KIVÄÄRIJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014
Vuosi 2014 jatkui siitä mihin vuosi 2013 päättyi, edellisvuosien tapaan jälleen seurahistorian
kaikkien aikojen menestyksekkäin, saavuttihan seura kiväärilajeissa 28 SM-tason mitalia.
Pohjolan Malja kilpailussa seura nousi jo kahdenkymmenen parhaan joukkoon, ollen
seitsemästoista, kun pisteet tulevat lähes yksinomaan kiväärilajista, suoritus on kunnioitettava.
Kiväärijaoksen toiminta jatkui siis jo totuttuun tapaan hyvin aktiivisena ja nuoriin panostaen,
aikuisurheilijoita unohtamatta.
Seuran avaintehtäviä ovat ampumakoulun järjestäminen ja nuorten ampumakoululaisten harrastuksen
jatkuvuuden takaaminen, sekä edustusampujistamme huolehtiminen. Oikein suunnatut välinehankinnat
ja harjoitusolojen 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 jatkuva
kehitystyö.
Ne henkilöt, jotka osallistuvat ampumakoulussa nuorten kouluttamiseen, ovat seuralle edelleen kullan
arvoinen voimavara, mistä suuri kiitos heille.
Puhjonmäen ilma-aseradalle rakennettiin syksyllä 2014 rata(kolme), kuusi uutta ilma-asepaikkaa ja
kolme 3x20ls paikkaa tasaamaan harjoitteluissa ja kilpailuissa syntyviä ruuhkia, myös ilmahirvi ja
ilmaolympia saivat hyvät harjoituspaikat.
Kilpailullista menestystä on tullut, muun muassa Hipuissa 12/14 sarjan useampi joukkuekulta sekä
henkilökohtaisia mitaleja. Henkilökohtaisissa sarjoissa SM-kultaa ja hopeaa, N16 ja Y16 50m kivääri
joukkuehopeaa, Y18 3x20ls 50m kivääri joukkuepronssia. Valtakunnallisessa ilmakivääri
sarjakilpailussa KuusA;n joukkue nousi mestaruussarjaan, II divarissa oltiin hopealla joukkue nousi I
divariin, Y50-sarjassa viides.
Talkoita järjestimme vuoden aikana useita. Tyrrissä 50m radalla ja Puhjonmäen ilma-aseradalla, yli
kolmekymmentä seurassa kiväärilajeja harrastavaa jäsentä, mikä oli varsin suuri joukko talkoolaisia.
Tuuliverkkojen parissa häärivät aikuiset naiset ja miehet, nuoret laittelivat tuulilippuja ja siivoilivat
paikkoja. Lopuksi nautimme vielä pullakahvit, nuorille oli limut. Yhteishenki oli mahtavaa, olimme
edelleen kuin yhtä suurta perhettä. Puhjonmäen radan rakentamisryhmä on jäänyt melko huomiotta,
mm. Juha Vaitinen Juhani Toikka omilla työpanoksillaan ovat olleet korvaamattomia ahertajia! Tyrrin
50m radan hoito on ollut kiväärijaoksen huollettavana usean vuoden.
Hyväksi todetun Puhjonmäen ilma-aseradan myötä maakunnan ilmakiväärin sarjakilpailuissa
osallistujia kävi todella runsaasti. Edelleen voimakkaasti kasvanut nuorten osallistujamäärä
ilmakiväärin tukisarjoissa oli runsas, kiitos hyvän nuorisotyön, ratapaikat olivat täynnä jokaisessa
kilpailussa. Tulostoimistoa hoitivat Tapani Joutjärvi, Susanna Jokinen, Susanna Pohjoisaho ja Päivi
Jokinen. Kilpailuissa ilmoittautumisten vastaanottajana Seppo Mesiäisen panos on myös
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, tuoden seuralle huomattavan kilpailujen
oheistulon! mm. Päivi Rajala kanttiiniryhmän vetäjä, Anja Suur-Hamari, Satu Vainio, Aulikki Kanerva
sekä monet nuoret leipurit mm. Emma Kanerva, Jonna Ja Tiia Mauno.
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Entisen tavan mukaan järjestämämme kilpailut saivat kiitosta niin kesä- kuin talvikaudellakin. Kesällä
2014 ammuttiin Tyrrin radalla pienoiskiväärin asento- ja makuulajeissa, maakunnan mestaruuskilpailut,
ja sarjakilpailuja yhteensä 358 suoritusta. Seuranmestaruus / sarjakilpailuja, sekä harjoituskertoja oli
1080 kpl, yhteensä suorituksia kertyi kunnioitettavat 1438 kappaletta. Suoritusten määrä nousi
tuntuvasti edelliseen vuoteen nähden. Seuran mestaruudesta ammuttiin täysottelussa (3x40ls),
puolikkaassa (3x20), makuukilpailussa ja ilmakiväärissä. Tulostoimistoa hoiti Tyrrin radalla Susanna
Pohjoisaho ja Päivi Jokinen.
Kansallisia ja mestaruuskisoja järjestimme: Sotilasurheiluliiton mestaruuskisat tammikuussa,
Aluemestaruuskilpailut 10m kiväärin 3x20ls helmikuussa, tukisarjojen aluekarsintakilpailu
helmikuussa
SVA mestaruuskisat 3x20ls 10m kiväärissä maaliskuussa, 50m kiväärin Aluemestaruuskilpailut
syyskuussa, Kymi Open ilma-ase kilpailu marraskuussa.
8.4.2015 Jukka Jokinen
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