KIVÄÄRIJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015
Vuosi 2015 jatkui vielä tuloksellisempana kuin 2014, ollen jälleen seurahistorian
kaikkien aikojen menestyksekkäin, saavuttihan seura kiväärilajeissa 51 SM mitalia.
Pohjolan Malja kilpailussa seura sijoittui kunniakkaasti NELJÄNNEKSI. Edellä oli
vain kolme seuraa, näissä seuroissa lajivalikoima on suuri, mm haulikon ja
pistoolin lajit vahvasti esillä, kun taas KuusA;n pisteet tulevat lähes yksinomaan
kiväärilajista, suoritus on erittäin merkittävä.
Seura palkittiin myös Ampumaurheiluliiton VUODEN SEURA nuorisourheiluseurapalkinnolla. Joka osaltaan kertoo seuran toiminnasta.
KuusA palkittiin myös Kaakkois- Suomen parhaana seurana, alueelle oli esitetty
jälleen myös esityksiä parhaista urheilijoista ja toimihenkilöistä, lienee käynyt niin
kuin edellisenä vuonnakin, ettei esityksiä oltu edes luettu. Kun parhaita urheilijoita
alueelta valittiin, niin kaksinkertainen Suomen ennätyksen ja kahden
Suomenmestaruuden haltija, sekä Suomen ennätyksen ja Henkilökohtaisen
Suomen mestaruuden haltija, jäivät palkitsematta niin kyllä se vähän ihmetyttää.
Kiväärijaoksen toiminta jatkui totuttuun tapaan hyvin aktiivisena, tasapuolisena ja
oikeudenmukaisena, kuten menestys ja joukkuevalinnat osaltaan kertoo,
pääpainoalueena nuoret, aikuisurheilijoita unohtamatta.
Seuran tehtäviä on ollut ampumakoulun järjestäminen ja nuorten harrastuksen
jatkaminen. Oikein suunnatut välinehankinnat ja harjoitusolojen jatkuva
kehittäminen on huomattu Suomen ampumaurheilijoiden, sekä päättäjien piireissä,
liittyihän vuoden aikana jälleen joukkoomme huipputason ampujia muista
seuroista, liittymisperusteinaan mm. HYVÄ JUNIORITYÖ. Harrastajien määrä on
kohonnut huikeasti viimeisinä vuosina kaikissa sarjoissa, hyvän pohjan kehitykselle
on luonut harjoitusolosuhteiden motivoiva taso.
Kaiken menestyksen keskellä on pieni joukko rakentanut pyyteettömästi radat
nykyiseen kuntoon, varsin lyhyessä ajassa. Puhjonmäen ilma-aseradalle hankittu
SIUS taululaitteisto on ollut iso sijoitus, hankinta on vastannut ennakko-odotuksia.
Keväällä 2015 se pieni joukko rakensi taulukonsolit joihin SIUS laitteet asennettiin.
Jussi Eloranta, Juhani Toikka, Anssi Lång, Tatu Kemppi ja Jukka Jokinen, myös
Kari Hokkanen ja Jouni Jokinen olivat omalla panoksellaan mukana mittavassa
urakassa. Työtunteja ryhmälle kertyi kunnioitettava määrä. Sinkityt pyörillä
varustetut konsolivaunut teetettiin Parik-säätiöllä, vaunujen suunnittelusta
vastasivat Kari Hokkanen ja Jukka Jokinen.
Syksyllä rakennettiin kolmiasento-kilpailuja varten omat taulukonsolit,
toteuttivat Jussi Eloranta, Anssi Lång, Tatu Kemppi ja Jukka Jokinen.

työn

Talkoita järjestimme vuoden aikana useita. Puhjonmäen ilma-aseradalla mm
poistettiin vanhat nauhataulut pienellä talkooporukalla Jussi Eloranta, Juhani
Toikka, Anssi Lång, Tatu Kemppi, Seppo Mesiäinen, Raimo Niemi, Kari Miettinen ja
Jukka Jokinen.
Tyrrissä uuden ympäristöluvan myötä 50m rata on kokenut varsin suuria
muutoksia. Radan taakse on rakennettu huoltotie, tiepohjan alta on kaadettu
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puusto, mikä viime vuosina on ollut hyvä tuulisuoja, näin ollen tuuli pääsee
puhaltamaan vapaammin taulunippuihin näyttösuojassa, vaarana taulunippujen
vioittuminen. Aikamme asiaa pohdittuamme Seppo Mesiäinen heitti ajatuksen
vanhojen tuuliverkkojen käytöstä tuulisuojana, kun olimme päättäneet että emme
enää asenna tuuliverkkoja ampumaradalle, verkot saivat näin uusiokäytön.
Kilpailluissa menestystä on tullut laajalla rintamalla. Kultahippujen ilma-ase
finaalissa ilmakiväärin 12HT sarjan kaksoisvoitto Rasmus Finne 198(17X) Santra
Mauno 198(12X) Topi Juonojan ollessa seitsemäs tuloksella 196. Lauri Tylli 18.186
myös kaksi joukkuehopeaa oli kovatasoisessa kilpailussa upea suoritus. Myös
hippujen 50m kiväärin finaalikilpailu oli menestys; joukkuekulta 14T sarjassa ja
hopea 12T sarjassa, henkilökohtaisessa kilpailussa 14T Severi Mauno pronssi ja
Rasmus Finne 12T pronssia.
Sarjoissa 16 ylöspäin menestys oli jäätävää. Kuusitoista SM joukkuemitalia, joista
seitsemän oli kultaa. Niissä tehtiin kaksi Suomenennätystä. N18 IK SE 1145
joukkueella Armi Häkkinen, Tiia Mauno ja Jonna Mauno, sekä 50m kivääri makuu
kilpailussa Y18 sarjassa SE 1887 joukkueella Armi Häkkinen, Mika Piipponen ja
Roope Pohjoisaho joka ampui kipsi jalassa. kuusi hopeaa ja kolme pronssia.
Henkilökohtaisissa sarjoissa Roope Pohjoisaho saavutti kaksi uutta Suomen
ennätystä Y18 sarjassa; ilmakivääri SE 609,1 ja IK 3x20ls SE 585. Armi Häkkinen
teki 50m kiväärin makuukilpailussa uudet SE lukemat N18 sarjassa SE 613.
Kultakantaan ylsi myös Mika Piipponen M18 sarjassa 50m kiväärin 3x20ls
kilpailussa 564 tuloksella, Hannu Yläoutinen M50 sarjassa Vakiokiväärin 3x20ls
kilpailussa 551 tuloksella ja Sakari Ahola Y70 sarjassa 300m kiväärissä 515
tuloksella. Kaikki SM-tulokset liite.
SAL käynnisti CUP kilpailut 2015 kokeilumielessä. KuusA järjesti kaksi CUP; n osa
kilpailua, joiden järjestelyt sujuivat uusien laitteiden osalta mallikkaasti,
kiväärisuorituksia noin 50. Syksyllä 2015 Kymi Open ilma-asekisa keräsi myös
hyvin osallistujia, 79 kiväärisuoritusta. Kymi Open oli myös kauden 2016 CUPkilpailun osakilpailu
Tatu Kemppi on ollut korvaamaton henkilö SIUS laitteiston käytön kannalta,
opeteltuaan järjestelmän käytön Tatu on kouluttanut mm. Katja Tähden, Anssi
Långin ja Kari Hokkasen järjestelmän käyttöön, toki Katja, Anssi ja Kari ovat olleet
hyvin omatoimisia mm kotona opiskelun suhteen. Myös Toni Matilaisen osaaminen
oli laitteiston käyttöliittymän opiskelussa tärkeä. Tatu on myös järjestänyt myös
muille koulutustilaisuuksia laiteiden käyttöön.
Hyväksi todetun Puhjonmäen ilma-aseradan myötä maakunnan ilmakiväärin
sarjakilpailuissa osallistujia kävi todella runsaasti 286 kiväärisuoritusta,
syyskaudella oli SIUS- laitteisto jo täydessä käytössä, joka osaltaan on nostanut
kävijämääriä.
Edelleen
voimakkaasti
kasvanut
nuorten
osallistujamäärä
ilmakiväärin sarjoissa oli runsas, ratapaikat olivat täynnä jokaisessa kilpailussa.
Tulostoimistoa hoitivat Tapani Joutjärvi, Susanna Pohjoisaho, Päivi Jokinen, Anssi
Lång, Katja Tähti, Kari Hokkanen ja Arttu Lång. Kilpailuissa ilmoittautumisten
vastaanottajana Seppo Mesiäisen panos on edelleen kunnioitettava. Seppo on
hoitanut kesä ja talvikausien ilmoittautumiset kilpailupaikalla.
Kanttiini/kahvio on tässäkin lajissa osoittautunut seuran kulmakiveksi. Innokkaat
leipojat ja piirakan paistajat ovat pyyteettömästi panostaneet kilpailutoimintaan,
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tuoden seuralle huomattavan kilpailujen oheistulon! mm. Päivi Rajala, Anja SuurHamari, Satu Vainio, Katja Tähti, Susanna Pohjoisaho, Päivi Jokinen.
Entisen tavan mukaan järjestämämme kilpailut saivat kiitosta niin kesä- kuin
talvikaudellakin. Kesällä 2015 ammuttiin Tyrrin radalla pienoiskiväärin asento- ja
makuulajeissa, maakunnan mestaruuskilpailut, ja sarjakilpailuja yhteensä 371
suoritusta. Seuran mestaruus sekä harjoituskertoja oli 1369 kpl, nousua
vuodentakaiseen 289 suoritusta yhteensä, suorituksia kertyi kunnioitettavat 1740
kappaletta, kasvua 302 suoritusta. Seuran mestaruudesta ammuttiin täysottelussa
(3x40ls), puolikkaassa (3x20), makuukilpailussa ja ilmakiväärissä. Tulostoimistoa
hoiti Tyrrin radalla Susanna Pohjoisaho ja Päivi Jokinen.
Kansallisia ja mestaruuskisoja järjestimme:
Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailut tammikuussa
SVA mestaruuskilpailut 3x20ls 10m kiväärissä tammikuussa ja 50m kisan
kesäkuussa
Ilma-ase CUP; n kilpailut kesäkuussa ja elokuussa
Reservin Ampumamestaruuskilpailut elokuussa, kiväärijaos oli vahvasti mukana
Kymi Open ilma-ase kilpailu marraskuussa
15.3.2016 Jukka Jokinen
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