäjä, vuoden jousiammuntatekona Koillis-Savon Sulka, vuoden
jousiammuntapahtumana 3D-Cup ja vuoden jousiammuntaseurana Artemis
(Helsinki).

Suomen Urheilutoimittajat valitsivat Antti Vikströmin vuoden 2021 parhaaksi
jousiampujaksi. Vikström saavutti olympiapaikan ja edusti Suomea Tokion
kisoissa.

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 edelleen kasvanut.

Syksyn aikana tehtiin testattiin jousiammunta-aiheisten podcastien tekemistä

24



Spotify suoratoistopalveluun. Podcasteissa Aino Kujari haastatteli tunnettuja
jousiammuntavaikuttajia ja urheilijoita.

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 etäkokouksena
helmikuussa 2021. Kokouksessa käsiteltiin NUM-kilpailun
toteutusmahdollisuuksia. Kilpailu päätettiin toteuttaa etäkilpailuna.

Loppuvuodesta 2021 päätettiin tulevaisuudessa nostaa SJAL:n kansainvälistä
profiilia osallistumalla aiempaa enemmän WAE:n ja WA:n kongressitoimintaan ja
hakemalla suomalaisia näiden organisaatioiden hallintoon.

7. Talous
Liiton tilinpäätös tilikaudella 2021 oli -19 638 euroa alijäämäinen (vuonna 2020 5
682 ylijäämäinen). Liiton tulosta laski jäsenmäärän lasku, lisenssimyynnin lasku,
kansallisen kilpailutoiminnan niukkuus (kilpailuluvat), olympiavuoden kulut ja
yleinen kustannustason nousu.

Liiton maksuvalmius on ollut hyvä vuoden 2021 aikana.

7.1. Jäsen- ja lisenssimaksut

Liiton jäseniltä on peritty vuonna 2021 näiden jäsenmääriin perustuvat
jäsenmaksut 26 euroa aikuisjäsentä ja 15 euroa juniorijäsentä kohti.

Kilpailulisenssit myytiin Suomisportin kautta. Lisenssit myydään ns. rullaavasti
vuoden jaksoissa. Lisäksi jatkettiin vuonna 2020 kehitetyn kertalisenssin (5€)
myyntiä, jolla saa kilpailla harrastajaluokissa.

Kilpailulisensseistä aikuisten lisenssi maksoi 60 euroa ja juniorien (alle
21-vuotiaiden eli vuonna 2021 20 vuotta täyttäneiden) lisenssi 35 euroa.. SJAL:n
ja Suomen Maastojousiampujain Liiton (FFAA) yhteistyössä tarjoama aikuisten
Superlisenssi maksoi 90 euroa ja juniorien Superlisenssi 55 euroa..
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Lisenssi- ja jäsenmaksut ovat pysyneet ennallaan usean vuoden ajan. Kaikki
SJAL:n jäsenet ovat vakuutusturvan piirissä. OP:n Sporttiturva-vakuutus on siis
irrotettu lisenssistä. Vakuutusyhtiön radikaalin hinnan noston seurauksena
maksuissa on korotuspainetta tulevalle vuodelle.

Lisenssejä myytiin vuoden aikana 382 (vuonna 2020 394). Lukuun vaikutti
edelleen koronapandemia ja kilpailujen peruminen.

Superlisensseistä tilitettiin FFAA:lle heidän liittonsa osuudet eli aikuisten
lisensseistä 30 € ja juniorien lisensseistä 20 € ja ensilisensseistä 15 €/ 10 €.

7.2. Avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus oli 95 000 euroa
(vuonna 2020 97 000 euroa). Lisäksi SJAL sai Suomen Olympiakomitean
huippu-urheiluyksilöltä tukea olympialajien lajitukea 10 000 euroa (vuonna 2020
10 000 euroa). Tämä ohjattiin Taru Kuopan ja Antti Vikströmin harjoittelu- ja
leirityskuluihin. Olympiavalmentajan palkkatukea ei saatu. Parajousiammunnan
tehostamistukia saatiin urheilijoiden yksilötukina 8 000 euroa (Jere Forsberg ja
Jean-Pierre Antonios), 8 000 euroa paravalmentajan (Jari Pirttimaa ja Sami
Forsberg) palkkatukea (vuonna 2020 yksilötuet 7 000 euroa ja valmentajan
palkkatuki 10 000 euroa).
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