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Seurakyselyn tulokset ja johtopäätökset
(n = 20 / 55)

Vastauksissa toistuivat seuraavat asiat (esiintymisjärjestyksessä):

1)Seuroille tarjottava seura-ohjaaja / valmennuskoulutus
2)Tukea junioritoimintaan, juniorien leiritys
3)Tuomarikoulutus (lisääminen, kehittäminen)
4)Panostusta viestintään, jousiammunnan imagomarkkinointi
5)Sääntöjärjestelmän kehittäminen
6)Yhteydenpitoa liitto -> seurat
7)Liitolle maksettaville jäsenmaksuille vastinetta

Numeeriset kysymykset:
1)Jäsenmäärän kasvutavoitteet vuoteen 2016: 24% (n 2 500)
2)Junioriampujien kasvutavoite: 92% (n 640)
3)Kilpailevien ampujien kasvutavoite: 50%
4)Seuraohjaajien määrä: 42 -> 88
5)Valmentajien määrä: 26 -> 59
6)Seura-aktiiven määrä: 237 -> 322



Seurakyselyn tulokset ja johtopäätökset
(n = 20 / 55)

Junioriampujien määrän toivotaan kasvavan nopeammin kuin jäsenmäärän keskimäärin. 
Tähän viittaa myös usean seuran esiin nostama tarve seuraohjaaja- ja 
valmennuskoulutukselle sekä juniorileiritykselle. Tätä voidaan pitää kyselyn tärkeimpänä
viestinä liittohallitukselle.

Kirjallisista ja numeerisista vastauksista voidaan tehdä tulkinta, että seurakenttä on 
jakaantunut vähintään kolmeen ryhmään. Kourallisella seuroja on selkeät tavoitteet ja 
myös toimintamallit ja resurssit lajin kehittämiseen. Toisessa ryhmässä on seuroja, joiden 
toiminta on vakaalla pohjalla mutta mahdollisuudet olennaiseen kehittymiseen ovat 
rajalliset. Kolmannen ryhmän muodostaa seurat, joiden toiminta on kuivunut kokoon. 

Johtopäätökset:
1)Seuraohjaaja- ja valmennuskoulutukseen on panostettava
2)Seurojen junioritoimintaa on tuettava ja valtakunnan tasoisoista junioritoimintaa on 
kehitettävä
3)Parhailta (vireimmiltä) seuroilta olisi hyvä hakea oppia muille seuroille
4)Tunnistetaan uinuvista seuroista ne, joihin pienellä panostuksella saisi puhallettua lisää
henkeä



Strategiatyö - tilannekatsaus



Painotukset
ja perusteet 1/2

Tavoite vuodessa 2020:
- pitkä aikajänne mahdollistaa lajin pitkäjänteisen 
kehittämisen
- välitavoitteet 2014 ja 2016
- vuosittaiset painopistealueet rytmittävät muutosta

Strategiatyötä ohjaavat tekijät:
- seurojen ja valmennustoiminnan tukeminen
- juniori- ja nuorisotoiminnan tukeminen
- volyymin kasvattaminen (kasvu mahdollistaa positiivisen 
”lumipallo efektin”)
- raja-aitojen kaataminen
- ammattimaisuus



Painotukset
ja perusteet 2/2

PELIKENTTÄ MUUTTUU - SJAL on mukana Suomen liikuntaorganisaatioiden muutoksessa. 

SLU, Nuori Suomi ry ja Kuntoliikunta ry yhdistyivät yhdeksi liikunnan kattojärjestöksi 1.1.2013. 
Nimeksi uusi organisaatio sai VALO.

Samalla Olympiakomitean alle perustettiin Huippu-urheiluyksikkö. Muutos vaikuttaa kaikkiin uudessa 
organisaatiossa toimiviin lajiliittoihin.

•On parempi olla tekemässä muutosta, kuin jäädä seuraamaan sivusta
•Uuden järjestön visio on asetettu myös vuoteen 2020 (” Maailman liikkuvin urheilukansa”)
•Suunta on kohti suurempia yksiköitä (kriittinen massa) ja raja-aitojen poistamiseen.
•Johtoajatuksia: ”Urheilija keskiöön” ja ”Seuratoiminnan tulevaisuus on turvattava”
•Valtion urheilulle jakamien avustusten jakoperusteet tulevat muuttumaan (Liikuntalaki uusitaan 
perusteellisesti 2014 ->). Varmuudella jakoperusteissa painotetaan juniorityötä, kuntoliikuntaa ja 
hallinnollista tehokkuutta (yksikkökoot).
•Kimmo Yli-Jaskari valittiin tammikuussa tarkkuuslajien lajiryhmäpäälliköksi. Ryhmään kuuluu 
jousiammunnan lisäksi ammuntaurheilu, golf, keilailu ja curling. Erilaisia yhteistyömalleja haetaan 
näiden lajien välillä.



Mitä muutoksella
tavoitellaan?

Strategiatyön tuloksena on käynnistetty organisaatiomuutos ja uuden 
valmennuskoulutusjärjestelmän kehittäminen. Näiden tavoitteena on:

•parantaa seurojen mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä
•luoda suomalainen jousiammunnan valmennusjärjestelmä, joka hyödyntää
olemassa olevaa kotimaista osaamista yhdistettynä maailmalta saatavaan 
tietoon
•integroida parajousiammunta SJAL:n
•poistaa raja-aitoja lajiryhmien väliltä
•tehostaa resurssien käyttöä (yhteiset valmennukselliset elementit)
•siirtyä vaiheittain ammattimaiseen valmennukseen
•nostaa junioritoiminnan tasoa ja profiilia
•mahdollistaa osaamisen ja tiedon jakamisen

-> nostaa suomalainen huippujousiammunta kokonaan uudelle tasolle



SJAL-organisaatio



Visio JOUSIAMMUNTA ON KASVAVA YHTEISÖLLINEN TAITOLAJI

Suomessa on vuonna 2020 5500 rekisteröityä jousiampujaa, 
joista puolet on alle 30-vuotiaita. Lajin tunnettuus 
taitolajina on kasvanut merkittävästi. Ohjattu 
valmennustoiminta ja kehittyneet harjoitusolosuhteet ovat 
luoneet seuroihin yhteisöllisyyttä ja aktiivista toimintaa. 
Liiton jäsenseuroissa on myös palkattua henkilöstöä. 
Suomalaiset huippuampujat kilpailevat säännöllisesti 
arvokisamitalleista.

Visio ja ylätason 
tavoitteet



Visio ja ylätason 
tavoitteet - selitteet

JOUSIAMMUNTA ON KASVAVA YHTEISÖLLINEN TAITOLAJI

Suomessa on vuonna 2020 5500 rekisteröityä jousiampujaa, joista puolet on alle 30-
vuotiaita. Lajin tunnettuus taitolajina on kasvanut merkittävästi. Ohjattu 
valmennustoiminta ja kehittyneet harjoitusolosuhteet ovat luoneet seuroihin 
yhteisöllisyyttä ja aktiivista toimintaa. Liiton jäsenseuroissa on myös palkattua 
henkilöstöä. Suomalaiset huippuampujat kilpailevat säännöllisesti arvokisamitalleista.

Kasvu on ainut 
mahdollisuus  laadullisten
ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamiseksi

Yhteisöllisyys tarkoittaa
yhdessä tekemistä, osaamisen 
jakamista, raja-aitojenkaatamista. 
ja hauskan pitoa. Pois yksin puurtamisesta!

Profiloidumme laajempaan
viiteryhmään

Tavoittelemme merkittävää kasvua.
Aiempi ennätys on vuodelta 1961
(3100)

Nuorissa on tulevaisuus…

Viestintään lisää panostusta

Tässä on kaiken ydin. Seuratoiminnan 
kehittäminen on ainut keino nostaa lajimme tasoa.

Kohti ammattimaista 
toimintaa valmennuksen
ja johtamisen osalla

Näitä tulee kun meillä on: huippu
tason valmennusta, volyymia
ja resuresseja ja yhdessä tekemisen
meininki…



SJAL:n visio

Seurataso

Liittotaso

Seuraohjaajien 
ja valmentajien

kouluttaminen

Seuratoiminnan 
kehittäminen

Jäsenmään 
kasvattaminen ja

aktivointi

Tavoitteellinen ja
yhteisöllinen seura-,
juniori- ja
kuntourheilutoiminta.
Seuroissa palkattua
henkilöstöä

Jousiammunta on kasvava yhteisöllinen taitolaji

Junioritoiminnan 
kehittäminen

2012 2020

Aluetaso

2013 201920152014 2016 2017 2018

Välietappi 2

Toimintamallien kehitystyö ja 
jalkautus Käyttö ja ”jatkuva parantaminen”

Välietappi 1

Seuraohjaaja- ja 
valmennus -

koulutusjärjestelmä

Junioritoiminnan
kehittäminen

SJAL:n tiekartta 
2012-2020

Organisaatio-
muutosStrategiatyö

Huippu-urheilu
koordinaattori
/ päävalmentaja

(palkattu)

Liitolla
3 palkattua

Yhteistyö:
- Uusi liikuntajärjestö
- Lajien välinen 

yhteistyö (taitolajit)
- VAU-yhdistyminen 

(2013)
- KIHU-yhteistyö

VOK
Lajiosa

Seuratoiminnan
kehittäminen

Koulutus

Aikuisliikunta

Hallinto

Aikuisliikunnan
kehittäminen

5500 jousiampujaa
2750 alle 30-vuotiasta
Arvokisamenestystä
Tunnettu taitolaji

Kehittyneet 
harjoitusolosuhteet

Kehittämishanke X
Varainhankinta

Kehittämishanke Y Kehittämishanke Z

Olympialaiset ja
Paraolympialaiset



Strategiatyön
jatkaminen

Strategiatyö jatkuu siten, että työ on valmis kevätkokoukseen 
2013 mennessä. Olennaisimmat tehtävät:

1)Välietappien (2014 ja 2016) tarkan tason tavoitteet (huom. 
2016 Rion olympialaiset)
2)Vuosikohtaiset painotukset ja mahdolliset budjettivaikutukset
3)Toimenpidesuunnitelmat uuden organisaation mukaisesti
4)Strategiasta ja tavoitteista kommunikointi



SJAL / liitto Tehty Kesken / aloittamatta

Organisaatiomuutos OK Viisasten neuvoston 
”perustamiskokous”.  Ryhmän 
vetäjänä toimii Jukka Inkeri.

Rekrytoinnit uusiin 
rooleihin

• Junioritoiminta: Ari Tuokkola
• Seuratoiminta: Sari Uitto
• Tähtäin- ja pararyhmä: Juha 

Viitaoja (VT)
• Maastoryhmä: Hannu H. Kari
• Taljaryhmä: Hannu H. Kari (VT)

• Huippu-urheilukoordinaattori
• Taljaryhmän vetäjä
• Tähtäin- ja pararyhmän vetäjä

Seuraohjaaja ja 
valmentajakoulutus

Koulutusmalli valittu • 1. Ja 2. tason (suositus) 
koulutusten valinta

• Lajiosien toteutus
• Koulutusmallin jalkautus seuroihin

Säännöt S-säännöt lausuntokierroksella Hyväksyntä

Tuomarikoulutus Uusi tuomarikoulutusmalli

Parajousiammunta Integraatio toteutumassa

Viestintä- ja markkinointi Yritysyhteistyö aloitettu, 
”tuotetetta” hahmotettu, firmoja 
profiloitu, mainosvideon toteutus 
kesällä 2013

• Sopimukset…

Mitä on tehty…ja 
mitä vielä pitää tehdä



Huippu-urheilu Tehty Kesken / aloittamatta

Huippu-
urheilukoordinaattori / 
Päävalmentaja

Haku kesken

Tähtäin- ja pararyhmä Pararyhmä jatkaa Tähtäinryhmä muodostumassa

Arvokisat Halli-EM joukkue valittu Taulu MM (Turkki) 
karsintarajat

Maasto- ja taljaryhmä Leiriohjelma sovittu, maasto EM-
kisojen katsastukset sovittu

Ryhmän nimeäminen 
yhteisleireille

Leirit Yhteisleiri 26-28.4. (Eerikkilä) Muut maajoukkueleirit

Sponsorit Kuudelle tähtäinryhmän ampujalle 
Win & Win Pro Staff –sopimus

Mitä on tehty…ja 
mitä vielä pitää tehdä



Junioritoiminta Tehty Kesken / aloittamatta

Junioritoiminnan 
koordinaattorin valinta

Ari Tuokkola

Arvokisat • Halli-EM kisoihin ampujat 
valittu

• Juniori PM-kisat Kurikassa 
• Juniori MM (Kiina) 

karsintarajat

Juniorimaajoukkue Valittu

Leirit Ensimmäinen leiri pidetty 
tammikuussa (Eerikkilä)

Mitä on tehty…ja 
mitä vielä pitää tehdä



Mitä on tehty…ja 
mitä vielä pitää tehdä

Seuratoiminta Tehty Kesken / aloittamatta

Seuratoimintakoordinaattorin 
valinta

Sari Uitto

Seuraohjaaja- ja 
valmennuskoulutusten jalkautus

Odottaa VOK-mallin valmistumista

Tuki / koulutus seurojen hallinnon 
kehittämiseen

Aloittamatta

Tuki varainkeruun kehittämiseksi Aloittamatta

Junioritoiminnan kehittäminen Aloittamatta

Yhteistyömallit (piirit, seurat, muut 
urheilulajit, koulut, kunnat)

Aloittamatta

Kilpailutoiminnan kehittäminen Kilpailutoiminnan koordinaattorin 
toimintan käynnissä (Enska), jako 
STAR / kansalliset kilpailut

Viestinnän kehittäminen Aloittamatta

Toimiminen työnantajana Aloittamatta



Seurojen Kriittiset 
Menestystekijät…

Vapaaehtois-
toiminta

Ammatti-
maisuus, 

laatu

Talous, 
ampujien 

tukeminen

Viestintä, 
näkyvyys

Seuraohjaajat ja 
valmentajat

Valmennus-
ohjelma 

Tilat, 
välineet, 

olosuhteet

Yhteistyö

Yhteisölli-
syys

Suunnitelmal-
lisuus, Kasvu

Kult-
tuuri

Esi-
merkki

Perheet

Seurat

Piirit
Lajit

Liitto

Media

Tarinat

Tapah-
tumat

Tahto

Osaa-
minen

Yhteinen 
malli

Tuet

Sponssit
Hank-
keet

Työstä
palkkio

Osaami-
sen 

jakaminen

Maksut

Perheet
Yhdessä
tekemi-

nen

imagoKehitys-
mahdollisu

udet

Riittävä
määrä

Roolit

Vastuun
jako

Tavoit-
teet


