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1 Johdanto 
 
Vuosi 2014 toi Suomen Jousiampujain Liiton toimintaan lisää voimia, kun liitto palk-
kasi toisen työntekijän. Juha Viitaoja aloitti liiton päävalmentajana 15.1.2014 ja 
päätti näin vuosikausien aikakauden ilman päävalmentajaa. SJAL:lla ei ole 2000-
luvulla ollut palkattua päävalmentajaa.  
 
Myös seuratasolla valmennusosaaminen lisääntyi, kun valmentajakoulutuksessa val-
mistui ilahduttavan paljon uusia tason 1 valmentajia. Valmentajakoulutuksessa aloi-
tettiin yhteistyö tarkkuuslajien muiden lajien kanssa.  
 
Henkilöresurssipula vaivasi kuitenkin etenkin nuorisotoimintaa, jossa ei saatu muun 
muassa aluevalmennustoimintaa suunnitellusti käyntiin.  
 
Huippu-urheilussa parajousiampujat menestyivät erinomaisesti, kun Jean-Pierre An-
tonios voitti EM-kultaa ja Jere Forsberg EM-hopeaa. Mirjam Tuokkola saavutti nuor-
ten olympialaisista pronssimitalin parikilpailussa kanadalaisen parinsa kanssa. Myös 
tauluammunnan EM-kisoissa oltiin pitkästä aikaa mitalin tuntumassa, kun Antti Te-
koniemi ja Taru Kuoppa sijoittuivat tähtäinjousen parikilpailussa neljänneksi. Myös 
nuorten EM-kisoista tuli parikilpailun neljäs sija Noora Saarisen ja Toni Juusolan 
tuomina. 
 
 

2 Harrasteliikunta 
 
Jousiammunnan harrastajista suuri osa ei osallistu kilpailutoimintaan. Jousiammun-
nan harrastamisesta on positiivisia fyysisiä ja henkisiä terveysvaikutuksia. Siksi liiton 
ja jousiammuntaseurojen toimesta on pyritty tukemaan myös lajin omaehtoisempaa 
harrastetoimintaa. Seurojen ohjaustoiminnan piirissä on vuoden 2014 aikana ollut 
myös sellaisia jousiampujia, jotka eivät ole osallistuneet kilpailuihin. 
 
Liiton jäsenseurojen jäsenistä 78 prosentilla (vuonna 2013 79 prosentilla) ei ollut 
kilpailulisenssiä vuonna 2014. 
 
Vuonna 2013 kilpailusääntöihin lisättyyn harrastajaluokkaan osallistui vuoden 2014 
kilpailuissa kaksi henkilöä.  

 

2.1 Valmentajakoulutus 
 

Liiton valmentajakoulutusta kehitettiin edelleen, ja merkittävänä askeleena vuoden 
2014 aikana aloitettiin tarkkuuslajien yhteiset valmentajakoulutukset 1-tasolta. En-
simmäinen yhteinen valmentajakoulutus järjestettiin kahden yleisen osan viikonlo-
pun aikana 19.-21.9.2014 Kuortaneella ja 24.-26.10.2014 Vierumäellä ja lisäksi jou-
siammunnan lajiosa järjestettiin Oulussa 29.-30.11.2014. Valmentajakoulutus sai 
runsaasti positiivista palautetta myös muilta kuin jousiammunnan osallistujilta. Kou-
lutukseen osallistui kolme jousiampujaa ja liiton edustajana Juha Viitaoja. Lisäksi 
lajiosaan osallistui yksi koulutettava lisää. 
 
Aiemmin keväällä järjestettiin Porin yhteisleirin yhteydessä valmentajakoulutuksen 
1-tason lajiosa kaksipäiväisenä 3.-4.5.2014, sillä Kuortaneelta loppuvuonna 2013 
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saadut kokemukset osoittivat, että koulutus on syytä pitää kaksipäiväisenä. Porin 
koulutukseen osallistui kuusi koulutettavaa.  
 
Lisäksi liitto kannusti seuraväkeä käymään liikunnan aluejärjestöjen järjestämiä 1-
tason yleisosien koulutuksia, joita järjestettiin vuoden aikana myös superviikonlop-
puina ympäri maata.  
 
Vuoden aikana valmistui 17 uutta 1-tason valmentajaa. Liitto tuki seuroja valmenta-
jien kouluttamisessa myöntämällä koulutustukea valmistuneiden valmentajien seu-
roille yhteensä 2550 euroa ja tukemalla osallistumismaksua tarkkuuslajien yhteiseen 
koulutukseen. Lajiosat järjestettiin omakustannustasolla.  
 

2.2 Nuorisotoiminta 
 
Vuosi 2014 alkoi liitolla ilman junioritoiminnan koordinaattoria, sillä tehtävää aiem-
min oman toimensa ohella hoitanut Ari Tuokkola ilmoitti vuoden 2013 lopussa lopet-
tavansa tehtävässä. Tammikuun 2014 alun leiri Eerikkilässä saatiin kuitenkin aktii-
visten hallituksen jäsenten toimesta pidettyä onnistuneesti. Leirille 4.-6.1.2014 osal-
listui 28 nuorta ja heidän valmentajaansa. Myös Juha Viitaoja osallistui leirille, vaikka 
hän aloittikin SJAL:n päävalmentajana vasta 15.1.2014.  
 
Nuoret osallistuivat myös kevään avoimelle yhteisleirille Porissa 2.-4.5.2014 21 nuo-
ren ampujan voimin. Lisäksi nuoria oli mukana Kisakallion yhteisleirillä 10.-
11.10.2014 kolme ampujaa ja Kuortaneen yhteisleirillä 14.-16.11.2014 seitsemän 
ampujaa. 
 
Nuorisovalmentajana toimi vuonna 2014 Eeva Mäenpää.  
 
Liitto julkaisi maaliskuun alussa haun nuorisotoiminnan kehitysvastaavan oto-tehtä-
vään, joka oli junioritoiminnan koordinaattorin toimenkuvalle pohjautuva tehtävä. 
Paikka jäi kuitenkin täyttämättä, sillä ainoa tehtävään saatu hakemus sisälsi liian 
kovia rahallisia ehtoja.  
 
Heinäkuussa 12 nuorta ampujaa osallistui PM-kilpailuihin Norjan Surnadalissa. Tästä 
ja muusta kansainvälisestä kilpailutoiminnasta tarkemmin luvussa 3.2.1.  
 
SJAL anoi ja sai Olympic Solidarityn tukea kahdelle ampujalle osallistumiseen World 
Archeryn järjestämälle nuorten leirille, joka pidettiin Sloveniassa juuri ennen nuorten 
EM-kilpailuja. Tuki myönnettiin Mirjam Tuokkolalle ja Samppa Raittilalle, ja se kattoi 
myös EM-kilpailuihin osallistumisen kustannukset lähes täysimääräisesti.  
 
Jousiammunnan urheiluakatemiatoiminta alkoi Vaasanseudun urheiluakatemian 
kanssa. Varsinainen vastuu aamuharjoitusten valmentamisesta on ollut jousiam-
muntaseura Diana-57:n valmentajilla, mutta liiton päävalmentaja on osallistunut 
toiminnan kehittämiseen ja ollut läsnä myös osassa harjoituksia ja muita tilaisuuksia.  
 

 

3 Huippu-urheilu 
 
Vuonna 2014 liiton huippu-urheilun vastuualueen tärkein yksittäinen toimenpide oli 
päävalmentajan palkkaaminen. Tehtävään palkattiin 15.1.2014 alkaen Juha Viitaoja.   
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Syksyllä 2013 käynnistettyä valmennusryhmätoimintaa uudistettiin syksyllä 2014 
siten, että ryhmien määrää ja kokkoonpanoa vähennettiin ja ryhmittymisperiaatetta 
uudistettiin.   

 
SJAL:n huippu-urheilukokonaisuuden kehittämistä vuoden 2014 aikana johti huippu-
urheilukoordinaattorina toiminut Petteri Alahuhta, joka vastasi myös hallituksen jä-
senänä huippu-urheiluasioista. 
 
Päävalmentajana toimi Juha Viitaoja, tähtäinjousen lajivastaavana Miika Aulio loka-
kuuhun 2014 asti, taljajousen lajivastaavana Nico Haavisto, maastoammunnan laji-
vastaavana Hannu H. Kari ja parajousiammunnan lajivastaavana Jari Pirttimaa. 
 

3.1 Valmennustoiminta 
 

Vuoden 2014 alussa palkattiin päävalmentajan osa-aikaiseen (4 pvää/vko) tehtävään 
Juha Viitaoja Vaasasta.  Päävalmentajan työn tavoitteina olivat Suomen Jousiampu-
jain Liiton alaisten jousiammuntaseurojen valmennuksen kehittäminen valtakunnalli-
sesti yhteistyössä muiden tarkkuuslajien kanssa ja huippu-urheilijoiden valmennuk-
sen kehittäminen parajousiammunnassa sekä jousiammunnan eri aselajeissa. 
 
Vuoden 2014 aikana päävalmentajan työajasta suurimman osan veivät maajoukku-
eiden leirit, arvokisamatkat ja valmennustoiminnan suunnittelu ja seuranta.  
 
Syksyllä 2014 SJAL:n valmennusryhmätoimintaa uudistettiin siten, että uudet val-
mennusryhmät olivat tauluammuntaryhmä, maastoammuntaryhmä, pararyhmä ja 
nuorten ryhmä.  
 
Syksyllä 2014 valittiin seuraavat valmennusryhmät: 
 
Maastoammuntaryhmä: Susanna Makkonen, Jonne Uusitupa, Hannu H. Kari, Pek-
ka Loitokari, Anne Lantee ja Marko Järvenpää 
 
Tauluammuntaryhmä: Taru Kuoppa, Antti Tekoniemi, Susanna Makkonen, Fran-
cesca Valentini, Juuso Huhtala, Tero Pyylampi, Eero Mäenpää, Antero Sistonen, Atte 
Jauhiainen, Samuel Ratilainen, Jonna Raivio, Samuli Piippo, Markus Nikkanen, Pekka 
Loitokari, Heli Kukkohovi, Ann-Charlotte Biskop-Grahn ja Pyry Ekholm 
 
Pararyhmä: Jere Forsberg, Jean-Pierre Antonios ja Saana-Maria Sinisalo 
 
Nuorten ryhmä valittiin vuoden 2015 alussa. 
 
Yhteisleirejä järjestettiin vuoden aikana Kuortaneella, Kisakalliossa Lohjalla, Porissa 
ja lisäksi ampujia oli Turkissa leirillä keväällä. Lisäksi maastoryhmä kokoontui sään-
nöllisesti noin kerran kuussa yhteisille päiväleireille Riihimäelle ja Tampereelle, ja 
pararyhmällä oli omia leirejä pääasiassa Kisakeskuksessa Fiskarsissa. Para-ampujien 
leireistä on tarkemmin luvussa 4.1.  
 
4.-13.4.2014 leirille Turkissa osallistui 11 ampujaa, valmennuksesta vastasivat pää-
valmentaja Juha Viitaoja ja Miika Aulio. 
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2.-4.5.2014 avoimelle leirille Porissa osallistui yhteensä 37 ampujaa ja heidän val-
mentajaansa.  
 
10.-11.10.2014 yhteisleirille Kisakalliossa osallistui 13 ampujaa ja heidän valmenta-
jaansa. Leirille kutsuttiin syksyn haussa valmennusryhmiin hakeneet ja ohjelmassa 
oli lähinnä testausta.   
 
14.-16.11.2014 yhteisleirille Kuortaneella osallistui 25 ampujaa ja heidän valmenta-
jaansa. Leirille kutsuttiin syksyn haussa valmennusryhmiin hakeneet.  
 

3.2 Kilpailutoiminta 
 
Suomalaiset jousiampujat menestyivät vuoden 2014 aikana maailmalla etenkin pa-
rajousiammunnassa, jossa Jean-Pierre Antonios saavutti EM-kultaa ja Jere Forsberg 
EM-hopeaa. Mirjam Tuokkola saavutti nuorten olympialaisista parikilpailun pronssi-
mitalin yhdessä kanadalaisen parinsa Eric Petersin kanssa. Tauluammunnan EM-ki-
soissa Taru Kuoppa ja Antti Tekoniemi jäivät hiuksenhienosti ulos mitaleilta ja sijoit-
tuivat neljänsiksi parikilpailussa. Neljänsiä olivat parikilpailussa myös Noora Saarinen 
ja Toni Juusola taljajousella nuorten EM-kilpailuissa. Timo Leskinen oli maastoam-
munnan MM-kilpailuissa viides ja 3D-ammunnan MM-kilpailuissa kuudes.  
 
Kansallisesti merkittävänä merkkipaaluna Suomessa järjestettiin SJAL:n historian 
ensimmäiset 3D-ammunnan SM-kilpailut, kun Artemis järjesti yksipäiväisen kisata-
pahtuman Vantaalla 26.7.2014.  
 

3.2.1 Kansainväliset kilpailut 
 

Kauden tärkeimmät kansainväliset kilpailut olivat 
 

● sisäammunnan MM-kilpailut Ranskassa (Nîmes) 25.2.-2.3.2014 
● nuorten EM-kilpailut Sloveniassa (Ljubljana) 19.-24.5.2014 
● opiskelijoiden MM-kilpailut Puolassa (Legnica) 2.-5.7.2014 
● tauluammunnan EM-kilpailut Armeniassa (Echmiadzin) 21.-26.7.2014 
● parajousiammunnan EM-kilpailut Sveitsissä (Nottwill) 26.7.-3.8.2014 
● nuorten olympialaiset Kiinassa (Nanjing) 16.-28.8.2014 
● maastoammunnan MM-kilpailut Kroatiassa (Zagreb) 19.-24.8.2014 
● 3D-ammunnan EM-kilpailut Virossa (Tallinna) 15.-20.9.2014 

 
Sisäammunnan MM-kilpailuihin osallistui Suomesta kahdeksan ampujaa. Par-
haana saavutuksena oli Markus Nikkasen (tähtäinjousi) ja Jere Laineen (taljajousi) 
17. sijat junioriluokissa. Miehet tähtäinjousi: Samuli Piippo 36:s, Juuso Huhtala 39:s, 
naiset tähtäinjousi: Ann-Charlotte Biskop-Grahn 34:s, miehet taljajousi: Pertti Ran-
tanen 42:inen, Juho Hautamäki 42:inen, naiset taljajousi: Susanna Makkonen 33:s, 
juniorimiehet tähtäinjousi: Markus Nikkanen 17:s, juniorimiehet taljajousi: Jere Laine 
17:s.  
 
Nuorten tauluammunnan EM-kilpailuihin osallistui Suomesta kuusi ampujaa. 
Parhaana saavutuksena oli Noora Saarisen ja Toni Juusolan neljäs sija kadettien tal-
jajousen parikilpailussa. Kadettipojat taljajousi: Toni Juusola 9:s, kadettitytöt talja-
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jousi: Noora Saarinen 9:s, parikilpailu Juusola Saarinen 4:s, kadettitytöt tähtäin-
jousi: Mirjam Tuokkola 17:s, juniorimiehet tähtäinjousi: Eero Mäenpää 17:s, Markus 
Nikkanen 33:s, Samuel Ratilainen 57:s, joukkue 9:s. Kilpailun yhteydessä ammuttiin 
myös viimeisistä maapaikoista nuorten olympialaisiin. Suomalaisista Mirjam Tuokkola 
oli ainut karsintaan päässyt ikänsä ja aselajinsa myötä, ja hän saavutti karsinnan 4. 
sijalla paikan nuorten olympialaisiin. 
 
Opiskelijoiden tauluammunnan MM-kilpailuihin osallistui Suomesta kolme am-
pujaa. Parhaana saavutuksena oli Tero Pyylammen 17:s sija. Miehet tähtäinjousi: 
Tero Pyylampi 17:s, Jaakko Hepola 33:s, Juuso Huhtala 33:s, joukkue 17:s. 
 
Tauluammunnan EM-kilpailuihin osallistui Suomesta kahdeksan ampujaa. Par-
haana saavutuksena oli Taru Kuopan ja Antti Tekoniemen neljäs sija parikilpailussa. 
Miehet tähtäinjousi: Antti Tekoniemi 33:s, Samuli Piippo 33:s, Eetu Tiainen 57:s, 
joukkue: 21:inen, naiset tähtäinjousi: Heli Kukkohovi 17:s, Taru Kuoppa 17:s, Ann-
Charlotte Biskop-Grahn 57:s, joukkue: 9:s, parikilpailu Kuoppa Tekoniemi 4:s, mie-
het taljajousi: Mikko Juutilainen 9:s, Juho Hautamäki 33:s. Kilpailun yhteydessä 
ammuttiin maapaikoista historian ensimmäisiin European Games -kilpailuihin 2015. 
Suomi sai maapaikan naisten ja miesten tähtäinjouseen. Naisten paikan ampuivat 
yhtä hyvällä EM-sijoituksella Heli Kukkohovi ja Taru Kuoppa. Miesten paikan ampui 
Antti Tekoniemi sijoittumalla erillisessä karsinnassa neljän parhaan ampujan jouk-
koon. 
 
Parajousiammunnan EM-kilpailuihin osallistui Suomesta neljä ampujaa. Par-
haana saavutuksena oli Jean-Pierre Antonioksen EM-kulta. Miehet W1: Jean-Pierre 
Antonios 1:s, miehet avoin taljajousi: Jere Forsberg 2:s, Keijo Kallunki 9:s, naiset 
avoin tähtäinjousi: Saana-Maria Sinisalo 8:s.  
 
Nuorten olympialaisiin osallistui Suomesta yksi ampuja, Mirjam Tuokkola, joka oli 
henkilökohtaisessa kilpailussa 17:s ja parikilpailussa kanadalaisen Eric Petersin kans-
sa 3:s.  
 
Maastoammunnan MM-kilpailuihin osallistui Suomesta kymmenen ampujaa. Par-
haana saavutuksena oli Timo Leskisen viides sija vaistojousessa. Miehet vaistojousi: 
Timo Leskinen 5:s, Pasi Ahjokivi 6:s, Hannu H. Kari 23:s, naiset vaistojousi: Anne 
Viljanen 14:s, miehet taljajousi: Pekka Loitokari 17:s, naiset taljajousi: Anne Lantee 
10:s, Susanna Makkonen 20:s, miehet tähtäinjousi: Timo Rantanen 30:s, Jaakko 
Hepola 31:inen, juniorimiehet tähtäinjousi: Markku Meriaho 14:s, miesten joukkue 
9:s.  
 
3D-ammunnan EM-kilpailuihin osallistui Suomesta kymmenen ampujaa. Parhaana 
saavutuksina olivat Timo Leskisen kuudes sija vaistojousessa ja miesten joukkuekil-
pailun kuudes sija. Miehet vaistojousi: Timo Leskinen 6:s, Hannu H. Kari 15:s, naiset 
vaistojousi: Sanna Leivonen 17:s, miehet taljajousi: Pekka Loitokari 24:s, Marko 
Järvenpää 26:s, Vesa Vaajamäki 34:s, naiset taljajousi: Anne Lantee 8:s, Susanna 
Makkonen 14:s, miehet pitkäjousi: Jarkko Lehtinen 19:s, Jorma Tuovinen 40:s, 
miesten joukkue 6:s. 
 
Maailmancup 
 
Maailmancupin 4/4 osakilpailuun Puolan Wroclawissa 5-10.8.2014 osallistui kuusi 
ampujaa. Miehet tähtäinjousi: Antti Tekoniemi 17:s, Samuli Piippo 33:s, Pyry Ekholm 
57:s, joukkue: 19:s, naiset tähtäinjousi: Jonna Raivio 57:s, parikilpailu Tekoniemi 
Raivio 23:s, miehet taljajousi: Mikko Juutilainen 33:s, naiset taljajousi: Anne Lantee 
33:s, parikilpailu Juutilainen Lantee 18:s. 
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Euroopan GP-kilpailut 
 
Euroopan GP-kilpailuihin ei osallistunut vuonna 2014 suomalaisia ampujia.  
 
Euroopan Junior Cup 
 
Nuorten Euroopan Junior Cup -kilpailusarjaan laskettiin kuuluvaksi nuorten EM-kil-
pailut, joista suomalaisten osallistujatiedot on aiemmin tässä luvussa. Muihin cup-
kilpailuihin ei osallistunut suomalaisia.  
 
Parajousiammunnan kansainväliset ranking-kilpailut  
 
Parajousiammunnan ranking-kilpailuun Tsekissä 24.-29.6.2014 osallistui Suomesta 
neljä ampujaa, joista Vesa Olli joutui luokittelun puuttumisen myötä jättämään kisan 
kesken. Paras sijoitus oli Saana-Maria Sinisalon neljäs sija naisten avoimessa täh-
täinjousessa. Miehet avoin taljajousi: Jere Forsberg 9:s, naiset avoin tähtäinjousi: 
Saana-Maria Sinisalo 4:s, miehet W1: Jean-Pierre Antonios 5:s.  
 
Nuorten PM-kilpailut 
 
Nuorten PM-kilpailuihin Norjassa 4.-6.7.2014 osallistui Suomesta 12 ampujaa. Paras 
suomalaissijoitus oli Markus Nikkasen neljäs sija. Juniorimiehet tähtäinjousi: Markus 
Nikkanen 4:s, Viktor Häggman 9:s, Oliver Koivisto 9:s, joukkue 5:s, kadettipoikien 
tähtäinjousi: Rasmus Pöyhtäri 9:s, Valtteri Tarvola 9:s, pohjoismainen yhdistelmä-
joukkue 6:s, nuorten kadettipoikien tähtäinjousi: Eetu Mäki-Paavola 8:s, Juho-Antero 
Hovila 17:s, Tommi Ketelä 17:s, Rasmus Salpaoja 17:s, Oskar Smeds 17:s, nuorten 
kadettityttöjen tähtäinjousi: Hanna Lehtomäki 8:s, Jasmin Koivisto 9:s, joukkueet 
6:s ja 9:s ja pohjoismainen yhdistelmäjoukkue 9:s. 
 

3.2.2 Kansalliset kilpailut 
 
Sisäammunnan SM-kilpailut järjestettiin 22.-23.3.2014 Oulussa Oulun Jousimiesten 
toimesta. Kilpailuissa olivat mukana yleisten luokkien lisäksi myös juniorit ja seniorit. 
Henkilökohtaiseen kilpailuun osallistui yhteensä 272 ampujaa, joukkuekilpailuun 21 
joukkuetta. 
 
Vammais- eli parajousiammunnan sisäammunnan SM-kilpailut järjestettiin 29.3.2014 
Seinäjoella Jousi-Jussien toimesta. Kilpailuun osallistui seitsemän ampujaa.  
 
Maastoammunnan SM-kilpailut järjestettiin 12.-13.7.2014 Espoossa Robin Hoodin 
toimesta. Kilpailuun osallistui yhteensä 50 ampujaa, joukkuekilpailuun 4 joukkuetta.  
 
SJAL:n historian ensimmäiset 3D-ammunnan SM-kilpailut järjestettiin 26.7.2014 
Vantaalla Artemiksen toimesta. Kilpailuun osallistui 35 ampujaa.  
 
Juniorien tauluammunnan SM-kilpailut järjestettiin 2.8.2014 Vaasassa Diana-57:n 
toimesta. Kilpailuun osallistui 52 junioriampujaa. 
 
Seniorien tauluammunnan SM-kilpailut järjestettiin 3.8.2014 Porissa Porin Jousiam-
pujien toimesta. Kilpailuun osallistui 80 ampujaa.  
 
Yleisten luokkien tauluammunnan SM-kilpailut järjestettiin 16.-17.8.2014 Kemissä 
Pohjan Jousen toimesta. Kilpailuun osallistui 92 ampujaa ja joukkuekilpailuun 16 
joukkuetta.  
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Suomessa järjestettiin vuonna 2014 yhteensä 69 (vuonna 2013 69) kansallista kil-
pailua, joista 37 (36 oli sisäammuntakilpailuita) 5 (5) maastoammuntakilpailuita, 25 
(27) tauluammuntakilpailuita ja 2 (0) 3D-ammuntakilpailuita.  
 
Huhtikuussa 2014 otettiin käyttöön liiton tilastopalvelu osoitteessa 
http://tilasto.sjal.fi, johon kerättiin kaikki kotimaassa järjestettyjen SJAL:n kilpailu-
jen tulokset.   
 
 

4 Parajousiammunta 
 
Parajousiammunta integroitiin SJAL:n toimintaan vuonna 2013. Toinen yhteinen toi-
mintavuosi sujui hyvin ja myös arvokisamenestystä saatiin mukavasti. Päävalmen-
tajana aloitti tammikuussa Juha Viitaoja, joka hoiti parajousiampujien asioiden lisäksi 
myös vammattomien valmennusta.  
 
Luokittelusäännöt uudistuivat vuodelle 2014 ja kaikkien parajousiampujien piti uusia 
luokituksensa. Takaisku koettiin, kun Vesa Olli ei saanut luokitusta Tsekin kilpailun 
alla järjestetyssä luokittelutilaisuudessa.  
 
Parajousiammunnan lajivastaavana toimi Jari Pirttimaa.  
 

4.1 Valmennustoiminta 
 
Vuonna 2014 valmennusryhmiin kuului A-ryhmässä viisi urheilijaa (Jere Forsberg, 
Jukka Petäjä, Keijo Kallunki, Jean-Pierre Antonios ja Saana-Maria Sinisalo) ja B-ryh-
mässä kaksi urheilijaa (Vesa Olli, Maiju Koivunen).  
 
Leirit järjestettiin pääsääntöisesti Kisakeskuksessa, jonka olosuhteet soveltuvat hy-
vin parajoukkueelle. Ajankohdat olivat seuraavat: 

Pajulahti  4-6.1.2014 (Paralympiakomitea) 
 Kisakeskus  15-16.3.2014  
 Kisakeskus  17-18.5.2014 
 Kisakeskus  12-13.7.2014 
 Kisakeskus    4-5.10.2014 
 
Kovan harjoittelun ja kaluston säätämisen ja virittämisen lisäksi leireillä käytettiin 
aikaa joukkuehengen ylläpitoon iltaisin. Näiden yhteisleirien lisäksi joukkueen jäse-
net ovat omatoimisesti kokoontuneet pitämään minileirejä pitkin vuotta. Leireillä 
pyrittiin ottamaan entistä enemmän asiaa myös henkisen valmennuksen puolelta. 
 
Lisäksi para-ampujat osallistuivat SJAL:n yhteisleireille Porissa ja Kuortaneella. 
 

4.2 Kilpailutoiminta 
 
Parajoukkue osallistui kahteen kansainväliseen kilpailuun vuoden aikana. Ensimmäi-
nen kilpailu oli kansainvälinen ranking-kilpailu Tsekin Nove Mestossa 23.-30.6.2014, 
jonne osallistui neljä ampujaa ja kolme huoltajaa.  
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Lisäksi Jean-Pierre Antonios osallistui Arizonassa keväällä kutsukilpailuun, jossa hän 
sijoittui pronssille.  
 
Joukkueen mukana kilpailumatkoilla on ollut huoltajina Jari Pirttimaa, Sami Forsberg 
ja Saana-Maria Sinisalon henkilökohtaisena avustajana toiminut Leena Allinen sekä 
luonnollisesti Juha Viitaoja.  
 
Kesän kilpailumatkojen alla tuli yllättäen sairastumisia sekä urheilijan että joukku-
eenjohdon taholta, mutta niistä selvittiin. 
 
Kotimaassa parajousiampujat osallistuivat vammattomien kanssa samoihin kilpailui-
hin ja Jere Forsberg ampui Riihimäellä 19.7. yleisen taljaluokan eli vammattomien 
SE-tuloksen 704.  
 
Suomessa järjestettiin sisäammunnassa parajousiampujien SM-kilpailut Seinäjoella 
ja yksi kansallinen parajousiammuntakilpailu Järvenpäässä. 
 

4.3 Muut tapahtumat 
 
Yhteistyö KIHUn (Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) sai vuonna 2014 jo konk-
reettiasia toimia. Jari Pirttimaa ja Jukka Petäjä kävivät ennakkoon tutustumassa 
Noptel- sekä muihin laitteistoihin tavoitteena, että testihetkellä testi päästään aloit-
tamaan heti eikä ampujien tarvitse odotella laitteiston säätämistä. Testit tehtiin lo-
pulta 1.9.2014 ja testien tulosten analysointi suoritettiin viimeisellä leirillä, jonne 
osallistui myös Kimmo Yli-Jaskari Olympiakomiteasta.  
 
Joukkueenjohtaja Jari Pirttimaa osallistui vuoden aikana Jyväskylän yliopiston psyyk-
kisen valmennuksen koulutukseen. 
 
Lisäksi Keijo Kallunki kävi perinteisesti viikoittain esittelemässä lajia Käpylän kun-
toutuskeskus Synapsissa. 
 
Joukkue valitsi yksimielisesti vuoden parajousiampujaksi Jean-Pierre Antonioksen. 
Kyseinen titteli on valittu parajousiampujien keskuudessa jo vuodesta 1979. Vuoden 
Parajousiampuja saa vuodeksi haltuunsa kristallisen kiertopalkinnon. 
 
 

5 Seuratoiminta 
 
Liitto lisäsi seurojen tukemista niin toiminnallisesti kuin rahallisestikin vuonna 2014. 
Liiton strategian mukaisesti seuroja pyrittiin aktivoimaan ja tukemaan ohjatun seu-
ratoiminnan järjestämisessä. Seuratoimintapäivien määrä lisättiin, samoin tukea nii-
hin osallistumiseen. Liitto kannusti seuroja kehittämään toimintaansa ja tarjosi ta-
loudellista tukea myös seuravalmentajien kouluttamiseen, josta enemmän luvussa 
2.1. 
 
Yksi jäsenseuroista, kotkalainen Piili,  sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 
seuratukea. 
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5.1 Seurakoulutukset 
 

Seuratoimintapäiviä järjestettiin kahdet vuoden 2014 aikana. 1.-2.2.2014 Jyväsky-
lässä seuratoimintapäivien ohjelmassa oli muun muassa aiheita seuran sisäisestä 
viestinnästä ja sosiaalisen median hyödyntämisestä, yhteisöllisyyden kehittämisestä, 
varainhankinnasta ja verotuksesta, toimintamalleista ja toiminnan hinnoittelusta, 
Sporttirekisteristä ja kilpailujen järjestämisestä.  
 
Päiville osallistui 22 seuraihmistä kymmenestä seurasta ja seitsemän hallituksen jä-
sentä. 
 
Syksyn seuratoimintapäivät järjestettiin Vaasassa 17.-19.10.2014. Ohjelmassa oli 
aiheita seuravalmennuksen organisoinnista, työnantajana toimimisesta oman seuran 
analyysistä, Seuratuesta ja EU-tuista sekä liiton tukitoimista tulevana vuonna. Seu-
ratoimintapäivien päätteeksi järjestettiin liiton syyskokous.  
 
Liitto tuki seurojen osallistumista Vaasan seuratoimintapäiville lupautumalla maksa-
maan jokaisesta seurasta yhden osallistujan osallistumisen, majoituksen ja ruokailut 
Vaasassa. Osallistujia oli lopulta 22 yhteensä 14 eri seurasta toimihenkilöiden ja hal-
lituksen jäsenten lisäksi. Syyskokoukseen saapui vielä yksi seura lisää.   
 

5.2 Tuomarikoulutukset 
 
Tuomarikoulutuksia järjestettiin vuoden 2014 aikana kaksi, 26.-27.4.2014 Oulussa ja 
13.-14.12.2014 Espoossa. Toukokuussa Tampereella järjestettäväksi aiottu koulutus 
jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautujamäärän takia. Uusia tuomareita ja pää-
tuomareita koulutuksista valmistui yhteensä 15.  
 
Tuomarilisenssien kaksivuotinen voimassaolokausi vaihtui kesäkuussa 2014. Valta-
osa tuomareista suoritti ja läpäisi uusintakokeen.  
 
Vuoden lopussa päätuomarilisenssejä oli 49. ja tuomarilisenssejä niin ikään 49.   
 
 

6 Järjestötoiminta 
 
Liiton toiminta oli aktiivista ja jäsenseurojen jäsenmäärä oli kasvussa vuoden 2014 
aikana. Palkatun työvoiman määrä tuplaantui. 
 

6.1 Liittokokoukset 
 
Liiton kevätkokous järjestettiin Porissa 19.4.2014. Läsnä oli kuusi jäsenseuraa. Ko-
kous hyväksyi toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuu-
vapauden asianosaisille sekä vahvisti liiton kurinpitomääräykset. Lisäksi kokous valit-
si hallitukseen Miika Aulion kesken kautta eronneen Ari Tuokkolan tilalle vuoden 
2014 loppuun.  
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Liiton syyskokous järjestettiin ensimmäistä kertaa seuratoimintapäivien yhteydessä 
19.10.2014 Vaasassa. Kokoukseen osallistui 16 jäsenseuraa. Kokous äänesti hallituk-
seen erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi Ensio Lehdon, Susanna Makkosen, Jani 
Savilammen ja Jukka Karvosen. Kokous päätti jäsenmaksun suuruudesta, toiminta-
suunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle vuodelle. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 
2015 valittiin BDO Oy KHT-yhteisö.  
 

6.2 Liittohallitus 
 
Liittohallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa. Kokouksista viisi pidettiin etä-
kokouksena internetin videopuhelupalvelun avulla (Google+). Kokousten väleillä pi-
dettiin myös sähköpostikokouksia ja tehtiin useita päätöksiä sähköpostitse.  
 
Liittohallitukseen kuuluivat vuonna 2014 seuraavat henkilöt: 
 
Andres Gross, puheenjohtaja Wilhelm Tell 
Kari Mäenpää, varapuheenjohtaja Porin Jousiampujat 
Petteri Alahuhta   Oulun Jousimiehet 
Miika Aulio (19.4.-19.10.2014) 
Miika Kataja    Jousi-Jussit 
Ensio Lehto    Iitin Jousiampujat 
Susanna Makkonen   Wilhelm Tell 
Juhana Rüster    Wilhelm Tell 
Ari Tuokkola (19.4.2014 asti) Teuvan Jousiampujat 
Sari Uitto    Diana -57 
 

6.3 Organisaatio ja toimihenkilöt 
 
Liitolla on ollut vuonna 2014 kaksi palkattua työntekijää. Toiminnanjohtajana työs-
kenteli KTM Anne Lantee ja päävalmentajana 15.1.2014 aloittanut Juha Viitaoja. Mo-
lemmat tekivät lyhennettyä työviikkoa, toiminnanjohtaja 28 tuntia ja päävalmentaja 
30 tuntia viikossa.  
 
Liiton toimisto on ollut Helsingissä Valo-talolla (Radiokatu 20). Toimisto muutti kesäl-
lä vuokranantajan pyynnöstä 4. kerroksesta 3. kerrokseen vastaaviin 10 neliön tiloi-
hin.  
 
Liiton kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on vastannut tilitoimisto Rantalainen Oy yh-
teistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Taloushallinnossa on käytetty Netvisor-
taloushallintojärjestelmää.  
 
Huippu-urheilun vastuualueesta vastasi huippu-urheilukoordinaattori Petteri Alahuhta 
ja seuratoiminnan vastuualueesta seuratoimintakoordinaattori Sari Uitto, jotka mo-
lemmat työskentelivät oman toimen ohella palkattomina työntekijöinä. Junioritoimin-
nan vastuualueelle ei löydetty koordinaattoria vuoden 2014 aikana.  
 
Työryhminä toimivat mm. tuomarikoulutuksesta ja -kokeista vastannut tuomarineu-
vosto ja mm. Jousiampuja-lehdestä vastannut viestintä- ja markkinointityöryhmä.  
 
Tuomarineuvoston puheenjohtajana toimi 3.3.2014 asti Jukka Karvonen ja siitä 
eteenpäin Pyry Ekholm. Tuomarineuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt vuonna 
2014: 
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Pyry Ekholm    Robin Hood 
Pirkka Elovirta (5.7.2014 asti) Arcus 
Jukka Karvonen   Robin Hood 
Pentti Kivelä    Porin Jousiampujat 
Jouni Möttönen   Oulun Jousimiehet 
Pekka Niskanen   Oulun Jousimiehet 
Mika Saarela (5.7.2014 asti)  Ascella 
Niko Ylipelkonen   Jousi-Jussit 
 
Viestintä- ja markkinointityöryhmän puheenjohtajana toimi Juhana Rüster. Vuoden 
2014 aikana toiminta keskittyi markkinointivideoprojektiin, Jousiampuja-lehteen ja 
yhteistyökumppanihankintaan. Jousiampuja-lehden päätoimittajana toimi Anne Lan-
tee ja painetun lehden taittajana Susanna Makkonen.  
 

6.4 Jäsenistö 
 
Liittoon kuului vuoden 2014 lopussa 54 jäsenseuraa ja yksi muu jäsenyhdistys. Seu-
roissa oli henkilöjäseniä yhteensä 2266 (vuonna 2013 2158). Näistä 397 (vuonna 
2013 395) oli alle 18-vuotiaita tai vuonna 2014 18 vuotta täyttäviä. Prosentuaalisesti 
juniorien osuus oli 17,5 prosenttia (vuonna 2013 18 %) kaikista jäsenistä. Naisia tai 
tyttöjä seurojen jäsenistä oli 22,5 prosenttia (vuonna 2013 21%). 
  
SJAL osti jäsenrekisteripalveluna käytetyn Sporttirekisterin käytön liikunnan kattojär-
jestö Valolta. Sporttirekisterin käyttö oli seuroille ilmaista ja SJAL edellytti sen käyt-
töönottoa jo vuonna 2012. Vuoden 2014 lisenssit myytiin ja Jousiampuja-lehden pos-
titus hoidettiin Sporttirekisterin avulla. 
  
Liitto osti jäsenseuroilleen Valon ja Pohjolan tarjoaman Tuplaturva-vakuutuksen, 
joka sisältää toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturma-
vakuutuksen. Lisäksi liitto maksoi jäsentensä puolesta Teosto- ja Gramex-maksut 
Valon sopimalla sopimuksella. 
 

6.5 Huomionosoitukset 
 
Liitto myönsi vuoden 2014 aikana seuraavat ansiomerkit: 
 
Kultainen ansiomerkki: Mika Savola (Arcus) 
Hopeinen ansiomerkki: Veijo Isopahkala (Achilles), Sari Tenhunen (Piili), Jouni Pe-
kander (Piili) 
Pronssinen ansiomerkki: Jaakko Setälä (Robin Hood), Teuvo Myllykangas (Achilles), 
Ilkka Hallenberg (Pohdin Nuolet), Irma Holappa (Pohdin Nuolet) 
 
Vuoden jousiampujana palkittiin Mirjam Tuokkola, vuoden juniorijousiampujina poik-
keuksellisesti kaksi henkilöä eli Noora Saarinen ja Toni Juusola, vuoden jousiammun-
tatekona Artemiksen järjestämät 3D-SM-kilpailut ja vuoden läpimurto-palkinnolla 
Markus Nikkanen.  
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6.6 Viestintä 
 
Liiton tiedotusta jäsenistölle on hoidettu sähköpostin, liiton internetsivujen ja postin 
avulla. Lisäksi liitto on viestinyt sosiaalisessa mediassa Facebookin, Twitterin ja In-
stagramin kautta. Ulkoista viestintää on hoidettu etupäässä internetsivujen ja lehdis-
tötiedotteiden kautta. Liiton YouTube-kanavalla julkaistiin muutamia videoita erityi-
sesti Jousiampuja-lehteen liittyen ja lisäksi markkinointivideo, joka annettiin myös 
seuroille vapaasti hyödynnettäväksi. 
 
Jousiampuja-lehti ilmestyi vuoden 2014 aikana kolme kertaa. Lehti oli muutaman 
aiemman vuoden tapaan osittain pelkästään sähköisenä, eli painettuna ilmestyi yksi 
numero (3/2014) ja sähköisenä verkkolehtenä kaksi numeroa. Jousiampuja-lehden 
päätoimittajana on toiminut Anne Lantee ja painetun lehden taittamisesta on vas-
tannut Susanna Makkonen. Lehden tekemisestä ei maksettu korvauksia vuonna 
2014. 
 
Viestintä- ja markkinointityöryhmän puheenjohtajana on vuonna 2014 toiminut Ju-
hana Rüster, jonka lisäksi ryhmään on kuulunut neljä muuta henkilöä.  
 
Viestintä- ja markkinointityöryhmän toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana lähinnä 
markkinointivideoprojektiin, Jousiampuja-lehteen ja liiton yhteistyökumppanien ha-
kuun. Markkinointivideoprojekti toteutettiin yhteistyössä Helsingin ammattikorkea-
koulu Stadian opiskelijoiden kanssa. Ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastasi Jussi 
Mansukoski.  
 

6.7 Kansainvälinen organisaatiotoiminta 
 
Liitto kuului jäsenenä Kansainväliseen Jousiammuntaliittoon (World Archery Federa-
tion, WA), Euroopan Jousiammuntaliittoon (World Archery Europe, WAE) ja Pohjois-
maiden Jousiammuntaliittoon (Nordiska Bågskytteunionen, NBU).  
 
NBU:n kokoukseen 15.16.2.2014 Ruotsissa osallistui Niko Ylipelkonen. WAE:n kong-
ressiin heinäkuussa Armeniassa tauluammunnan EM-kisojen yhteydessä osallistui 
Juha Viitaoja. 
 
Anne Lantee osallistui 30.10.-2.11.2014 Sveitsissä järjestettyyn WA:n Management 
Seminariin. 
 
Pienen tauon jälkeen suomalainen tuomari osallistui taas kansainvälisiin arvokilpai-
luihin tuomarina, kun WAE:n maanosatuomari Pyry Ekholm kuului 3D-ammunnan 
EM-kilpailujen tuomaristoon Virossa 16.-20.9.2014. 
 
 

7 Talous 
 
Liiton tilinpäätös tilikaudella 2014 oli 25 442,51 euroa ylijäämäinen. Ylijäämän syn-
tyyn vaikutti ensisijaiseti budjetoitua huomattavasti suurempi varainhankinnan tuot-
to erityisesti jäsenmaksuista ja kilpailuluvista ja se, ettei aluevalmennustoimintaa 
saatu käynnistettyä suunnitellusti vuonna 2014.  
 
Liiton maksuvalmius on ollut kohtalainen vuoden 2014 aikana. 
  



 15 

7.1 Jäsen- ja lisenssimaksut 
 
Liiton jäseniltä on peritty vuonna 2014 näiden jäsenmääriin perustuvat jäsenmaksut 
28 euroa aikuisjäsentä ja 16 euroa juniorijäsentä kohti.  
Kilpailulisensseistä aikuisten lisenssi maksoi 60 euroa ja juniorien (alle 18-vuotiaiden 
tai vuonna 2014 18 vuotta täyttäneiden) lisenssi 35 euroa. SJAL:n ja Suomen Maas-
tojousiampujain Liiton (FFAA) yhteistyössä tarjoama aikuisten Superlisenssi maksoi 
83 euroa ja juniorien (alle 18-vuotiaiden tai vuonna 2014 18 vuotta täyttäneiden) 
Superlisenssi 52 euroa. Harrastajalisenssi maksoi 20 euroa. Lisenssimaksut pysyivät 
ennallaan verrattuna vuoteen 2013.  
 
Superlisenssiä tarjottiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Superlisensseistä tilitet-
tiin FFAA:lle heidän liittonsa osuudet eli aikuisten lisensseistä 23 euroa ja juniorien 
lisensseistä 17 euroa. 
 
Uutena lisenssinä lisenssivalikoimaan tuli kesken vuotta yli 80-vuotiaille tarkoitettu 
kilpailulisenssi, joka sisältää vain vastuuvakuutuksen, sillä vakuutusyhtiö ei myönnä 
tapaturmavakuutusta yli 80-vuotiaille. Lisenssin hinta oli 30 euroa.  
 

7.2 Avustukset 
 
Liiton valtionavustuksen määrä laski vuonna 2014, kun parajousiammunnalle anot-
tua erityisavustusta ei saatu. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavus-
tus oli 67 000 euroa (70 000 euroa vuonna 2013). Lisäksi SJAL sai Suomen Olympia-
komitean huippu-urheiluyksilöltä tukea parajousiammunnan kansainvälisen valmen-
nustoiminnan tehostamiseen 7000 euroa ja yksilötukea kolmelle nimetylle urheilijalle 
(Jean-Pierre Antonios, Jere Forsberg, Saana-Maria Sinisalo) yhteensä 14 000 euroa 
sekä paralympia- ja olympiavalmennuksesta vastaavan päävalmentajan kuluihin 22 
500 euroa.   
 
Huippu-urheiluun liittyvää tukea saatiin toimintaan Olympic Solidarityltä, joka maksoi 
World Archeryn järjestämän nuorten leirin ennen nuorten EM-kilpailuja Sloveniassa 
sekä kilpailuun osallistumisen kahden ampujan ja yhden valmentajan osalta. Lisäksi 
Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL tuki pienellä summalla kolmen opiskelijoiden MM-
kilpailuihin osallistuneen jousiampujan kilpailumatkaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 


