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1. Johdanto 
 

Vuosi 2019 päätti edellisen strategiaohjelman, jossa toimintaa kehitettiin        
kehitysohjelmien kautta monella eri toimialalla. Tänä aikana on otettu käyttöön          
uusia toimintamalleja, työkaluja ja periaatteita. Vuoden aikana suunniteltiin        
painopistealueiden toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle 2020-2024. 
 
Yksi keskeisimmistä Jousiampujain liiton tehtävistä lajin edistämiseksi ja        
Suomalaisten jousiampujien menestyksen turvaamiseksi on huolehtia lajin       
valmennus- ja koulutustoiminnasta. Seurojen kyvykkyys järjestää säännöllistä       
ohjattua toimintaa junioreille ja harrastajille mittaa lajin elinvoimaa pitkällä         
aikavälillä.  
 
Vuoden 2019 aikana saatiin valmiiksi jousiammuntaan räätälöity kolmiportainen        
valmentajakoulutusohjelma. Jo aikaisempina vuosina käynnistyneiden VOK1- ja       
VOK2-kurssien lisäksi kehitettiin valmiiksi ja toteutettiin VOK3-koulutusohjelma       
yhteistyössä Olympiakomitean tarkkuuslajiryhmän kanssa.  
 
Kansallisten kilpailutapahtumien osalta vuoden 2019 kohokohtia olivat       
SM-kisatapahtumat ja ensimmäinen Ranking-finaali. Halli-SM kilpailut järjestettiin       
monen vuoden jälkeen Etelä-Suomessa kun Riihimäen Riihi-Jouset järjesti        
yleisten sarjojen ja seniorien SM-kisat. Vantaalla järjestetyt SM-viikot näkivät         
toisen Suomessa järjestetyn Mixed-SM kisan. Jousiammunta oli näissä kisoissa         
viidettä kertaa mukana SM-viikolla. Tauluammunnan kaikkien sarjojen SM-kisat        
järjestettiin heinäkuussa Kemissä. Mukana oli noin 240 ampujaa. Kesän         
kilpailukausi päättyi Sastamalassa järjestettyyn Ranking-finaaliin, johon oli       
kutsuttu kahdeksan parasta tähtäinjousi- ja taljajousiampujaa. Finaalikierroksilla       
ratkaistiin vuoden 2019 rankingmestarit.  
 
Kauden 2019 vahvistettiin liiton omaa kyvykkyyttä järjestää isoja        
kilpailutapahtumia. Tätä työtä jatketaan seuraavina vuosina kokoamalla ja        
kouluttamalla oma tulospalvelutiimi (IANSEO-tiimi). Tätä tarvitaan mm. vuonna        
2021 kun järjestetään seuraava SM-viikko Salossa ja Nuorten Pohjoismaiset         
mestaruuskilpailut (NUM) Suomessa. Vuonna 2023 Tampereella järjestettävät       
European Master Games tulee myös olemaan liitolle iso ponnistus, sillä          
jousiammunta on mukana kisaohjelmassa. Mukana on tauluammunta ja        
maastoammunta.  
 
Kansainvälisissä arvokilpailuissa parhaat sijoitukset olivat Mikko Juutilaisen       
viides sija Las Vegasin halli maailmancupin osakilpailussa, Taru Kuopan         
yhdeksäs sija Minskin European Games-kisoissa ja Samuli Piipon yhdeksäs sija          
Shanghain maailmancupin osakilpailussa. Maastojousiammunnassa parhaan     
sijoituksen teki Anne Lantee sijoittumalla kuudenneksi 3D MM-kilpailuissa ja         
Anne Viljanen seitsemännellä sijalla samoista kisoista. 
 

3 



 

 

 

Liiton henkilöstön osalta vuoden lopulla tapahtui muutamia henkilövaihdoksia        
sekä taloushallinnossa ja olympiavalmennuksen osalta. Olympiavalmentajan      
aloitti Antero Sistonen ja taloushallinnossa Anne Björk.  
 
Seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin vuoden 2019 toimintaa eri        
vastuualueittain. Kappaleessa 2 käsitellään harrasteliikuntaa, kappaleessa 3       
huippu-urheilun tuloksia. Kappale 4 keskittyy parajousiammuntaan, kappale 5        
puolestaan seuratoimintaan. Kappaleessa 6 kuvataan järjestötoiminnan tulokset       
ja 7. kappaleessa esitetään katsaus liiton talouden tilaan.  
 

 

 

 

2. Harrasteliikunta 
 
Jousiammunnan harrastamisesta on positiivisia fyysisiä ja henkisiä       
terveysvaikutuksia. Jousiammunnan harrastajista suurin osa ei osallistu       
kilpailutoimintaan (kilpailulisenssi on noin 20% jäsenistöstä). Siksi liiton ja         
jousiammuntaseurojen toimesta tuetaan myös lajin harrastetoimintaa, joka ei        
tähtää kilpaurheiluun. Seurojen ohjaustoiminnan piirissä on vuoden 2018 aikana         
ollut paljon sellaisia jousiampujia, jotka eivät ole osallistuneet kilpailuihin. Useissa          
seuroissa he ovat enemmistössä. Kansallisen kilpailutoiminnan ulkopuolella       
oleville ampujille tarjotaan matalan kynnyksen kilpailutoimintaa seurojen       
Divari-sarjan ja Junnu Cup sarjan muodossa. Vuonna 2019 käynnistettiin uuden          
harrastajasarjan suunnittelu, joka jalkautetaan käyttöön kesäkaudella 2020. 
 
SJAL:ssa on viime vuosina siirrytty palvelemaan laajempaa jousiammunnan        
harrastajakuntaa. 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.  
 

2.1. Valmentajakoulutus 
 

SJAL jatkoi yhteistyötä Olympiakomitean tarkkuuslajien lajiryhmän (keilailu,       
ammunta, curling, jousiammunta) kanssa valmentajakoulutuksen     
järjestämisessä. Koulutuskokonaisuuden suosio jatkui hyvänä. Jousiampujat      
olivat viidettä vuotta peräkkäin suurin ryhmä VOK1-koulutuksessa. VOK1 on         
SJAL:n näkökulmasta tärkein koulutus, koska se tuottaa uusia seuraohjaajia         
tekemään seurojen perustyöhön. 
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Koulutuskokonaisuus saatiin päätökseen, sillä syksyllä 2019 valmistui tason        
VOK3 ensimmäiset valmentajat (Marja Raisoma, Tero Tuomisto, Jukka Lehtola         
ja Sari Kaartinen). VOK3 oli kestoltaan puolitoista vuotta käsittäen laajan          
pakkauksen valmentajuuden eri osa-alueita. Koulutukseen kuului kaksi avointa        
seminaaria. 
 
VOK1-tasolta valmistui 11 valmentajaa ja VOK2-tasolla aloitti seitsemän        
oppilasta.  
 
Tällä hetkellä SJAL:lla on 72 VOK-koulutettua valmentajaa.  
 
Vuoden aikana jatkettiin VOK-koulutettavien osallistamisia maajoukkueleireille      
apuvalmentajan roolissa. VOK3-koulutuksen lajiosat toteutettiin osana nuorten       
maajoukkueleirityksiä Kuortaneella. Apuvalmentajille annettiin leireillä     
harjoitustehtäviä ja mahdollistettiin oppimiskokemukset käytännön     
valmennustilanteissa. VOK3-valmentajat tekivät opinnäytetöinään harjoitukset,     
jotka otettiin käyttöön liiton valmentajien resurssipankkiin. 
 
Liitto tuki 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.  
 
VOK-koulutusten jatkona nähdään Valmentajan ammattitutkinto, jonka suoritti       
2019 aikana kolme valmentajaa: Sari Kaartinen (Lapin Urheiluopisto), Antero         
Sistonen (Kisakallion Urheiluopisto) ja Juhana Rüster (Kisakallion Urheiluopisto). 
 
SJAL:n yhteyteen on perustettu Suomen Jousiammuntavalmentajat -kerho, joka        
kuuluu puolestaan Suomen Valmentajat ry:hyn. Liittymällä Suomen Valmentajiin        
jousiammuntavalmentajat saavat yhdistyksen jäsenedut.    
Jousiammuntavalmentajille lähetään omaa Valmentajakirjettä, jossa välitetään      
ajantasaista tietoa. Lisäksi valmentajille on perustettu oma suljettu        
Facebook-ryhmä. 
 
Valmentajakoulutuksen kehitystyö jatkuu siten, että valmentajan urapolulla       
kehitystä hakeville valmentajille laaditaan liiton toimesta henkilökohtaisia       
osaamisenkehittämissuunnitelmia, joihin sisällytetään tarvittaessa kansainvälisen     
tason koulutuksia. 
 

 

2.2. Nuorisotoiminta 
 
Nuorisotoiminnan kehittäminen on jatkuvana painopisteenä. Erityisesti huomiota       
käännettiin kohti nuorinta ikäryhmää. Jousiammunnan aloitusikää halutaan       
alentaa, kohti 8-vuoden ikää. Ensinuolet kurssikonseptista rakennettiin uusi        
lapsille suunnattu versio, joka nimettiin Muksunuoliksi.  
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Nuorille jousiammunnan aloittelijoille suunnattuja Ensinuolet -kursseja (6 x 2h)         
järjestettiin kahdeksassatoista seurassa. Nuorten Junnu Cup sarjaa sisälsi kuusi         
osakilpailua ympäri Suomen. Pääkaupunkiseudulla jatkettiin omaa Junnu Cup        
sarjaa, joka keräsi mukavasti lapsia ja nuoria kokeilemaan kilpailemista (sarjassa          
ei ole kilpailulisenssivaatimusta). Kesäkuussa järjestettiin kolmannen kerran       
Lasten leiri, jonka yhteydessä ammuttiin tänä vuonna myös leirikilpailu. Leiristä          
on onnistuttu muodostamaan perinne, jota jatketaan ja kehitetään edelleen.  
 
Vuoden aikana toteutettiin seurakehittäjän johdolla ohjelma, jonka tavoitteena on         
lisätä nuorten kilpailuaktiivisuutta. Työ kohdistuu ensisijaisesti seurojen rooliin        
nuorten kisaamisessa.  
 
Nuorten maajoukkue jatkoi toimintaansa vastuuvalmentajanaan Juhana Rüster.       
Ryhmä muodostettiin uudelleen syyskuussa ja siihen kuului kuusi ampujaa ja          
heidän henkilökohtaiset valmentajat. Ryhmän yhteyteen perustettiin nuorten       
kehitysryhmä, johon kutsuttiin yhdeksän 13-15-vuotiasta nuorta. Ryhmän       
valmentajan toimi Antero Sistonen. Ryhmä leireili yhdessä aikuisten        
maajoukkueen kanssa Kuortaneen Urheiluopistolla.  
 
Nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailut järjestettiin vuonna 2019 Tanskassa.       
Suomesta kisaan osallistui 22 ampujaa sekä vanhempia ja valmentajia.         
Joukkueen johdosta vastasi Jaakko Setälä. 
 
Jousiammunnan urheiluakatemiatoiminnassa jatkettiin yhteistyötä Vaasan     
Seudun Urheiluakatemian (VSUA) kanssa, jossa jousiammunta on       
painopistelajina. Akatemiavalmentaja Vaasassa toimii Aarre Lindroos. Neljä       
yläkoululaista jousiampujaa urheilee akatemiassa sekä kuuluvat VSUAn       
tukipalveluiden piiriin. 
 
Mäkelänrinteen Urheilulukiossa aloitti ensimmäinen jousiampuja lukio-opinnot.      
Mäkelänrinteestä pyritään tekemään jousiammunnan osalta suositeltu      
urheilulukio. 
 
Nuorten maajoukkuampujien käytössä olivat akatemiapalvelut heidän      
kotipaikkakunnillaan.  
 

2.3. Aluevalmennus 
 
Aluevalmennustoiminta on kolmen kehitysvuoden jälkeen ottanut oman       
paikkansa Suomalaisessa jousiammunnassa. Toimintaa löytyy kaikilla kuudella       
alueelta. Toiminnan muoto oli leirejä harrastajille, leirejä nuorille,        
aluevalmennusryhmiä, aluevalmentajan seurakäyntejä ja teemailtoja sekä      
Ensinuolet kouluttajakoulutuksia. Pääkaupunkiseudella aluetoimintaan kuului     
myös alueen seurojen sisäinen Juniorisarja. Toiminnassa oleva alueet ovat: 
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- 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 on tällä hetkellä        
seitsemän (Kimmo Oikarainen, Antero Sistonen, Tero Tuomisto, Jouni Pekander,         
Sari Kaartinen, Elisa Wirkkala ja Juuso Huhtala).   
 

2.4. Ensinuolet ja suoritemerkkijärjestelmä 
 
Vuonna 2019 Ensinuolet-konseptia käytettiin 18 seurassa ja se oli jalkautettu          
myös kaikille VOK-tasoille. Ensinuolet on alkeiskurssikonsepti, jolla tuotteistetaan        
alkeiskurssien toteutus seuratasolla. Konseptin runko on saatu Hollannin        
lajiliitolta. Konseptia on lokalisoitu ja muokattu suomalaiseen jousiammuntaan ja         
seuratoimintaan sopivaksi. Suomessa käytössä on alkuperäinen      
tähtäinjousiversio ja tästä muokattu taljajousiversio.  
 
Vuonna 2019 Ensinuolista tehtiin oma versio lapsille (alle 13v), jossa konseptia           
lyhennettiin ja mukaan otettiin leikkejä ja pelejä.  
 
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. 
 
Ensinuolten jatkokurssin (Jatkonuolet) jalkautusta jatkettiin seurakenttään. Kurssi       
on kytketty osaksi uutta taitomerkkijärjestelmää. Ensinuolet, Jatkonuolet ja        
taitomerkkijärjestelmä yhdessä muodostavat laajan kokonaisuuden, jolla seurat       
voivat tarjota jäsenille ohjattua toimintaa alkeista hyvinkin edistyneelle tasolle. 
 
Konsepti on saanut hyvää palautetta ja sen uskotaan olevan merkittävässä 
asemassa lajin harrastajamäärien kasvattamisessa. Muiden Pohjoismaiden 
lajiliitot ja muut suomalaiset lajit ovat osoittaneet kiinnostusta konseptia kohtaan, 
ja sitä on esitelty useissa eri yhteyksissä lajien valmennuksesta vastaaville. 
 

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

2.5. Nais Prize -kehittämistuki 
 

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. 
 
Nais Prize tukea haki kolme seuraa, mutta yksikään hakemuksista ei vastannut           
asetettuja hakukriteerejä. Haku uusitaan vuoden 2020 aikana.  
 

2.6. Yhdenvertaisuustyö 
 
Liitolla on voimassa oleva yhdenvertaisuussuunnitelma (päivitetty 2018). Vuoden        
aikana jatkettiin yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamista.  
 
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. 
 
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. Vuoden aikana seuroja tuettiin        
yhdenvertaisuuden toteuttamisessa käytännön tasolla. Jäsenistölle on      
markkinoitu Väestöliiton Et ole yksin -palvelua epäkohtien raportointiin.  
 
SJAL osallistuu aktiivisesti Olympiakomitean ja muiden alan toimijoiden        
kampanjoihin, tutkimuksiin ja muihin toimenpiteisiin joilla voidaan vaikuttaa        
urheilun eettisyyden, yhdenvertaisuuden ja väärinkäytösten ehkäisyyn. Osaltaan       
SJAL tukee viestinnän ja koulutuksen kautta näitä tavoitteita. 
 
Liiton tietoon ei ole tullut vuoden aikana epäkohtia tai väärinkäytöksiä. 
 
Hallinnossa haettiin aktiivisesti naisia lisää liiton hallitukseen. Tällä hetkellä naisia          
on kaksi yhdeksän henkisestä hallituksesta.  
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Kilpaurheilussa Mixed team -kilpailumuoto kehittää edelleen lajin vahvaa        
sukupuolten tasa-arvoa. Kisamuodossa kilpailevat sekaparit. Mixed team valittiin        
uudeksi olympialajiksi ja tätä myötä se otettiin kilpailumuodoksi vuoden osana          
suuren TV- ja yleisönäkyvyyden saanutta SM-viikkoa.  
 
Kilpailutoiminnassa lajimme on erittäin tasa-arvoinen. Naiset kilpailevat usein        
yhdessä miesten kanssa yleisissä sarjoissa ja parajousiampujat ampuvat aina         
yhdessä vammattomien kanssa.  
 
SJAL:n tuomaritoiminnassa on mukana naisia 20 ja VOK-koulutuksen käyneitä         
naisia on 17.  

 

2.7. Muut tapahtumat 
 

Iitissä järjestettiin kesäkuussa Itä-Suomen alueen ja liiton kanssa yhteistyössä         
lasten leiri. Leirille osallistui noin kolmekymmentä henkeä. Leiri laajennettiin 2019          
valtakunnalliseksi. 
 
Kevätkokouksen yhteydessä huhtikuussa järjestettiin SJAL 2020-2024      
suunnitteluseminaari. Seminaaria valmisteltiin koko jäsenistölle suunnatulla      
laajalla verkkokyselyllä, jolla kerättiin mielipiteitä ja kehitysideoita suunnittelutyön        
avuksi.  
 
Kilpailujärjestäjä ja tuomarikoulutus yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja tätä        
tukemaan tuotettiin uusittu kilpailujärjestäjäkoulutus. Ensimmäinen     
koulutusviikonloppu järjestettiin Espoossa huhtikuussa.  
 
Erillinen tuomarikoulutus järjestettiin Seinäjoella joulukuussa.  
 
Lisäksi järjestettiin Ensinuolet kouluttajakoulutuksia, alueellisia valmennusiltoja,      
alueleirejä ja muita tapahtumia. 
 
 

3. Huippu-urheilu 
 
Elokuussa muodostettiin uudet liiton maajoukkueet aikuisten ja nuorten        
tähtäinjouselle ja pararyhmälle. Ryhmät muodostettiin kutsuperiaatteella      
valintakriteerien perusteella. Maajoukkueiden rinnalle kutsuttiin tähtäinjousen      
kehitysryhmä nuorille. Kehitysryhmän idea on tunnistaa potentiaalia omaavat        
ampujat ja nostaa heitä kohti maajoukkuetta.  
  
Huippu-urheilun johtamisesta ja nuorten maajoukkueen valmennuksesta vastasi       
kauden aikana Juhana Rüster. Aikuisten maajoukuetta valmensi       
olympiavalmentaja Antero Sistonen, joka aloitti roolissa vuoden alusta.        
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Pararyhmää valmensi Jari Pirttimaa . Apuvalmentajina maajoukkueleireillä       
toimivat VOK3-oppilaat. Lisäksi kaikille leireille osallistui valmentajina alueiden        
nimetyt aluevalmentajat. Lisäksi leirityksiin osallistui urheilijoiden omat       
henkilökohtaiset valmentajat.  
 
Maastoammunnan valmennustoiminta jatkui ns. avoimen ryhmän muodossa,       
johon kuului kaikkien aselajien edustajia ja kaikkia ikäryhmiä. Lajivastaavana         
maastoammunnassa toimi Harri Verho ja valmentajana Seppo Kankaanpää. 
 

3.1. Valmennustoiminta 

 

Valmennustoiminnan painopisteitä ovat nykyisten aikuishuippujen tukeminen 
matkalla lajin huippua ja nuorten potentiaalisten tulevaisuuden menestyjien 
kasvattaminen ja heidän henkilökohtaisten valmentajien tukeminen. Aikuisten 
osalta kauden tärkein tavoite oli tauluammunnan MM-kisat Hollannissa, Minskin 
European Games, World Cup osakilpailut ja para-ampujien osalta Hollannin 
MM-kisat. Maastossa kauden pääkisat olivat 3D MM-kisat Kanadassa ja 
maastojousiammunnan EM-kisat Sloveniassa.  
 

Elokuussa  2019 valittiin seuraavat maajoukkueet: 
 
Maajoukkue (aikuiset): Taru Kuoppa, Antti Tekoniemi, Tero Pyylampi, Antti         
Vikström, Eero Mäenpää, Markus Nikkanen, Samuli Piippo, Iida Tukiainen, Matti          
Hatava 
 
Maajoukkue (nuoret): Markus Leikkola, Verne Vuorinen, Niilo Ruuskanen,        
Aleksandra Ruuskanen 
 
Pararyhmä: Jere Forsberg, Jean-Pierre Antonios 
 
Kehitysryhmä (nuoret): Emilia Kaari, Aino Kujari, Jaakko Salminen, Joanna 
Nevalainen, Ella Mäkiranta, Meri Ojala, Milja Ojala, Aleksi Petäjä, Niko Petäjä, 
Eetu Vähälummukka 
 
Maastoammuntaryhmä: maastoammuntaryhmä toimi avoimen 
valmennusryhmän periaatteella 
 
 
Maajoukkueiden leiritys tapahtui Kuortaneen Urheiluopistolla. Torstaista      
sunnuntaihin kestäviä leireille järjestettiin vuoden aikana neljä. Leireille osallistui         
20-35 valmennusryhmien ampujaa ja henkilökohtaista valmentajaa. Leirit toimivat        
samalla myös VOK3-valmentajakoulutuksen lajiosina. 
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SJAL:lla on Kuortaneen Urheiluopiston kanssa strateginen kumppanuussopimus       
vuoteen 2020 asti, joka helpotti ulkopuolisten asiantuntioiden käyttöä leireillä.  
 
Leireillä käytettiin Kuortaneen tarjoamia asiantuntijapalveluja. Kuortaneen      
Urheilulukiossa jatkoi Markus Leikkola. 
 
Lisäksi maastoryhmä 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 

 
Kansainvälisissä arvokilpailuissa parhaat sijoitukset olivat Mikko Juutilaisen       
viides sija Las Vegasin maailmancupin (halli) osakilpailussa, Taru Kuopan         
yhdeksäs sija Minskin European Games-kisoissa ja Samuli Piipon yhdeksäs sija          
Shanghain maailmancupin osakilpailussa. Maastojousiammunnassa parhaan     
sijoituksen teki Anne Lantee sijoittumalla kuudenneksi 3D MM-kilpailuissa ja         
Anne Viljanen seitsemännellä sijalla samoista kisoista. 
 
Parajousiammunassa Jean-Pierre Antonios sijoittui MM-kisoissa yhdeksänneksi      
ja voitti Fazza parajousiammuntakilpailun Dubaissa. Jere Forsberg saavutti        
Suomelle maapaikan Tokion paralympialaisiin MM-kisojen yhteydessä      
ammutussa karsintakilpailussa.  
 
Kansallisesti merkittävän huomioarvon sai SM-viikot Vantaalla, jossa       
jousiammunta sai hyvin TV-aikaa. Kilpailumuotona oli Mixed-SM, jossa nais-mies         
parit kilpailevat tauluammunnassa. 
 

3.2.1. Kansainväliset kilpailut 
 
Kauden tärkeimmät kansainväliset kilpailut suomalaisittain aikajärjestyksessä 
olivat: 
 

● Halli World Cup, Nimes (Ranska) 
● Halli World Cup, Las Vegas (USA)  
● Halli EM, Turkki 
● Bukarest European GP (Romania) 
● Shanghai World Cup (Kiina) 
● Antalya World Cup (Turkki) 
● European Games (Valko-Venäjä) 
● NUM Pohjoismaiset mestaruuskilpailut, Tanska 
● Tauluammunnan MM-Hollanti 
● Nuorten MM-kilpailut, Madrid (Espanja) 
● Berlin World Cup (Saksa) 
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● 3D MM, Lac la Biche (Kanada) 
● Maastojousiammunnan EM-kisat, Mokrice (Slovenia) 

 
 
World Cup -osakilpailuun Nimesissä osallistui Suomesta 5 ampujaa. Mikko 
Juutilainen (YT) 38., Kalle Numminen (20T) 7., Ida-Lotta Lassila (N) 50., Ida 
Tukiainen (N) 52., Aurora Jaakonsaari (T15) 7. 
 
World Cup -osakilpailuun Las Vegasissa 3 ampujaa. Mikko Juutilainen (YT) 5., 
Sampo Ronkanen (Y), Gajane Bottinelli (N) 
 
Halli EM-kisoihin Turkissa osallistui kolme ampujaa. Mikko Juutilainen (YT) 9., 
Vili Toivanen (YT) 9., Heli Raunio (NT) 9. 
 
European GP -osakilpailuun (EG karsinta) osallistui Suomesta 11 ampujaa. 
Antti Tekoniemi (Y) 17., Antti Vikström (Y) 17., Samuli Piippo (Y) 33., Tero 
Pyylampi (Y) 57., Aku Leijala (Y) 138., Taru Kuoppa (N) 33., Gajane Bottinelli (N) 
(57.), Iida Tukiainen (N) 57., Laura Perälä (N) 57., Ida-Lotta Lassila (N) 105., 
Satu Nisula (N) 107. Taru Kuopalle EG paikka. 
 
Shanghai World Cup osallistui Suomesta yhdeksän ampujaa. Mikko Juutilainen 
(YT) 17., Samuli Piippo (Y) 9., Antti Vikström (Y) 33., Antti Tekoniemi (Y) 33., 
Tero Pyylampi (Y) 57., Taru Kuoppa (N) 33., Satu Nisula (N) 57., Iida Tukiainen 
(N) 57., Gajane Bottinelli (N) 57. 
 
European Games -kilpailuun Minskissä osallistui Taru Kuoppa (N) 9., Samuli 
Piippo (Y) 33., Mikko Juutilainen (YT) 9. 
 
Antalya World Cup -kisaan osallistui neljä ampujaa. Taru Kuoppa (N) 33., 
Samuli Piippo (Y) 57., Antti Vikström (Y) 57., Gajane Bottinelli (N) 108. 
 
NUM -kisaan osallistui 22 ampujaa Kultaa: Kim Runsala (kadetti, vaistojousi), 
Jan Hellsten (kadetti, pitkäjousi), Hopeaa: Eetu Vähälummukka (nordic kadetti, 
tähtäinjousi) Pronssia: Eetu Wilhelmi (kadetti, pitkäjousi), Verne Vuorinen 
(kadetti, tähtäinjousi), Meri Ojala (nordic kadetti, tähtäinjousi), Nordic kadetti 
joukkue (Emilia Kaari, Milja Ojala, Eetu Vähälummukka) 
 
 
Tauluammunnan MM-kisoihin Hollannissa osallistui Suomesta kahdeksan 
ampujaa. Taru Kuoppa (N) 57., Iida Tukiainen (N) 121., Gajane Bottinelli (N) 
150., Antti Vikström (Y) 57., Antti Tekoniemi (Y) 57. Samuli Piippo (Y) 110., Vili 
Toivanen (YT) 110., Anne Lantee (NT) 57. Miesten joukkue 17., naisten joukkue 
39., mixed joukkue (Vikström, Kuoppa) 35. 
 
3D-ammunnan MM-kilpailuihin Lac la Bichessä osallistui Suomesta 16 
ampujaa. Anne Lantee (NT) 6., Heli Raunio (NT) 10., Mika Rutonen (YT) 18., 
Pekka Loitokari (YT) 24., Arto Kangasmäki (YT) 23., Juha Pärssinen (YV) 29., 
Timo Viitanen (YV) 19., Anne Viljanen (NV) 7., Kirsi Andström (NV) 21., Tuomo 
Remes (LBY) 36., Pekka Jalkanen (LBY) 9., Ari Helmiö (LBY) 30., Inke Alaja 
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(LBN) 16., Mia Hellsten (LBN) 17., Aino Remes (LBN) 22., Susanna Laamanen 
(NI) 26., Miesten joukkue 7/17. naisten joukkue 10/11. 
 
Maastojousiammunnan EM-kisoihin (Mokrice) osallistui Suomesta seitsemän 
ampujaa. Juha-Heikki Lehtonen (YT) 33., Tuomo Laakso (YT) 34., Pyry Ekholm 
(Y) 16., Anne Lantee (NT), 8., Pasi Ahjokivi (YV) 16., Janne Montonen (JCM) 12., 
Aleksandra Ruuskanen (JRW) 6. 
 
Tauluammunnan nuorten MM-kilpailuhin Madridissa osallistui Suomesta 
kolme ampuja. Verne Vuorine (CR) 57., Niilo Ruuskanen (CR) 57., Eetu 
Vähälummukka (CR) 57.  
 
Kaikki tulokset World Archeryn tulospalvelussa: ianseo.net 
 

3.2.2. Kansalliset kilpailut 
 
Joukkue SM-kilpailut Kemissä 2.2.  
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/429/ 
 
Juniorien Halli SM-kilpailut Teuvalla 9.2. 
 

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/431/ 
 
Halli SM-kilpailut Riihimäellä 22.2. 
 

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/436/ 
 
Seniorien Halli SM-kilpailut Riihimäellä 23.2. 
 

- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/437/ 
 
3D SM-kilpailut Riihimäellä 11.5.. 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/451/ 
 
Maastojousiammunnan SM kilpailut Inkoossa 14-15.6. 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/465/ 
 
Mixed SM-kilpailut Vantaalla 6-7.7.  
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/474/ 
 
Seniorien tauluammunnan SM-kilpailut Kemissä 25.7. 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/479/ 
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Juniorien tauluammunnan SM-kilpailut Kemissä 25.7. 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/480/ 
 
Tauluammunnan SM-kilpailut Kemissä 26-27.7. 
 
- Tulokset: https://tilasto.sjal.fi/tulokset/481/ 
 
 
Suomessa järjestettiin vuonna 2019 yhteensä 59 (vuonna 2017 59) kansallista          
kilpailua, joista 28 (29) oli sisäammuntakilpailuja, 2 (1) maastoammuntakilpailuja,         
25 (30) tauluammuntakilpailuja ja 4 (1) 3D-ammuntakilpailua, joista kaksi         
ammuttiin yhteistyössä Jousimetsästäjäin liiton kanssa. Yksittäisiä      
kilpailuosallistumisia vuonna 2018 oli 3244 kappaletta (vuonna 2018 vastaavasti         
3480. Ikäryhmittäin osallistumiset oli: 
 

● Yleinen 1763 (naisia 489) (2018: 1902 / 511) 
● Juniorisarjat 537 (tyttöjä 267) (2018: 534 / 227) 
● Seniorisarjoissa 939 (naisia 113) (2018: 1044 / 142) 

 
SJAL hallinnoi kilpailulupia ja -kalenteria, tuomaritoimintaa, ylläpitää sähköistä        
tilastopalvelua ja tarjoaa tukea kilpailujen järjestämiseen.  
 
Seuroista kolme aktiivisinta kilpailuosallistumisissa olivat Pohjan Jousi (294        
osallistumista), Robin Hood (238) ja Arcus (175). 
 
Ulkokauden päätteeksi ammuttiin ensimmäistä kertaa Ranking-finaali, johon       
kutsuttiin tähtäinjousen ja taljajousen kahdeksan parasta ampujaa.       
Ranking-sarjaa ammuttiin kansallisista ja kansainvälisistä kilpailuista kerätyillä       
tuloksilla halli- ja ulkokauden ajan. Sarjat olivat yhteisiä miehille ja naisille.           
Ranking sarjan tähtäinjousessa voitti Antti Vikström ja taljajousessa Matti Tella.  
 
Suomen ennätyksiä rikottiin kauden aikana lukuisia. Taru Kuoppa paransi omissa          
nimissään ollutta 70m ennätystä pisteisiin 647 ja Mikko Juutilainen miesten          
taljajousen 50m ennätystä tulokseen 707.  
 

3.2.3. Kansalliset kilpailusarjat 
 

Seurojen välinen matalan kynnyksen Divari-sarja keräsi jälleen mukaan hyvin         
osallistujia. Kilpailuosallistumisia Divarissa oli vuoden aikana 1274 (vuonna 2018:         
1283). 
 
Kauden aikana jatkettiin kolmea kisasarjaa houkuttelemaan lisää kilpailijoita        
kansallisiin kisoihin.  
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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.  
 
Syksyllä 2018 käynnistyneen Ranking-sarjan finaali ammutiin elokuussa 2019        
Äetsässä. 
 
Junnu-Cup 
 
Junnu-Cup sarjassa on neljä hallikauden ja neljä ulkokauden kilpailua, joista          
kerätään cup-pisteitä. Tarkoituksena on houkutella juniorit samoihin kisoihin        
yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Junnu Cupin päätöskisa on ulkokauden SM-kisat.        
Sarja huipentui Kemissä ammuttuihin juniorisarjojen SM-kisoihin. 
 
Kauden aikana Junnu-Cup sarjaan osallistui 104 nuorta jousiampujaa.  
 
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 2019 kolmatta kertaa.  
 
Triple Crown voittajat: 
 
Miehet, tähtäinjousi: Tero Pyylampi, TJA  
Naiset, tähtäinjousi: Aleksandra Ruuskanen, SIV  
Miehet, taljajousi: Jari Haavisto, PJA 
Naiset, taljajousi: Heli Raunio, Arcus  
Miehet, vaistojousi: Asko Kinnunen, Arcus 
Naiset, vaistojousi: Anne Viljanen, WT 
 

3.2.4. Antidopingohjelma 
 

Vuoden 2019 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. 
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Puhtaasi Paras -verkkokoulutusta on käytetty koko jäsenistöön suunnattuna.        
Maajoukkueisiin kuuluville tämä on ollut pakollinen.  
 
Urheilijoita avustettiin myös henkilökohtaisesti erivapauksien hakemiseen      
liittyvissä asioissa. Lajissa ei ole ainuttakaan positiivista testitulosta Suomessa         
sen historian aikana. 
 

 

4. Parajousiammunta 
 

Vuonna 2019 parajousiammuntajoukkueen päätavoite oli Hollannin MM-kilpailut,       
jossa panoksena oli mestaruuksien lisäksi Tokion 2020 paralympiapaikkoja.  
 
Vuosi aloitettiin normaaliin tapaan leireilemällä Kisakeskuksessa (kolme leiriä) ja         
ulkomaan kisoja käytiin vuonna 2019 kahdet (Fazza (Dubai) ja Hollannin          
MM-kisat). Merkittävin saavutus oli Jere Forsbergin saavuttama maapaikka        
yleisessä taljaluokassa.  
 
W1-luokassa maapaikan haku jatkuu kaudella 2020.  
 

4.1. Valmennustoiminta 
 

Vuonna 2018 parajousiammunnan valmennusryhmään kuului kaksi urheilijaa       
(Jere Forsberg ja Jean-Pierre Antonios). Joukkueen johdosta ja valmennuksesta         
vastasi Jari Pirttimaa. Molemmilla ampujilla oli omat vastuuvalmentajat        
(Forsbergilla Keijo Kallunki ja JP Antonioksella Petri Vainikainen). Lisäksi         
huoltajana toimi Sami Forsberg ja psyykkisestä valmennuksesta vastasi Tatja         
Holm.  
 

4.2. Kilpailutoiminta 
 
 
 
Parajousiammunta, Fazza KV kilpailuun osallistui kaksi ampujaa: JP Antonios 
(W1) 1., Jere Forsberg (YT) 4. 
 
Parajousiammunnan MM-kisoihin Hollannissa osallistui Suomesta kaksi 
ampujaa. Jere Forsberg (YT) 17., JP Antonios (W1) 9. Jere Forsberg ampui 
maapaikan Tokion paralympialaisiin. 
 
Kotimaassa parajousiampujat osallistuivat aktiivisesti vammattomien kanssa      
samoihin kilpailuihin. Jere Forsberg menestyi näissä koko kauden hyvin,         
sijoittuen mm. ranking finaalissa toiseksi. 
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4.3. Muut tapahtumat 
 

Keijo Kallunki jatkoi lajin viikottaisia esittelytilaisuuksia Käpylän kuntoutuskeskus        
Synapsissa.  
 
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 pararyhän käyttöön. Kisakeskus on kuitenkin        
vammattomien ryhmälle soveltumaton rajoitettujen ammuntatilojen johdosta.  
  

 

5. Seuratoiminta 
 
Vuosi 2019 oli ensimmäinen täysi vuosi liiton seurakehittäjällä Marja Raisomalla.          
Raisoman työaika oli kaksi päivää viikossa. Työnkuvaan kuuluu seuratoiminnan         
kehittäminen, junioritoiminnan kehittäminen seuroissa ja Suomisportin ylläpito.       
Jälkimmäinen työllisti edelleen kohtuullisesti, mutta käyttö nähdään liittotasolla        
positiivisessa valossa.  
 
Vuoden aikana lisättiin yhteydenpitoa suoraan seurojen vastuuhenkilöihin.       
Uutena toimintamallina otettiin käyttöön keväällä toteutettu soittokierros kaikille        
jäsenseuroille. Tuotettiin videoita, joita voi käyttää apuna seurojen ohjattua         
toimintaa tehdessä. Lisäksi tehtiin nuorten itse tuottama mainosvideo        
kilpailutoiminnasta. Koululiikuntapilotti otti ensimmäiset askeleet. Tavoitteena      
tässä on tuottaa konsepti (koulutus, materiaalit) jousiammunnan viemiseksi        
koululiikuntaan (lajikokeiluna tai säännöllisenä toimintana). 
 
Seurakehittäjä tuotti myös Ensinuolet konseptista 8-12 vuotiaille suunnatun        
version (Muksunuolet) ja teki Ensinuolten myyntityötä ja koulutusta seuroihin.  
 
Hämeenlinnan Nuoli Haukoille myönnettiin OKM:n seuratukea junioritoiminnan       
käynnistämiseksi. Pohjan Jouset jatkoi seuratuella käynnistettyä hanketta, jossa        
jousiammunta on alakoulun iltapäiväkerhotoimintana Kemissä.  
  

5.1. Tuomarikoulutukset 
 
Vuoden aikana järjestettiin kaksi tuomarikoulutusta - Espoossa ja Seinäjoella. 
Lisäksi tuomareita koulutetaan säännöllisesti vuoden aikana tuottamalla 
tapaustutkimuksia ja osaamista ylläpitäviä tehtäviä.  
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Vuoden lopussa päätuomarilisenssejä oli 45 (vuonna 2018: 40) ja 
tuomarilisenssejä 39 (vuonna 2018: 44). Yhteensä tuomareita oli 84. 
 
Suomesta on kolme aktiivista kansainvälisen tason tuomaria. Niko Ylipelkonen ja 
Pyry Ekholm toimivat maailman tason tuomareina ja Mari Jakonen 
maanosatasolla. 
 
Vuoden aikana kansainväliset tuomarimme toimivat neljässä kansainvälisessä 
kilpailussa tuomareina. Tämä on maamme ennätys. Niko Ylipelkonen tuomaroi 
European Cupin osakilpailussa Bukarestissa ja maastojousiammunnan 
EM-kisoissa Mokricissa. Pyry Ekholm toimi tuomarina European Games -kisoissa 
Minskissä. Mari Jakonen European Youth Cup -osakilpailussa Bukarestissa.  
 

 

6. Järjestötoiminta 
 

Liiton toiminta oli aktiivista ja jäsenseurojen jäsenmäärä oli edelleen         
kasvusuuntainen vuoden 2019 aikana. Tasainen kasvu on jatkunut nyt seitsemän          
peräkkäistä vuotta.  
 

6.1. Liittokokoukset 
 
Liiton kevätkokous järjestettiin 28.4.2019 Vantaalla. Kokouksen jälkeen       
järjestettiin liiton seuraavan nelivuotiskauden (2020-2024) suunnittelua tukevat       
työpajat seuratoiminnasta, junioritoiminnasta, huippu-urheilusta ja     
kilpailutoiminnasta. 
 
Liiton syyskokous järjestettiin 26.10.2019 Turussa. Hallitukseen erovuoroisten       
tilalle valittiin kaksivuotiskaudeksi Harri Verho, Mika Savola, Eva Jälkö ja Thomas           
Schrader. Puheenjohtajaksi valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle Petteri Alahuhta.       
Varapuheenjohtajana toimii Mika Savola.  
 
Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan, eli ne ovat vuoden 2020 osalta           
aikuisjäsentä kohti 26 euroa, juniorijäsentä kohti 15 euroa. Muun rekisteröidyn         
yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 100 euroa. Hallituksen esittämä       
toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin ilman muutostarpeita. Sääntöihin ei        
tehty muutoksia. 
 
 Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 valittiin BDO Oy KHT-yhteisö.  
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6.2. Liittohallitus 
 
Liittohallitus kokoontui vuoden 2019 aikana kahdeksan kertaa. Kaikki kokoukset         
pidettiin etäkokouksina internetin videopuhelupalvelun avulla (Zoom). Kokousten       
väleillä tehtiin useita päätöksiä sähköpostitse.  
 
Liittohallitukseen kuuluivat vuonna 2019 seuraavat henkilöt: 
 
Petteri Alahuhta, puheenjohtaja Oulun Jousimiehet 
Mika Savola Arcus 
Harri Verho Tampereen Jousiampujat 
Jani Savilampi Oulun Jousimiehet 
Juuso Heikkilä, varapj Artemis 
Ensio Lehto Iitin Jousiampujat 
Matti Aaltonen Arcus 
Tuire Kourula Pohjan Jousi 
Susanna Laamanen Artemis 
 

6.3. Organisaatio ja toimihenkilöt 
 
Liitolla oli vuonna 2019 viisi palkattua työntekijää. Toiminnanjohtajan ja         
valmennuspäällikön roolissa toimi Juhana Rüster. Tehtävä on täysipäiväinen.        
Seurakehittäjän roolissa toimi Marja Raisoma (50%), jonka toinen työnantaja on          
jousiammuntaseura Robin Hood. Raisoman työpanos kohdistuu seurakenttään ja        
junioritoimintaan. Raisoman vastuulla on myös Suomisportin ylläpito. 
 
Taloushallinnosta vastasi tuntisopimuksella Tuula Falenius. Faleniuksen työaika       
vaihtelee neljästä kuuteen tuntia viikossa. Falenius irtisanoutui marraskuussa        
jolloin taloushallinnon juokseviin tehtäviin palkattiin Anne Björk. 
 
Olympiavalmennuksesta vastasi Antero Sistonen ja paralympiavalmennuksesta      
Jari Pirttimaa. Molemmat toimivat osa-aikaisesti.  
 
Liiton toimisto sijaitsi Pitäjänmäellä Valimotiellä. Toimisto sijaitsee yhteisessä        
toimistossa Kamppailumaailman kanssa, joka on kamppailulajien yhteistoimisto.       
Malli synergiahyötyjä, tehokkaampaa tiedonvaihtoa ja kustannussäästöjä.  
 
Liiton kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja tilinpäätöksestä on vastannut       
tilitoimisto Rantalainen Oy yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Rantalaisen       
yhteyshenkilönä toimi Riikka Venho. Taloushallinnossa on käytetty       
Netvisor-taloushallintojärjestelmää.  
 
Junioritoiminnasta ja huippu-urheilun vastuualueesta vastasi valmennuspäällikkö.      
Seuratoiminnan vastuualueesta vastasi seurakehittäjä ja toiminnanjohtaja.  
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Työryhminä toimivat tuomarikoulutuksesta ja -kokeista vastannut      
tuomarineuvosto, kilpailutapahtumista vastaava ryhmä ja  tulospalveluryhmä 
 
Tuomarineuvoston puheenjohtajana toimi Pyry Ekholm. Tuomarineuvostoon      
kuuluivat seuraavat henkilöt vuonna 2019: 
 
Pyry Ekholm Robin Hood 
Jorma Pallonen Robin Hood 
Pentti Kivelä Porin Jousiampujat 
Jouni Möttönen Oulun Jousimiehet 
Mari Jakonen Lapin Jousi 
Niko Ylipelkonen Jousi-Jussit 
 

Kilpailutoiminan operatiivisesta johtamisesta vastasi Ensio Lehto ja       
tulospalveluryhmästä Jaakko Setälä. Ensio Lehto vastasi myös SM-viikko        
tapahtuman toteutuksesta.  

6.4. Jäsenistö 
 

Liittoon kuului vuoden 2019 lopussa 59 jäsenseuraa (vuonna 2018: 57) ja yksi            
muu jäsenyhdistys. Uusina jäseninä liittoon liittyivät Pohjanlahden Jousiampujat        
(Himanka) ja Jormuan Tarmokkaat Urheilijat (Kajaani).  
 
Seuroissa oli henkilöjäseniä yhteensä 2803 (vuonna 2018: 2761). Kasvuprosentti         
oli 1,5%. Jäsenistä 555 (vuonna 2018 550) oli alle 18-vuotiaita tai vuonna 2018             
18 vuotta täyttäviä. Prosentuaalisesti juniorien osuus oli 20 prosenttia (vuonna          
2018 20 %) kaikista jäsenistä. 
  
SJAL:n jäsenrekisteripalvelu siirtyi Suomisport järjestelmään. Järjestelmän käyttö       
oli seuroille vapaaehtoista. Suomisportin kautta jäsenlaskutustaan hoiti kolme        
seuraa (ml suurin seura Robin Hood). SJAL jatkaa palvelun jalkauttamista          
vapaaehtoisuuspohjalta. Useat seurat käyttivät Suomisporttia tapahtumiensa      
(kuten Ensinuolet kurssien) hallintaa. 
 
Liiton järjestämät tapahtumat hallittiin kaikki Suomisportin kautta. 
  
Liitto osti jäsenseuroilleen Olympiakomitean ja Pohjolan tarjoaman       
Tuplaturva-vakuutuksen, joka sisältää toiminnanvastuuvakuutuksen ja     
vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen. Lisäksi liitto maksoi     
jäsentensä puolesta Teosto- ja Gramex-maksut Olympiakomitean sopimalla       
sopimuksella. 
 

6.5. Huomionosoitukset 
 
Liitto myönsi vuoden 2019 aikana seuraavat ansiomerkit: 
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Kultainen ansiomerkki: Rauno Simula (Pohjan Jousi) 
 
Hopeinen ansiomerkki: Lasse Löfhjelm (Artemis), Tuire Kourula (Pohjan Jousi),         
Minna Vesa (Pohjan Jousi), Lasse Hiltunen (Pohjan Jousi), Risto Luukinen          
(Pohjan Jousi), Hilkka Peuranen (Pohjan Jousi), Jukka Ojala (Pohjan Jousi),          
Juho Hautamäki (Pohjan Jousi), Eero Tamminen (Pohjan Jousi), Elisa Hautamäki          
(Pohjan Jousi), Sakari Seppälä (Pohjan Jousi), Kristiina Wallén (Pohjan Jousi),          
Tapani Närä (Pohjan Jousi), Tommi Smolander (Pohjan Jousi),  
 
Pronssinen ansiomerkki: Vesa Aho (Pohjan Jousi), Markku Särkipaju (Pohjan         
Jousi), Sirpa Myllylahti (Pohjan Jousi), Mari Aho (Pohjan Jousi), Tuomo Aho           
(Pohjan Jousi), Jari Markkanen (Pohjan Jousi). 
 
Pohjan Jouselle myönnettiin liiton viiri (standaari) 50v. juhlavuoden kunniaksi. 
 
Vuoden jousiampujana palkittiin Taru Kuoppa, vuoden juniorijousiampujana Eetu        
Vähälummukka, vuoden jousiammuntatekona Antti Vikström (tulostaso), vuoden       
jousiammuntapahtumana Itä-Suomen alueen alueleirit (toiminnan volyymin      
kasvu) ja vuoden jousiammuntaseurana Iitin Jousiampujat (SM-viikko, Lasten        
leiri).  
 

6.6. Viestintä 
 
Liiton tiedotusta jäsenistölle on hoidettu sähköpostin, liiton internetsivujen ja         
facebookin ja sisäisen keskustelufoorumin avulla. Lisäksi liitto on viestinyt         
sosiaalisessa mediassa Facebookin, YouTuben ja Instagramin kautta. Ulkoista        
viestintää on hoidettu etupäässä internetsivujen ja lehdistötiedotteiden kautta.        
Erityisesti Instagramin käyttö on kasvanut vuoden aikana.  
 
Jousiampuja -uutiskirjettä on julkaistu kolme numero. Julkaisun tekemisestä        
vastasivat toiminnanjohtaja ja seurakehittäjä. Uutiskirje sisältää toimituksellista       
materiaalia. Julkaisualustana käytetään MailChimp-palvelua. 
 
Laji sai arvokasta TV-näkyvyyttä Vantaan SM-viikkojen yhteydessä, jolloin        
kolmen sarjan finaaliottelut televisioitiin YLE:llä. Asiantuntijakommentaattorina      
toimi Juhana Rüster. YLE:n katsojatilastojen mukaan jousiammunta oli jälleen         
SM-viikkojen toiseksi katsotuin laji.  
 
Alkuvuodesta tehtiin kaikkiin seuroihin soittokierros, jossa haastateltiin seuran        
puheenjohtaja tai muu avainhenkilö. Soittojen tarkoituksena oli lähentää seuroja         
liittoon ja kerätä tarkempaa tietoa seurojen ohjatun toiminnan tasosta ja          
valmennusresursseista. Haastattelut toteutti seurakehittäjä.  
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6.7. Kansainvälinen organisaatiotoiminta 
 
Liitto kuului jäsenenä Kansainväliseen Jousiammuntaliittoon (World Archery       
Federation, WA), Euroopan Jousiammuntaliittoon (World Archery Europe, WAE)        
ja Pohjoismaiden Jousiammuntaunioniin (World Archery Nordic).  
 
Pohjoismaisen World Archery Nordicin kokous pidettiin Färssaarilla       
22.-24.2.2019.  Suomesta kokoukseen osallistui Petteri Alahuhta. 
 
Hannu H. Kari jatkoi World Archery Europen maasto- ja 3D-komiteaan          
kaksivuotiskaudella. Petteri Alahuhta toimi World Archeryn hyvää hallintoa        
käsittelevän komitean jäsenenä. 
 

 

7. Talous 
 

Liiton tilinpäätös tilikaudella 2018 oli 8 371 euroa alijäämäinen (vuonna 2018 6            
682 alijäämäinen). Alijäämän syntyyn vaikuttavista eristä suurin oli ennakoitua         
pienempi OKM:n yleisavustus (-13 000 euroa).  
 
Liiton maksuvalmius on ollut hyvä vuoden 2019 aikana. 
  

7.1. Jäsen- ja lisenssimaksut 
 
Liiton jäseniltä on peritty vuonna 2019 näiden jäsenmääriin perustuvat         
jäsenmaksut 26 euroa aikuisjäsentä ja 15 euroa juniorijäsentä kohti.         
Kokeiluluontoisesti uusista juniorijäsenistä ei peritty jäsenmaksua. 
 
Kilpailulisenssit myytiin Suomisportin kautta. Lisenssit myydään ns. rullaavasti        
vuoden jaksoissa.  
 
Kilpailulisensseistä aikuisten lisenssi maksoi 60 euroa ja juniorien (alle         
18-vuotiaiden tai vuonna 2019 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 2019 18 vuotta täyttäneiden) Superlisenssi 52 euroa ja           
alle 12 vuotiaiden 48 euroa).  
 
Lisenssi- ja jäsenmaksut ovat pysyneet ennallaan usean vuoden ajan. Lisenssejä          
myytiin vuoden aikana 530. 
 
Lisenssin vakuutusosuus on irrotettu lisenssistä ja tarjotaan kaikille jäsenille         
jäsenetuna.  
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Superlisensseistä tilitettiin FFAA:lle heidän liittonsa osuudet eli aikuisten        
lisensseistä 23 euroa ja juniorien lisensseistä 17 euroa. 
 

7.2. Avustukset 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus oli 97 000 euroa         
(vuonna 2018 97 000 euroa). Lisäksi SJAL sai Suomen Olympiakomitean          
huippu-urheiluyksilöltä tukea olympialajien lajitukea 5000 euroa (vuonna 2018        
7500 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), 10 000 euroa paravalmentajan (Jari Pirttimaa)        
palkkatukea (vuonna 2018 yksilötuet 10 000 euroa ja valmentajan palkkatuki 10           
000 euroa). 
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