Kuusankosken Ampujat ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2009
Kulunut vuosi oli viideskymmenes ja seuran perustaminen oli keväällä 3.3.1959.
Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin 50-vuotisjuhla, joka pidettiin 7.3.09.
Juhlaan olimme kutsuneet myös perustajajäseniä, joita vielä oli tavattavissa
kaksi. Herrat ovat Helge Peipponen ja Lauri Halonen. Johtokunta kutsui kaksi
seuramme
kriteerit
täyttävää
uutta
kunniajäsentä
tasaamaan
kunniajäsenmiehitystä, uudet henkilöt ovat Sakari Ahola ja Martti Ollikainen.
Juhlassa palkittiin myös pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme seuran
pöytästandaarilla ja historiikkikirjalla ja seuran aktiivisia jäseniä SAL:n
kunniamerkein
ja
kirjalla.
Kunniapuheen
tuli
pitämään
SAL:n
Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Marko Leppä. Historiikin esitteli Reijo
Yrjövuori. Juhlassa söimme hyvän ruuan ja täytekakkukahvit, ja lopuksi
tanssimme Matti Mustosen orkesterin tahdissa.
Sihteeri Tapani Joutjärvi ja puheenjohtaja Jukka Jokinen suunnittelivat 50vjuhlan kunniaksi seuralle juhlapostimerkin. (Kuva sivu 4)
Historiikkikirja valmistui seuran 50v-juhlaan, ja ensimmäiset kirjat päätettiin
jakaa 50-vuotisjuhlassa. Historiikkiryhmässä olivat Reijon lisäksi Jukka Jokinen,
Tapani Joutjärvi, Keijo Salonen, Risto Muukkonen, Ailo Eskola, Jussi Eloranta,
Kimmo Huttunen, Sakari Ahola, Olli Parén ja Martti Ollikainen. Aiheita,
lehtileikkeitä ja valokuvia kuluneelta ajalta tuli määräaikaan mennessä niukalti,
mutta kirjan mentyä painoon osa jäsenistöstä vasta heräsi. Olimme
ilmoitustauluilla ja netissä pyydelleet aineistoa jo yli kaksi vuotta, joten varmaan
paljonkin jäi historiikista puuttumaan vielä niiltäkin osin.
Toimintamme on jatkunut edellisvuosien tapaan kunniakkaita perinteitä vaalien.
Johtokuntaan ovat kaudella 2009 kuuluneet Jukka Jokinen puheenjohtaja /
tiedottajana, Sakari Ahola varapuheenjohtajana, Reijo Yrjövuori, Olli Parén,
Seppo Mesiäinen nuorisovastaavana, Kari Eskola, Erik Lepistö, Markku Sihvola
ja Tapani Joutjärvi sihteerinä, siinä ohessa hän on hoitanut myös
rahastonhoitajan tehtävät ja jäsenrekisteriasiat.
Seuran kirjanpitäjänä on toiminut Matti Wilenius, tilintarkastajina ovat olleet
Hannu Jokinen ja Martti Ollikainen ja varalla Liisa Ollikainen.
Sihteeri on laatinut jäsentiedotteen ja päivittänyt kotisivujamme.
Suomen Ampumaurheiluliitto palkitsi Kuusankosken Ampujat ry:n Vierumäellä
Grande Finale:ssa liiton 90- vuotisjuhlassa Hyvä-seura palkinnolla, kriteereinä
mm. ampumaurheilun kehittäminen paikkakunnalla ja ennen kaikkea
nuorisotyön kehittäminen.
Kymenlaakson
urheiluseurojen
yhdistys
palkitsi
kevätkokouksessaan
Kuusankosken Ampujat ry:n stipendillä ansiokkaasta seuratyöstä ja
paikkakunnalla
merkittävästä
ampumaurheilun
kehittämisestä
sekä
nuorisotyöhön panostamisesta.
Ameko Oy lahjoitti vastapainotukiin tarvittavan materiaalin (Rst) ja valmisti osat
kuuteen vastapainotukeen jotka Sakari Ahola kasasi ja modifioi toimiviksi
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Opetusministeriö ja
välinehankintoihin.

Nuori

Suomi

myönsivät

apurahan

ampumakoulun

Nuorten
ampumakoululle
oli
myös
kysyntää.
Aloitimme
ampumakoulutoiminnan lokakuun alusta, kurssi kesti aina huhtikuun puolelle saakka.
SAL halusi ”koulu” sanan kokonaan poistettavaksi ja nimeksi haluttiin
Ampumaurheilun peruskurssi. Kurssilta on singahtanut uutta tukiampujaa niin
ilmakiväärissä kuin ilmapistoolissa ja he kaikki ovat myös halunneet osallistua ja
käydä kilpailuissa. Vetäjinä kurssilla ovat toimineet Jukka Jokinen, Jouni
Jokinen, Sakari Ahola, Kari Eskola, Olli Parén, Seppo ja Teemu Mesiäinen, sekä
Markku Sihvola.
Maakunnan ampumajaoston mitali, jota oli suunnitellut Mikko Mattila ja Jukka
Jokinen, valmistui palkintoparlamenttiin. Maakunnan ampumajaosto teki
valitettavan päätöksen joukkuemitalien jakoa koskevassa asiassa. Seuramme
esitys oli, että joukkuekilpailuissa vain voittajajoukkue palkitaan Y/N sarjoista
alkaen vanhempiin ikäluokkiin, ja lisäksi jaettaisiin erikseen seuramitali
voittaneelle seuralle. Nuorissa kolme parasta joukkuetta palkittaisiin ja
seuramitali jaettaisiin kullekkin kolmelle parhaalle seuralle. Asiasta tehtiin
kokouksessa paikan päällä toinen ehdotus, jossa esitettiin kaikissa sarjoissa
kolmen parhaan joukkueen palkitsemista, ja seuramitalia ei jaettaisi. Tämä esitys
voitti äänestyksen jälkeen 7-6, osan seuramme jäsenistä äänestäessä seuran
esitystä vastaan. Sinänsä sääli, kun juuri oli saatu maakuntamitali valmiiksi ja
omassa seurassa nuorten ampumaharrastus hyvälle tasolle.
Kilpailukausi alkoi perinteisesti lokakuussa Sisäradan Avauskilpailulla ja heti
tammikuussa pidettiin Kuusaan Kulho-kilpailut. Nämä pienoispistoolilla käytävät
ruutiasekilpailut luetaan myös sisäradan maakunnalliseen sarjakilpailuun.
Maakunnan sarja- / mestaruuskilpailuja järjestettiin kalliosuojassa yhteensä
yhdeksän kisaa ilma-aseilla ja kävimme myös muiden seurojen järjestämissä
kilpailuissa.
Ilma-aseilla puulaakeja pidettiin kolmet, tammikuussa ilmahirvi-,
maaliskuussa ilma-ase- ja marraskuun lopulla kinkkupuulaaki.

helmi-

Ulkoradoilla Ojakorvessa ja Tyrrissä käytiin seuran mestaruuskilpailuja eri
lajeissa yhteensä kaksitoista kilpailua. Sarjakisoja pidettiin viikoittain koko
kesäkauden. Maakunnallisia kilpailuja Ojakorvessa oli yhdeksät, näistä kahdet
oli maakunnan mestaruuskilpailut (pienois- ja isopistoolissa). Tyrrissä käytiin
pienoiskiväärin makuun ja 3x20ls. omia sarjakilpailuja viikoittain ja
mestaruuksista kisattiin kolmasti. Maakunnan sarjakilpailuja oli yhteensä kuusi,
joista yksi oli makuun ja 3x20 ls. mestaruuskilpailut, kaikkiaan 250 suoritusta.
Kiväärijaos järjesti kesä- ja talvikaudella maakunnan ampujille leiripäiviä, joihin
osallistui runsaasti ampujia maakunnasta. Ruutiaseleirejä järjestettiin kaksi
kappaletta kesä- ja heinäkuussa. Ilma-aseleiri järjestettiin Voikkaan
kalliosuojassa 18.11.2009. Kouluttajaksi saatiin Mikko Mattila. Lisäksi
kiväärijaos järjesti helmikuussa leiripäivän Vierumäki-areenassa, johon osallistui
tukisarjojen ampujia kivääri /pistoolilajeissa, sekä ilmakivääriampujia.
Osallistuimme Kouvolan Kesä 2009-kisan järjestelyihin KouMAS:n kanssa
toukokuussa toimitsijoina ja löytyi seuralta kilpailijoitakin kisaan.
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Järjestimme kesäkuussa yhdessä KouMAS:n (heiltä oli 2 toimitsijaa paikalla)
kanssa Aluemestaruus-, ja maakunnan mestaruuskilpailut pienoiskiväärin
lajeissa. Seuraltamme riitti toimitsijoita kisaan, kuin myös ampujia 14T sarjasta
aina Y60 sarjaan asti. Myöhemmin elokuussa olimme myös mukana yhdessä
KouMAS:n kanssa järjestämässä Tyrrin ampumakeskuksessa Poliisien
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuja ja tästä toimitsijatehtävästä seuramme
nettosi jo rahaakin. Kiitos tästä kuuluu seuramme toimijoille.
.
Hankimme uuden ilmahirviradan Kausalassa käytyjen Suomen Metsästäjäliiton
Suomenmestaruuskilpailujen jälkeen kilpailun järjestäjiltä.
Päätimme rakentaa kalliosuojaan 50m pienoiskivääriradan harjoitusolojen
parantamiseksi, ja samaan tilaan testipenkin patruunatestausta varten. Sakari
Ahola on tätä tarkoitusta varten korjannut Ojakorven vanhat nauhataululaitteet
toimiviksi.
Ojakorven hirvirataa käyttivät seuran omat ja paikalliset metsästysseurat sarja- /
mestaruuskilpailuihinsa, sekä RHY:n hirven ja karhun ampumakokeisiinsa.
Kilpailupäiviä tuli omilta ja vierailta yhteensä 36 kertaa. UPM-Kymmene Oyj piti
yhtenä arki-iltapäivänä hirven ja karhun Suomessa vaadittavan ampumakokeen.
Pistoolijaoksen puheenjohtajana toimi Kari Eskola. Hänen lisäkseen oli valittu
toimimaan henkilöt jotka vastaisivat kaikista jaokseen kuuluvista tarvittavista
taulu ym. sekä kilpailuasioista. He ovat Olli Parén, Markku Sihvola, Olavi Pulsa
ja Pekka Pärssinen (liitteenä jaoksen toimintakertomus 2009).
Riistamaalijaoksen puheenjohtajana toimi Erik Lepistö ja hänen lisäkseen Olli
Nyman, Ailo Eskola, Esa Keskitalo ja Pekka Kärkkäinen (liitteenä jaoksen
toimintakertomus 2009).
Kiväärijaoksen puheenjohtajana toimi Jukka Jokinen ja hänen lisäkseen Sakari
Ahola, Seppo Mesiäinen, Jouko Valtonen, sekä Pentti Rissanen (liitteenä jaoksen
toimintakertomus 2009).
Järjestämissämme Ojakorven, Voikkaan kalliosuojassa ja Tyrrissä käydyissä
harjoituksissa/kilpailuissa oli kauden aikana noin 5000 suoritusta. Seuran
johtokunta kokoontui 8 kertaa ja jäsenkokouksia oli kaksi. Korjaus- ja
siivoustalkoita pidettiin 11 kertaa, josta suurimmat ja tärkeimmät olivat
ampumaradan aidan korjaus ja villikarjuradan kattojen uusiminen.
Ojakorven
hirviradalla
suoritettiin
asukkaiden
vaatimuksesta
kolme
melumittausta. Mittaukset suoritti Kouvolan-seudun kansanterveystyön
ympäristötarkastaja Mikko Sokura joissa kahdessa ensimmäisessä mittauspiste
oli Sillanojantiellä, ensimmäisessä 6.7.2009–7.7.2009 mittauksessa ei
ampumaseuraa informoitu asiasta. Ampumaäänet eivät mittauksessa erottuneet
taustaäänistä, toinen mittaus 17.9.2009 ympäristötarkastaja Mikko Sokura pyysi
ampumaseuraa paikalle ja suorittamaan koe ammunnat. Ammunnat suoritettiin
siten, että ensin ammuttiin 5 laukausta 7,62mm vanhalla sotilaskiväärillä ja 5
laukausta äänenvaimentimella varustetulla kaliiberiltaan308 (tuumaa) kiväärillä.
Aseissa käytettiin ampujien itse lataamia patruunoita, mittauspisteen etäisyys
pistoolirataan oli noin 400m ja etäisyys hirvirataan oli noin 620m. Mittauksissa
raja-arvot alittuivat ollen maksimissaan 57dB. Valtioneuvoston päätöksessä
ampumaratojen aiheuttama melutaso ohjearvoista on määritetty että melutaso ei
saa ylittää ulkona A-painotettua enimmäistasona impulssiaikavakiolla (LAlmak)
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määritettynä 65dB (Vnp53/1997) Paikalla ampumaseurasta oli Sakari Ahola ja
Ailo Eskola jotka suorittivat koe ammunnat, sekä Ismo Taskinen, Pertti Paloranta
ja Jukka Jokinen
Kolmas mittaus suoritettiin muutaman asukkaan järjestämän nimen
keräyslistaan vedoten Retkeilijäntie 76 pihasta 24.9.2009 klo-15:38–25.9.2009
klo 8:07 mittauspisteen etäisyys lähimpään ampumapaikkaan oli alle 150m.
Mittaus jaksolla ohjearvo ylittyi suurimmillaan noin 20dB:llä. Mittaus tuloksesta
johtuen sovimme, Kouvolan kaupungin ympäristöviraston kanssa yhteisestä
neuvottelusta 12.11.2009 asian tiimoilta. Läsnä ampumaseurasta oli J Jokinen,
S Ahola ja R Yrjövuori sekä Kaupunginvaltuutettu P. Paloranta,
ympäristövirastosta A Arvonen, R Pesonen ja M Sokura Neuvottelun tuloksena
todettiin,
että
ampumaseuran
tulee
31.12.2009
mennessä
esittää
ympäristövirastolle hyväksyttäväksi suunnitelma Ojakorven ampumaradan
meluselvityksestä. Suunnitelman esittämisen jälkeen sovitaan meluselvityksen
toteuttamisesta. Suunnitelman laati Promethor Oy Turusta, ja suunnitelma
toimitettiin ympäristövirastolle 30.12.2009. Seuraava neuvottelu sovittiin
pidettäväksi 8.2.2010, jossa sovitaan melunmittauksen suorittamisen aikataulu.
Jäsenmäärä oli tammikuun alussa 409 ja kasvoi vuoden loppuun mennessä 422
henkilöön. Tästä tullaan vielä poistamaan jäsenvelvoitteen laiminlyöneet 12
henkilöä, heidänkin osalta liiton maksua maksettiin 20 €/henkilö. Eroavan
jäsenen olisi ilmoitettava aina asiasta sihteerille tai jäsenasioita hoitavalle
henkilölle. Siten vältyttäisiin ylimääräisiltä liiton maksuilta!
Kaudelle 2010 päätettiin perustaa nuoriso- ja seniorijaokset.
Lokakuussa osallistuimme palkintoparlamenttiin, joka järjestettiin ravintola
Viljamaassa HAS:n toimesta. Tilaisuuden jälkeen vietimme siellä myös
pikkujoulut.
Erilaisia ryhmiä kävi tutustumassa ilma-aseammuntaan vuoden aikana
poikkeuksellisen paljon, mm. Naukion-koulun 9.luokkalaisia noin 50 poikaa.

Jukka Jokinen puheenjohtaja / Tapani Joutjärvi sihteeri.
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