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1. Johdanto 

 
Vuosi 2016 oli hyvä vuosi suomalaiselle jousiammunnalle. Laji meni eteenpäin          
monilla rintamilla. Suurin ja näkyvin kokokohta saatiin Rion olympialaisissa, jossa          
Suomella oli kahdeksan vuoden jälkeen kaksi urheilijaa. Taru Kuoppa lunasti          
olympiapaikkansa viimeisessä mahdollisessa paikassa Turkin maailman cupin       
osakilpailussa vain muutama kuukausi ennen kisoja. Samuli Piippo ampui Suomelle          
ensimmäisen maapaikan hieman aiemmin toukokuun EM-kisoissa Englannissa.       
Kahden olympiapaikan saavuttaminen oli korkealle noteerattava suoritus, koska laji         
on kasvanut tasaisesti ja viimeisissä karsinnoissa Turkissa viivalla oli jo lähes           
kaksisataa kansakuntaa, joista yhä useammassa laji on täysin ammattimaistunut.         
Myös Rion paralympialaisissa Suomella oli kaksi edustajaa. Kestomenestyjämme Jere         
Forsberg (paralympiakultaa Lontoosta 2012) ja Jean-Pierre Antonios. Itse kisoissa         
kovimman suorituksen teki Taru Kuoppa peruskisan yhteydessä, jossa hän sijoittui          
14.  
 
Rion ohella toinen esiin nostettava saavutus on koko lajin kasvu ja monessa seurassa             
tehtävä kehitystyö. Tulokset näkyvät pikku hiljaa ja aina hieman viiveellä, mutta jo            
nyt positiivinen kehitys näkyy jäsenmäärän kasvuna (+10%), ohjatun toiminnan         
kasvuna useissa seuroissa, kilpailutapahtumien laadun parantumisena ja       
junioritoiminnan virkeytenä.  
 
Vuoden aikana tehtiin vuonna 2012 laaditun liiton strategian päivityskierros. Tässä          
yhteydessä laadittiin suunnitelma kehitystoiminnan siirtämisestä monivuotisiin      
projekteihin. Projektien aikajänteeksi määriteltiin 2017-2020 ja niitä tunnistettiin        
kaikkiaan seitsemän. Toiminnan ylläpitäminen jätettiin ns. linjaorganisaation       
vastuulle. Projektit jakaantuvat junioritoimintaan (Junnu 2020), valmennukseen       
(Valmennus 2020), seuratoimintaan (Seura 2020), kilpailutoimintaan (Kisa 2020),        
huippu-urheiluun (Tokio 2020), maastoammuntaan (Maasto 2020) ja liiton        
toimintaan (SJAL 2020). Syksyllä projekteista laadittiin projektisuunnitelmia ja        
kuvattiin niiden sisältöä.  
 
Valmennustoiminnan kehittäminen jatkui Tarkkuuslajiryhmän yhteiseen Valmentaja-      
ja ohjaajakoulutukseen (VOK) tukeutuen. Sekä VOK1 että VOK2 koulutukset olivat          
suosittuja ja näistä valmistui joukko innokkaita valmentajia seuroihin. Liiton         
alkeiskurssikonsepti Ensinuolet otettiin käyttöön kolmessatoista seurassa, keräten       
mielenkiintoa yli lajirajojen. Kotimaisessa kilpaurheilussa otettiin osaa Tampereen        
SM-viikkoona. Kokemus oli niin positiivinen, että lajimme on mukana myös vuoden           
2017 SM-viikolla heinäkuussa.  
 
 

2. Harrasteliikunta 
 
Jousiammunnan harrastamisesta on positiivisia fyysisiä ja henkisiä       
terveysvaikutuksia. Jousiammunnan harrastajista suurin osa ei osallistu       
kilpailutoimintaan (kilpailulisenssi on 21% jäsenistöstä). Siksi liiton ja        
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jousiammuntaseurojen toimesta on tuetaan myös lajin harrastetoimintaa, joka ei         
tähtää kilpaurheiluun. Seurojen ohjaustoiminnan piirissä on vuoden 2016 aikana ollut          
myös sellaisia jousiampujia, jotka eivät ole osallistuneet kilpailuihin. Useissa         
seuroissa he ovat enemmistössä.  
 
Aloittelijoiden Ensinuolet-kursseja (6 x 2h) järjestettiin useissa seuroissa. Lisäksi         
monet seurat jatkoivat vanhemmilla kurssimalleillaan, mutta ovat osoittaneet        
kiinnostusta siirtyä Ensinuolet konseptiin. Liiton valmennuspäällikkö (Juhana Rüster)        
koulutti useissa seuroissa Ensinuolten kouluttajakoulutuksen, joka toimi starttina        
ohjatun tominnan uudistamiseen. Syksyn aikana kehitettiin myös Ensinuolten        
taljajousiversio ja sen ensimmäinen kouluttajakoulutus pidettiin Espoossa.  
 
Seuravalmentajien ja -ohjaajien tukemiseen tarkoitettu harjoitepankki valmistui       
vuoden 2016 aikana. Pankin tarkoituksena on tarjota valmentajille valmiita         
käsikirjoitettuja harjotuksia niin laji- kuin fysiikkatreeneihinkin. Pankki laajennetaan        
vuosittain. 
 
Matalankynnyksen kilpailutoimintaa varten jatkettiin toissavuonna käynnistettyä      
Divari-sarjaa. Divari on seurojen välinen matalankynnyksen kilpailusarja, johon voi         
osallistua myös ilman kilpailulisenssiä. Tämän suosio jatkoi kasvuaan, ja keräsi          
leikkimieliseen kisatoimintaan monia harrastajia.  

 

2.1. Valmentajakoulutus 
 

SJAL jatkoi vuonna 2014 aloitettua yhteistyötä tarkkuuslajien lajiryhmän (keilailu,         
ammunta, curling, jousiammunta) kanssa valmentajakoulutuksen järjestämisessä.      
Ensimmäisestä VOK2 koulutuksesta valmistui keväällä 2016 seitsemän valmentajaa.        
Vuonna 2016 järjestettiin myös VOK1 koulutus, josta valmistui 13 valmentajaa.          
Tarkkuuslajien yhteisistä kursseista on tullut runsaasti positiivista palautetta.  
 
Uutena koulutuksena otettiin käyttöön syyskuussa järjestetty viikonlopun mittainen        
Valmentajasymposium, jossa oli mukana 15 valmentajaa. Symposiumin ideana on         
koota kokeneita ja aloittelevia valmentajia yhteen ja tarjota uusinta         
valmennusosaamista ja toteuttaa käytännön harjoituksia yhdessä ampujien kanssa.        
Nyt samaan aikaan symposiumin kanssa järjestettiin Länsi-Suomen alueleiri, jonka         
ampujat osallistuivat käytännön harjoituksiin.  
 
Liiton olympiavalmentaja Miika Aulio aloitti Valmentajan ammattitutkinnon (VAT)        
suorittamisen Kuortaneen urheiluopistolla.  
 
Liitto tuki seuroja valmentajien kouluttamisessa myöntämällä koulutustukea       
valmistuneiden valmentajien seuroille ja tukemalla osallistumismaksua      
tarkkuuslajien yhteiseen koulutukseen. Lajiosa järjestettiin omakustannustasolla.  
 

2.2. Nuorisotoiminta 
 
Valmennuspäällikön työpanosta käytettiin erityisesti nuorisotoiminnan kehittämiseen. 
 
Erityisesti nuorille jousiammunnan aloittelijoille suunnattuja Ensinuolet kursseja (6 x         
2h) järjestettiin viidessätoista seurassa. Liiton valmennuspäällikkö (Juhana Rüster)        
käynnisti talvella 2016 junioritoiminnan pilottiprojektin, jossa oli mukana yhdeksän         
jousiammuntaseuraa. Pilotissa tuettiin seuroja ottamaan käyttöön nuorille       
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suunnattua ohjattua toimintaa ja kehittämään muita junioritoimintaa tukevia        
toimintamalleja. Pilotti jatkuu vuonna 2017 Junnu 2020 -projektin muodossa. 
 
Nuorille muodostettiin kautta aikain ensimmäinen, maajoukkue nimellä kulkeva,        
valmennusryhmä (entinen valtakunnallinen valmennusryhmä). Ryhmään kutsuttiin      
kahdeksan nuorta ja lisäksi ryhmää täydennettiin viidellä urheilijalla yleisen haun          
perusteella. Nuorten ryhmän vastuuvalmentaja toimi valmennuspäällikkö Juhana       
Rüster ja hänen apunaan nuorisovalmentajana Eeva Mäenpää. Ryhmä leireilee         
yhdessä aikuisten maajoukkueen kanssa Kuortaneella.  
 
Heinäkuussa 35 nuorta ampujaa osallistui PM-kilpailuihin Tanskan Hillerodissa. 
 
Jousiammunnan urheiluakatemiatoiminnassa jatkettiin yhteistyötä Vaasan Seudun      
Urheiluakatemian (VSUA) kanssa, jossa jousiammunta on painopistelajina.       
Akatemiavalmentaja Vaasassa toimii Aarre Lindroos. Seitsemän yläkoululaista       
jousiampujaa urheilevat akatamiassa sekä kuuluvat VSUAn tukipalveluiden piiriin. 
 
Kaksitoista valmennusryhmiin kuuluvaa urheilijaa käyttää akatemiapalveluita      
Oulussa, Vaasassa, Turussa, Tampereella, Lahdessa, Kouvolassa ja       
Pääkaupunkiseudulla.   
 

2.3. Aluevalmennus 
 
Valmennustoimintaa jatkettiin kauden 2016 aikana siten, että toiminta jatkui Itä- ja           
Etelä Suomen ryhmässä. Toiminnan käynnistivät Pohjois-Suomen ja Länsi-Suomen        
alueryhmät. Toiminnasta vastasivat ryhmille nimetyt aluevalmentajat (Eeva       
Mäenpää, Perttu Ronkanen ja Henri Kokkila), jotka toteuttivat leiritystoiminnan         
2015-16 aikana.  
 
Ryhmät ovat suunnattu nuorille ampujille. Aluevalmennus kytkeytyy osaksi nuoren         
jousiampujan urapolkua, sijoittuen seurojen valmennusryhmien ja maajoukkueen       
väliin.  
 

2.4. Ensinuolet 
 
Vuonna 2016 jatkettiin Ensinuolet -konseptin kehittämistä. Ensinuolet on 
alkeiskurssikonsepti, jolla tuotteistetaan alkeiskurssien toteutus seuratasolla. 
Konseptin runko on saatu Hollannin lajiliitolta ja tästä konseptia on lokalisoitu ja 
muokattu suomalaiseen jousiammuntaan ja seuratoimintaan sopivaksi.  
 
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. Vuoden 
2016 aikana Ensinuolet otettiin käyttöön 15 seurassa. Toimintaa pyritään jatkamaan 
niin, että konsepti olisi käytössä vähintään kolmessakymmenessä SJAL:n seurassa.  
 
Konsepti on saanut hyvää palautetta ja sen uskotaan olevan merkittävässä asemassa 
lajin harrastajamäärien kasvattamisessa. Konseptin levittämisestä myös 
jousimetsästäjien harrastajille on suunniteltu yhdessä SJML:n (Suomen 
Jousimetsästäjien liitto) kanssa.  
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2.5. Nais Prize -kehittämistuki 
 
SJAL:n hallitus myönsi vuodelle 2016 historian ensimmäisen Nais Prize 
-kehittämistuen tyttöjen ja naisten jousiammuntaharrastuksen kehittämiseen 
Järvenpään Jousiampujille. 
 
Järvenpään Jousiampujien hankkeessa tuettiin naisampujien ja tyttöjuniorien 
jousiammuntaharrastusta. Tavoitteen saavuttamiseksi JJA toteutti naisten ryhmälle 
leiritoimintaa, avusti välineiden kanssa ja järjesti yhteisiä kokoontumisia myös 
harjoitusaikojen ulkopuolella. Myös uusia naisharrastajia pyrittiin saamaan mukaan 
alkeisryhmien ja -kurssin kautta. 
 
Nais Prize -tuki on 500 euron suuruinen ja se myönnetään vuosittain jo 
toteutuneeseen tai alkamassa olevaan tyttöjen ja naisten jousiammuntaharrastusta 
edistävään hankkeeseen yhdelle seuralle, jonka hakemus täyttää tuen myöntämiselle 
määritetyt kriteerit. 

 

2.6. Yhdenvertaisuussuunnitelma 
 
SJAL teki toiminnanjohtaja Anne Lanteen johdolla yhdenvertaisuussuunnitelman. 
Työhön liittyi jäsenkysely, jolla kerättiin taustatietoja suunnitelman pohjaksi.  
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on laadittu tukemaan liiton 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on 
tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. 
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä niiden osana esteettömyys kuuluvat lajimme 
arvoihin. 

Suunnitelman pohjalta on tehty toimenpidesuunnitelma, joka pitää sisällään mm. 
toimintaohjeiden laatimisen syrjintätapausten varalle sekä englannin kielisen 
materiaalin tuottamista liiton verkkosivuille.  

2.7. Muut tapahtumat 
 
Kauden aikana järjestettiin Vaisto- ja pitkäjousiseminaari, joka keräsi osallistujia 25. 
Seminaariviikonlopun Kuortaneella veti nimekäs kaarti: Timo Leskinen 
(vaistoammunnan EM-kultaa 2015), Jakke Lehtinen (pitkäjousen moninkertainen 
arvokisamitalisti) ja Riku Lahtinen (meritoitunut vaistoammuntavalmentaja). 
Seminaari sai paljon kehuja ja se päätettiin liittää osaksi liiton vakituista 
koulutuskalenteria.  
 
Rovaniemellä järjestettiin 17-19.9 Anne Lanteen johdolla maastoammuntakurssi, 
joka oli suunnattu erityisesti Pohjois-Suomen seuroille. Maastojousiammunnan 
harrastaminen on toistaiseksi painottunut Etelä-Suomeen ja tavoitteena tällä 
aktiviteetilla oli levittää lajin harrastuspohjaa kohti pohjoista. 
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Lisäksi järjestettiin viisi Ensinuolet kouluttajakoulutusta ympäri Suomea.  
 
 

3. Huippu-urheilu 
 
Elokuussa muodostettiin uudet liiton maajoukkueet tauluammuntaan ja 
pararyhmälle. Tauluammunnassa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön nimi 
”maajokkue”, ja samalla siirryttiin käytäntöön jossa ryhmä kootaan kutsumalla 
aiemman hakumenettelyn sijaan. Samalla muodostettiin ensimmistä kertaa 
maajoukkue taljajouselle.  

Huippu-urheilun johtamisesta ja nuorten maajoukkueen valmennuksesta vastasi 
kauden aikana Juhana Rüster. Aikuisten maajoukuetta valmensi olympiavalmentaja 
Miika Aulio. Pararyhmää valmensi Keijo Kallunki. Taljamaajokkueen peräsimeen 
valittiin elokuussa Nico Haavisto. Apuvalmentajana maajoukkueleireillä toimi Eeva 
Mäenpää. Lisäksi leirityksiin osallistui urheilijoiden omat henkilökohtaiset 
valmentajat.  

Maastoammunnan leiritystoiminta jatkuu ns. avoimen ryhmän muodossa, johon 
kuului kaikkien aselajien edustajia ja kaikkia ikäryhmiä. Lajivastaavana 
maastoammunnassa toimi Hannu H. Kari ja valmentajana Seppo Kankaanpää.  

Vuoden aikana päivitettiin SJAL:n antidopingohjelma. Teemasta tiedotettiin liiton 
viestintäkanavia hyödyntäen ja maajoukkueille järjestettiin erillinen koulutustilaisuus 
Kuortaneen leiriviikonlopun yhteydessä.  
 

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        
alkukauden tärkein tavoite oli saavuttaa olympiapaikka Rion olympialaisiin (kevät         
2016) ja paralympialaisiin valittujen urheilijoiden (Forsberg, Antonios) tukeminen.  
 
Elokuussa  2016 valittiin seuraavat maajokkueet: 
 
Maajokkue (aikuiset): Taru Kuoppa, Antti Tekoniemi, Tero Pyylampi, Antti         
Vikström, Eero Mäenpää, Antero Sistonen, Samuel Ratilainen, Samuli Piippo, Markus          
Nikkanen 
 
Maajoukue (nuoret): Aleksandra Ruuskanen, Juuli Ketola, Markus Leikkola, Mortti         
Markkanen, Lotta Aho, Johanna Helin, Susanna Helin, Rasmus Salpaoja, Elina Sorsa,           
Lauri Pallonen, Eetu Mäki-Paavola, Oskar Smeds, Lauri Smolander, Hanna Lehtomäki 
 
Maajoukue (taljajousi): Pekka Loitokari, Tiina Kärkkäinen, Anne Lantee, Lauri         
Kokkila, Kalle Numminen, Juho Hautamäki, Jari Haavisto 
 
Pararyhmä: Jere Forsberg, Jean-Pierre Antonios 
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Maastoammuntaryhmä: maastoammuntaryhmä toimi avoimen valmennusryhmän     
periaatteella 
 
Maajoukkueiden leiritys tapahtui Kuortaneen Urheiluopistolla. Torstaista sunnuntaihin       
kestäviä leireille järjestettiin vuoden aikana neljä. Leireille osallistui 25-35         
valmennusryhmien ampujaa ja henkilökohtaista valmentajaa. Kuortaneen      
Urheiluopiston kanssa tehtiin strateginen kumppanuussopimus vuoteen 2020 asti,        
joka helpotti ulkopuolisten asiantuntioiden käyttöä leireillä.  
 
Leirillä käytettiin aiempia vuosia enemmän Kuortaneen tarjoamia       
asiantuntijapalveluja. Lisäksi suunniteltiin Urheilulukiotoiminnan käynnistämistä     
Kuortaneella yhdessä ampumaurheilun kanssa. Ryhmän minimimäärää (8) ei saatu         
kokoon, mutta tästä huolimatta Kuortaneen lukiossa aloitti kaksi nuorta jousiampujaa          
(Markus Leikkola ja Paavo Posti). 
 
Kevättalvella kahdeksan aikuisten valmennusryhmän ampujaa leireili USA:ssa Chula        
Vistan harjoituskeskuksessa kahden viikon ajan. Kaksi ampujaa leireili keväällä         
Bangokissa.  
 
Lisäksi maastoryhmä kokoontui säännöllisesti noin kerran kuussa yhteisille        
päiväleireille Riihimäelle ja Tampereelle, ja pararyhmällä oli omia leirejä pääasiassa          
Kisakeskuksessa Fiskarsissa. Para-ampujien leireistä on tarkemmin luvussa 4. 
 

3.2. Kilpailutoiminta 
 
Suomalaisen huippujousiammunnan tähtihetket vuonna 2016 olivat ylivoimaisesti       
Taru Kuopan ja Samuli Piipon Rion olympiapaikkojen saavuttaminen. Ensimmäisen         
paikan ampui Samuli Piippo Nottinghamin EM-kisojen yhteydessä ammutussa        
Euroopan olympiakarsinnassa, jossa Piippo sijoittui hienosti toiseksi. Taru Kuoppa         
ampui toisen henkilökohtaisen Rio-paikan viimeisessä mahdollisessa kisassa,       
Antalyan World Cup kisan yhteydessä ammutussa karsintakilpailussa. Tarun sijoitus         
oli viides, jolla paikka lopulta irtosi.  
 
Kansallisesti merkittävän huomioarvon sai SM-viikot, jossa jousiammunta sai hyvin         
TV-aikaa.  
 

3.2.1. Kansainväliset kilpailut 
 

Kauden tärkeimmät kansainväliset kilpailut aikajärjestyksessä olivat: 
 

● parajousiammunnan EM-kilpailut Ranskassa (Saint Jean De Monts)       
2.–10.4.2016 

● Shanghai World Cup 26.–1.5.2016 
● tauluammunnan EM-kilpailut Englannissa (Nottingham) 23-29.5.2016 
● opiskelijoiden MM-kilpailut Mongoliassa (Ulan Bator) 1-5.6.2016 
● Antalya World Cup 12-19.6.2016 
● nuorten PM-kilpailut Tanskassa (Hillerod) 1-3.7.2016 
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● nuorten EM-kilpailut Romaniassa (Bukarest) 18.–23.7.2016 
● Rion olympiakisat  5-12.8.2016 
● 3D-ammunnan EM-kilpailut Sloveniassa (Mockrice)) 30.8.–3.9.2016 
● Rion paralympialaiset 9-16.9.2016 
● maastoammunnan MM-kilpailut Irlannissa (Dublin) 27.9.–2.10.2016 

 
 
Parajousiammunnan EM-kilpailuihin osallistui Suomesta kolme ampujaa. Jere       
Forsberg 9., Jean Pierre Antonios 9. ja Keijo Kallunki 7. 
 
Shanghain World Cup -kisaan osallistui neljä ampujaa. Antero Sistonen 17.,          
Samuli Piippo 33., Antti Tekoniemi 33. ja Mikko Juutilainen 33. Joukkue (miesten            
tähtäinjousi) 22. 
 
Tauluammunnan EM-kilpailuihin osallistui Suomesta 10 ampujaa. Anne Backman        
33. (olympiakarsinta 33.), Taru Kuoppa 33. (olympiakarsinta 8.), Laura Perälä 57.           
(olympiakarsinta 33.), Antti Tekoniemi 17 (olympiakarsinta 17.)., Antti Vikström 17.          
(olympiakarsinta 17.), Samuli Piippo 33. (olympiakarsinta 2.), Mikko Juutilainen         
33., Kimmo Kuusisto 33., Aki Paavola 57., Tiina Kärkkäinen 33. Miesten           
tähtäinjousijoukkue: 9/30, Naisten tähtäinjousijoukkue: 9/18, Miesten      
taljajousijoukkue: 9/19 ja Mixed team (Kuoppa / Tekoniemi) 8/30. 
 
Opiskelijoiden MM-kisohin osallistui Suomesta kolme ampujaa. Antti Vikström 9.,         
Eero Mäenpää 9. ja Tero Pyylampi 33. Miesten tähtäinjousijoukkue: 9. 
 
Antalyan World Cup -kisoihin osallistui Suomesta seitsemän ampujaa. Samuli         
Piippo 33., Antti Tekoniemi 57., Antti Vikström 57., Antero Sistonen 160., Taru            
Kuoppa 57. (olympiakarsinta 5.), Anne Backman 116. (olympiakarinta 17.),         
Ann-Charlotte Biskop-Grahn 138. (olympiakarinta 57.). Miesten tähtäinjousijoukkue:       
9/55 (olympiakarsinta 9.). 
 
Nuorten PM-kisoihin osallistui Suomesta 27 ampujaa. Parhaat tulokset: Aleksandra         
Ruuskanen 1. (Nordic Cadet tähtäinjousi), Johanna Helin 1. (juniorinaiset         
tähtäinjousi), Lotta Aho 1. (Kadetti tytöt tähtäinjousi), Markus Nikkanen 2.          
(juniorimiehet tähtäinjousi), Susanna Helin (Nordic Cadet tähtäinjousi), Sofia Ketola         
3. (Nordic Cadet vaistojousi). 
 
Nuorten EM-kisoihin osallistui Suomesta yhdeksän ampujaa. Aleksandra       
Ruuskanen 8., Lotta Aho 33., Elina Sorsa 33., Oskar Smeds 33., Rasmus Salpaoja             
57., Johanna Helin 17., Markus Nikkanen 17., Lauri Kokkila 17. ja Kalle Numminen             
17. Kadetti tyttöjen joukkue: 9/12. 
 
Rion olympialaiset Taru Kuoppa 33. (peruskisan 14.), Samuli Piippo 33. (peruskisan 
54.) 
 
3D-ammunnan EM-kilpailuihin osallistui Suomesta kahdeksan ampujaa. Parhaana       
saavutuksena oli Juha Rosendahlin neljäs sija miesten vaistojousessa. Mika Rutonen          
25., Arto Kangasmäki 27., Anne Lantee 7., Juha Rosendahl 4., Timo Leskinen 8.,             
Juha Pärssinen 29., Pekka Jalkanen 19., Juha Tiihonen 30. Miesten joukkue 9/13 
 
Rion paralympialaiset Jean-Pierre Antonios 9., Jere Forsberg 9. 
 
Maastoammunnan MM-kilpailuihin osallistui Suomesta 14 ampujaa. Parhaana       
saavutuksena oli Pasi Ahjokiven seitsemäs sija miesten vaistojousessa. Juuso         
Huhtala 15., Pyry Ekholm 23., Markku Rautiainen 31., Markku Meriaho 21., Jari            
Haavisto 20., Pekka Loitokari 25., Marko Järvenpää 30., Anne Lantee 17., Susanna            
Makkonen 31., Pasi Ahjokivi 7., Juha Rosendahl 15., Hannu H.Kari 25., Anne Viljanen             
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15. ja Kaisa Karhuneva 20. Miesten joukkue 7/14. Huhtala (tähtäinjousi), Ahjoki           
(vaistojousi) ja Viljanen (vaistojousi) saavuttivat maapaikat vuoden 2017 World         
Games kisoihin. 
 
Kaikki tulokset World Archeryn tulospavalussa: ianseo.net 
 
 

3.2.2. Kansalliset kilpailut 
 
Sisäammunnan yleisten sarjojen SM-kilpailut käytiin Tampereella osana SM-viikko        
tapahtumaa 13-14.2.2016.  
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/151/ 
 
Sisäammunnan juniorien SM-kilpailut Teuvalla 12.3.  
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/159/ 
 
Sisäammunnan seniorien SM-kilpailut Teuvalla 13.3.  
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/160/ 
 
Joukkue SM-kilpailut Kemissä 20.3. 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/216/ 
 
Maastoammunnan SM-kilpailut Inkoossa 11-12.6. 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/175/ 
 
3D-SM kilpailut Espoossa 9.7. 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/183/ 
 
Juniorien tauluammunnan SM-kilpailut Kokkolassa 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/185/ 
 
Tauluammunnan SM-kilpailut Kemissä 30-31.7. 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/189/ 
 
Seniorien tauluammunnan SM-kilpailut Iitissä 6.8. 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/190/ 
 
 
Suomessa järjestettiin vuonna 2016 yhteensä 66 (vuonna 2015 66) kansallista          
kilpailua, joista 34 (32) oli sisäammuntakilpailuita, 4 (5) maastoammuntakilpailuita,         
27 (27) tauluammuntakilpailuita, 1 (1) 3D-ammuntakilpailuita. Yksittäisiä       
kilpailuosallistumisia vuonna 2016 oli 2972 kappaletta (vuonna 2015 vastaavasti         
3167). Suuntana oli, että yksittäisten kilpailijoiden määrä kasvoi, mutta         
kilpailuosallistumisten määrä laski.  
 

 

https://tilasto.sjal.fi/tulokset/175/
https://tilasto.sjal.fi/tulokset/190/
https://tilasto.sjal.fi/tulokset/159/
https://tilasto.sjal.fi/tulokset/189/
https://tilasto.sjal.fi/tulokset/151/
https://tilasto.sjal.fi/tulokset/216/
https://tilasto.sjal.fi/tulokset/183/
https://tilasto.sjal.fi/tulokset/160/
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Seurojen välinen Divari-sarja käynnistyi syksyllä 2015 ja jatkui keväälle 2016.          
Divari-sarja keräsi heti suuren joukon seuroja mukaan ja osoittautui hyväksi keinoksi           
lisätä matalan kynnyksen kilpailutoimintaa. Kilpailuosallistumisia Divarissa oli neljän        
kuukauden aikana 745 ja yksittäisiä kilpailijoita 350. 

3.2.3. Antidopingohjelma 
 
Vuoden 2016 aikana antidopingkoulutusta järjestettiin osana VOK2-koulutusta       
yhteistyössä tarkkuuslajien lajiryhmän kanssa ja urheilijoille maajoukkueiden       
yhteisleirillä Kuortaneen urheiluopistolla. 
 
Suomen Antidopingtoimikunta ADT pidettiin ajan tasalla leireistä, arvokisajoukkueista 
ja tärkeimmistä kilpailuista. Antidopingviestintää jäsenistön suuntaan oli vuoden 
jokaisessa Jousiampuja-lehdessä, ja lisäksi ajankohtaisia aiheita nostettiin liiton 
etusivun uutisiksi. 
 
Urheilijoita avustettiin myös henkilökohtaisesti erivapauksien hakemiseen liittyvissä 
asioissa. 
 
 

4. Parajousiammunta 
 
 
Parajousiammunnan vuosi alkoi jo huhtikuussa EM-kilpailuilla kisoilla Ranskassa ja         
huipentui neljä vuotta odotettuihin Rion paralympialaisiin syyskuussa. Lisäksi joukkue         
kilpaili Tsekin Nove Mestossa kansainvälisessä ranking kisassa. Suurten odotusten         
vuosi oli joukkueen menestymisen kannalta tasapaksu ja kaikissa kisoissa         
saavutettiin lähes samat sijoitukset koko vuoden. 
 
 

4.1. Valmennustoiminta 
 
Vuonna 2016 parajousiammunnan valmennusryhmään kuului kaksi urheilijaa (Jere        
Forsberg ja Jean-Pierre Antonios). Valmennuksesta vastasi Keijo Kallunki (Kallunki         
osallistui myös Ranskan EM-kisoihin) ja lajiryhmävastaavana toimi Jari Pirttimaa.         
Huollosta vastasi Sami Forsberg. 
 
Leirit järjestettiin pääsääntöisesti Kisakeskuksessa (kolme leiriä), jonka olosuhteet        
soveltuvat hyvin parajoukkueelle. Lisäksi joukkue osallistui paralajien yhteiselle        
leirille Pajulahdella. JP Antonios osallistui myös SJAL:n maajoukkueiden leirille         
Kuortaneella. 
 
Kovan harjoittelun ja kaluston säätämisen ja virittämisen lisäksi leireillä käytettiin          
aikaa joukkuehengen ylläpitoon iltaisin. Näiden yhteisleirien lisäksi joukkueen jäsenet         
ovat omatoimisesti kokoontuneet pitämään minileirejä pitkin vuotta. Leireillä        
jatkettiin myös henkisen valmennuksen kehittämistä. 
 

4.2. Kilpailutoiminta 
 

 



12 

Parajoukkue osallistui kolmeen kansainväliseen kilpailuun vuoden aikana. Ranskan        
EM-kisoihin, Tsekin Ranking-kilpailuun ja Rion paralympialaisiin. Kauden       
pääkilpailusta Rion paralympialaisista kotiin tuomisina oli kaksi yhdeksättä sijaa.  
 
Kotimaassa parajousiampujat osallistuivat vammattomien kanssa samoihin      
kilpailuihin. 
 

4.3. Muut tapahtumat 
 
Yhteistyö KIHUn (Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) kanssa jatkui vuonna        
2016. Paralympiakomitean leirillä Pajulahdessa tammikuussa tehtiin kuvaukset ja        
mittaukset tasapainolaudalla ja Noptel-laitteella.  
  
Lisäksi Keijo Kallunki kävi perinteisesti viikoittain esittelemässä lajia Käpylän         
kuntoutuskeskus Synapsissa.  
 
Joukkue osallitui myös paralympiakomitean järjestämään paralympiapäivään      
Helsingin Jätkäsaaressa, jossa lajia tehtiin tutuksi isolle joukolle. 
 
 

5. Seuratoiminta 
 
Liiton strategian mukaisesti seuroja pyrittiin aktivoimaan ja tukemaan ohjatun         
seuratoiminnan järjestämisessä. Seuratoimintapäiviä järjestettiin kahdesti vuoden      
aikana (Oulussa ja Kokkolassa) ja molemmilla kerroilla liitto kustansi yhden          
osallistujan osallistumisen per jäsenseura ilman matkakuluja. Liitto kannusti seuroja         
kehittämään toimintaansa ja tarjosi taloudellista tukea myös seuravalmentajien        
kouluttamiseen. 
 
Seuratoiminnan tukemiseksi käynnistettiin syksyllä nelivuotinen kehitysprojekti Seura       
2020.  
 
Yksi jäsenseuroista, espoolainen Robin Hood, sai opetus- ja kulttuuriministeriön         
myöntämää seuratukea. 
  

5.1. Seurakoulutukset 
 
Seuratoimintapäiviä järjestettiin kahdet vuoden 2016 aikana. Liittokokoukset       
keskitettiin samoihin viikonloppuihin osana seuratoimintapäivien ohjelmaa.  
 
Kevään seuratoimintapäivät järjestettiin 9-10.4.2015 Oulussa. Ohjelmassa oli aiheita        
kilpailutapahtumien järjestämisestä, yhteisöllisyyden kehittämisestä, harjoitepankista     
sekä laaja kouluttajakoulutus seuroille Ensinuolet konseptista. Päivillä oli mukana         
edustajia 12 seurasta. Mukaan lukien liiton uutena jäsenenä Sodankylän         
Jousiampujat.  
 
Syksyn seuratoimintapäivät järjestettiin Kokkolassa 15.-16.10.2016. Viikonloppuna      
käsiteltiin liiton strategiapäivitystä, jossa liiton kehitystoiminta siirrettiin erillisiin        
projekteihin. Muita aiheita olivat seuratoiminnan tavoitteiden kirkastaminen ja        
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suunnitelmallisuus, Sporttirekisterin uusi versio, SM-kilpailuformaatti tulevaisuudessa      
sekä uusittu kilpailutulosten syöttämisjärjestelmä ja kilpailujen anomisprosessi.       
Syksyn seuratoimintapäiville osallistui edustajia 15 seurasta.  
 
Seurakoulutuksesta vastasi vuoden aikana toiminnanjohtaja.  
 

5.2. Tuomarikoulutukset 
 
Tuomarikoulutuksia järjestettiin vuoden 2016 aikana kolme, 20-21.2 Oulussa,        
14-15.5 Rovaniemellä ja 19-20.11 Kuopiossa.  
 
Vuoden lopussa päätuomarilisenssejä oli 40 ja tuomarilisenssejä 44. Yhteensä         
tuomareita oli 84. 
 
Vuoden aikana kansainväliset tuomarimme toimivat kolmessa kansainvälisessä       
kilpailussa tuomareina. Niko Ylipelkonen tuomaroi Nottinghamin tauluammunnan       
EM-kisoissa ja nuorten tauluammunnan EM-kisoissa Bukarestissa. Pyry Ekholm toimi         
tuomarina parajousiammunnan EM-kisoissa Ranskassa.  
 
 

6. Järjestötoiminta 
 
Liiton toiminta oli aktiivista ja jäsenseurojen jäsenmäärä oli kasvusuuntainen vuoden          
2016 aikana.  

6.1. Liittokokoukset 
 
Liiton kevätkokous järjestettiin seuratoimintapäivien yhteydessä Oulussa 26.4.2015.       
Läsnä oli 12 jäsenseuraa. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, vahvisti        
tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden asianosaisille sekä vahvisti liiton          
kurinpitomääräykset. 
 
Liiton syyskokous järjestettiin seuratoimintapäivien yhteydessä 15.10.2015      
Kokkolassa. Kokoukseen osallistui 15 jäsenyhdistystä. Kokous valitsi hallitukseen        
erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi Matti Aaltosen ja Seppo Rannikon. Lisäksi         
Ensio Lehto ja Jani Savilampi valittiin jatkokaudelle. Puheenjohtajana jatkaa Petteri          
Alahuhta ja varapuheenjohtajana Mika Savola.  
 
Kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan, eli ne ovat vuoden 2017 osalta 
aikuisjäsentä kohti 26 euroa, juniorijäsentä kohti 15 euroa. Muun rekisteröidyn 
yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 100 euroa sekä vuoden 2016 että 2017 osalta. 
Kannatusjäsenten jäsenmaksuksi päätettiin henkilöjäseneltä 10 euroa ja 
oikeustoimikelpoiselta yhteisöltä 200 euroa. Hallituksen esittämään 
toimintasuunnitelmaan vuodelle 2017 syyskokous teki pieniä yksittäisiä lisäyksiä 
aiemmin päivällä toteutetun työstön pohjalta. Budjetti hyväksyttiin hallituksen 
esityksen mukaisena ilman muutoksia. 
 
 Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2017 valittiin BDO Oy KHT-yhteisö.  
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6.2. Liittohallitus 
 
Liittohallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 10 kertaa. Kokoukset pidettiin         
pääsääntöisti etäkokouksina internetin videopuhelupalvelun avulla (Google+).      
Kokousten väleillä pidettiin myös sähköpostikokouksia ja tehtiin useita päätöksiä         
sähköpostitse.  
 
Liittohallitukseen kuuluivat vuonna 2016 seuraavat henkilöt: 
 
Petteri Alahuhta, puheenjohtaja Oulun Jousimiehet 
Mika Savola, varapuheenjohtaja Arcus 
Ulla-Maija Kiviniemi Achilles 
Jani Savilampi Oulun Jousimiehet 
Henri Kokkila Tornion Jousiampujat 
Ensio Lehto Iitin Jousiampujat 
Susanna Makkonen Wilhelm Tell 
Jukka Karvonen Robin Hood 
 

6.3. Organisaatio ja toimihenkilöt 
 
Liitolla oli vuonna 2016 neljä palkattua työntekijää. Toiminnanjohtajana työskenteli         
Anne Lantee ja valmennuspäällikkönä Juhana Rüster. Toiminnajohtaja teki        
nelipäiväistä työviikkoja ja valmennuspäällikkö täyttä työaikaa.      
Olympiavalmennuksesta vastasi Miika Aulio ja paralympiavalmennuksesta Keijo       
Kallunki. Molemmat toimivat osa-aikaisesti.  
 
Toiminnanjohtaja Anne Lantee irtisanoutui joulukuussa (työsuhde päättyi vuoden        
loppuun). Väliaikaisratkaisuna toiminnanjohtajan tehtäviä aloitettiin siirtämään      
Juhana Rüsterille.  
 
Liiton toimisto on ollut Helsingissä Valo-talolla (Radiokatu 20). 
 
Liiton kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on vastannut tilitoimisto Rantalainen Oy         
yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Taloushallinnossa on käytetty      
Netvisor-taloushallintojärjestelmää.  
 
Junioritoiminnasta ja huippu-urheilun vastuualueesta vastasi valmennuspäällikkö.      
Seuratoiminnan vastuualueesta vastasi toiminnanjohtaja.  
 
Työryhminä toimivat mm. tuomarikoulutuksesta ja -kokeista vastannut       
tuomarineuvosto, mm. Jousiampuja-lehdestä vastannut viestintä- ja      
markkinointityöryhmä, sekä muun muassa tulospalvelun ja SM-kilpailuformaatin       
kehittämisestä sekä kilpailusääntöjen päivityksestä vastannut sääntö- ja       
kilpailuvaliokunta. 
 
Tuomarineuvoston puheenjohtajana toimi Pyry Ekholm. Tuomarineuvostoon      
kuuluivat seuraavat henkilöt vuonna 2016: 
 
Pyry Ekholm Robin Hood 
Jukka Karvonen Robin Hood 
Pentti Kivelä Porin Jousiampujat 
Jouni Möttönen Oulun Jousimiehet 
Pekka Niskanen Oulun Jousimiehet 
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Niko Ylipelkonen Jousi-Jussit 
 
Jousiampuja-lehden päätoimittajana toimi Anne Lantee ja painetun lehden taittajana         
Susanna Makkonen.  
 
Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan puheenjohtajana toimi Jaakko Setälä. Ryhmä jakautui         
pienempiin työryhmiin aihealueittain.  
 

6.4. Jäsenistö 
 
Liittoon kuului vuoden 2016 lopussa 52 jäsenseuraa ja yksi muu jäsenyhdistys.           
Seuroissa oli henkilöjäseniä yhteensä 2598 (vuonna 2015 2365). Kasvuprosetti oli          
9,8%. Jäsenistä 505 (vuonna 2015 450) oli alle 18-vuotiaita tai vuonna 2014 18             
vuotta täyttäviä. Prosentuaalisesti juniorien osuus oli 19,4 prosenttia (vuonna 2015          
19 %) kaikista jäsenistä. 
  
SJAL osti jäsenrekisteripalveluna käytetyn Sporttirekisterin käytön liikunnan       
kattojärjestö Valolta. Vuoden 2016 lisenssit myytiin ja Jousiampuja-lehden postitus         
hoidettiin Sporttirekisterin avulla. 
  
Liitto osti jäsenseuroilleen Valon ja Pohjolan tarjoaman Tuplaturva-vakuutuksen, joka         
sisältää toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden    
tapaturmavakuutuksen. Lisäksi liitto maksoi jäsentensä puolesta Teosto- ja        
Gramex-maksut Valon sopimalla sopimuksella. 
 

6.5. Huomionosoitukset 
 
Liitto myönsi vuoden 2016 aikana seuraavat ansiomerkit: 
 
Kultainen ansiomerkki: Arto Suomi (Äetsän Jousiampujat),  
Pronssinen ansiomerkki: Tommi Smolander (Pohjan Jousi), Isto Harjunpää (Äetsän         
Jousiampujat), Hannu Rossi (Äetsän Jousiampujat), Hannu Routamaa (Äetsän        
Jousiampujat) 
 
Vuoden jousiampujana palkittiin Taru Kuoppa, vuoden juniorijousiampujana       
Aleksandra Ruuskanen, vuoden jousiammuntatekona Järvenpään Jousiampujien Nais       
Prize -hanke, vuoden läpimurto-palkinnolla Juha Rosendahl ja vuoden        
jousiammuntatapahtumana Tampereen Jousiampujien ja Ensio Lehdon SM-viikko       
toteutus.  
 

6.6. Viestintä 
 
Liiton tiedotusta jäsenistölle on hoidettu sähköpostin, liiton internetsivujen ja postin          
avulla. Lisäksi liitto on viestinyt sosiaalisessa mediassa Facebookin, YouTuben,         
Twitterin ja Instagramin kautta. Ulkoista viestintää on hoidettu etupäässä         
internetsivujen ja lehdistötiedotteiden kautta. 
 
Jousiampuja-lehti ilmestyi vuoden 2016 aikana kolme kertaa. Lehti oli muutaman          
aiemman vuoden tapaan osittain pelkästään sähköisenä, eli painettuna ilmestyi yksi          
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numero (3/2016) ja sähköisenä verkkolehtenä kaksi numeroa. Jousiampuja-lehden        
päätoimittajana on toiminut Anne Lantee ja painetun lehden taittamisesta on          
vastannut Susanna Makkonen. Lehden tekemisestä ei maksettu korvauksia vuonna         
2016. 
 
Laji sai arvokasta TV-näkyvyyttä SM-viikkojen yhteydessä, jolloin kolmen sarjan         
finaaliottelut televisioitiin YLE:llä. Asiantuntijakommentaattorina toimi Juhana Rüster.  
 

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 Helsingissä 20.-21.2.2016.        
Suomesta kokoukseen osallistuivat Petteri Alahuhta, Jaakko Setälä ja Anne Lantee. 
 
Hannu H. Kari nimettiin World Archeryn maasto- ja 3D-komiteaan         
kaksivuotiskaudelle. Petteri Alahuhta nimettiin World Archeryn hyvää hallintoa        
käsittelevän komitean jäseneksi. 
 
 

7. Talous 
 
Liiton tilinpäätös tilikaudella 2016 oli 18 199,93 euroa alijäämäinen. Alijäämän          
syntyyn vaikuttavista eristä suurimpia olivat tulospalvelulaitteiston hankinta,       
toiminnanjohtajan irtisanoutumisen yhteydessä maksetut loma-ajan palkat,      
olympiavalmentajan lisätyötilaus sekä WA Nordic kokouksen ennakoitua suuremmat        
kulut.  
 
Liiton maksuvalmius on ollut hyvä vuoden 2016 aikana. 
  

7.2. Jäsen- ja lisenssimaksut 
 
Liiton jäseniltä on peritty vuonna 2016 näiden jäsenmääriin perustuvat jäsenmaksut          
26 euroa aikuisjäsentä ja 15 euroa juniorijäsentä kohti.  
 
Kilpailulisensseistä aikuisten lisenssi maksoi 60 euroa ja juniorien (alle 18-vuotiaiden          
tai vuonna 2016 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           
2016 18 vuotta täyttäneiden) Superlisenssi 52 euroa ja alle 12 vuotiaiden 48 euroa).  
Harrastajalisenssi maksoi 20 euroa. Lisenssimaksut pysyivät ennallaan verrattuna        
vuoteen 2015.  
 
Superlisensseistä tilitettiin FFAA:lle heidän liittonsa osuudet eli aikuisten lisensseistä         
23 euroa ja juniorien lisensseistä 17 euroa. 
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7.3. Avustukset 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus oli 90 000 euroa (vuonna          
2015 82 000 euroa). Lisäksi SJAL sai Suomen Olympiakomitean         
huippu-urheiluyksilöltä tukea olympialajien lajitukea 10 000 euroa. Tämä jakaantui         
olympiavalmentaja Miika Aulion palkkatukeen 7 500 euroa ja 2 500 euroa Antti            
Tekoniemen harjoittelu- ja leirityskuluihin. Parajousiammunnan tehohstamistukia      
saatiin urheilijoiden yksilötukina 10 000 euroa (Jere Forsberg ja Jean-Pierre          
Antonios), 10 000 euroa paravalmentajan (Keijo Kallunki) palkkatukea sekä 5 000           
euroa lajitukea (kilpailu- ja leirityskuluihin). 
 
Rion olympialaisiin päässeiden Taru Kuopan ja Samuli Piipon harjoittelutukeen HUY          
maksoi lisäksi molemmille 5 000 euroa (Rio bonus). Tämä tilitettiin suoraan           
urheilijoille. 
 
Lisäksi Olympiakomitea tuki pienellä summalla kolmea opiskelijoiden MM-kisoihin        
osallistuneita jousiampujan kilpailumatkaa.  
 
 
 
 
 
 
 

 


