Kuusankosken Ampujat ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2006
Kulunut toimintavuosi oli 47. Toimintamme on jatkunut edellisvuosien tapaan kunniakkaita perinteitä
vaalien.
Seuran "HISTORIIKKI-toimikunta" on kokoontunut kauden aikana seitsemän kertaa.
Toimikuntaan ovat kuuluneet:
Reijo Yrjövuori toimikunnan puheenjohtaja, Keijo Salonen, Risto Muukkonen, Jussi Eloranta, Ailo Eskola,
Martti Ollikainen, Tapani Joutjärvi, Jukka Jokinen ja Olli Parén.
Kaikki ovat olleet aktiivisesti asiassa mukana.
Toimikunta pyytää vielä apua jäsenistöltä mm. seuraan liittyviä vanhoja valokuvia ym. juttuja.
Ojakorven pistooliradalle saimme hankittua vanhan 20 jalan säilytyskontin Kotkan satamasta.
Nuorten ampumakoulu vuosien tauon jälkeen saatiin syksyllä käyntiin. Vetäjinä ovat toimineet Jukka
Jokinen, Kari Eskola, Harri Hallikas, Seppo Mesiäinen, Olli Parén ja Markku Sihvola.
Pistoolijaos on toiminut suhteellisen vireästi, kertoo pistoolijaoksen puh.joht. Olli Parén.(liite 1).
Riistamaalijaoksen puheenjohtaja Eerik Lepistö luonnehti kesän tapahtumia villikarjun osalta
katastrofaaliseksi.(liite 2).
Pienoiskiväärin maakunnallisissa- ja seuran sarjakilpailuissa kävijämäärä on positiivisesti ollut nousussa
viimeiset neljä vuotta, joissa saavutetut tulokset kertovat korkeasta tasosta, totesi kiväärijaoksen puh.joht.
Jukka Jokinen.(liite 3).
Mutta toivotaan tuleville kausille lisää osallistujia sarja-/mestaruuskilpailuihin.
Järjestimme perinteisen Kuusaan Kulho 20 + 20 ls. kilpailun tammikuussa.
Voikkaan kalliosuojassa pidettiin ilma-aseiden maakunnallisia sarjakilpailuja, sekä käytiin aktiivisesti
myös muiden ampumaseurojen järjestämissä maakunnallisissa sarjakilpailuissa.
Osallistuttiin ilma-aseiden Maakunnan mestaruus-, sekä Kaakkois-Suomen Aluemestaruuskilpailuihin.
Seurastamme osallistui ilma-aseiden SM-kisoihin Jouni Jokinen ja Kultahippufinaaliin Simo Heikkinen.
Järjestimme Voikkaan kalliosuojassa Kymenlaakson Reserviläispiirin sisäradan mestaruuskilpailut
pienoispistoolissa.
Käytiin sisäradan mestaruus- /sarjakilpailuja eri lajeissa.
Ilma-aseiden Aluemestaruuskilpailuihin Mikkelissä osallistuttiin.
Seuran mestaruus- ja sarjakilpailusuorituksia kertyi sisäradalla suunnilleen edellisvuoden mukaisesti.
Riistamaalin piirinmestaruuskilpailuihin osallistui seuramme jäseniä.
Pidimme sääntömääräisen "kevät" kokouksen huhtikuussa.
Seuramme järjesti eri yhteisöille ilma-aseammuntaa Voikkaan kalliosuojassa 3 kertaa.
Voikkaan Reserviupseerikerho käytti kalliosuojan ampumaratalaitteita harjoituksissaan 39 suorituksen
verran.
Kalliosuojan tapahtumissa suorituksia oli kertynyt kaikkiaan noin 1800.
Pienoiskiväärin sarja-/mestaruuskilpailuja ammuttiin Tyrrin radalla. Lajeina oli makuu 60 ls. ja asennot
3x20 ls, sekä täysottelu 3 x 40 laukausta.
- Osallistuttiin ruutiaseiden Maakunnan mestaruus-, sekä Kaakkois-Suomen Aluemestaruuskilpailuihin.
- Ojakorvessa ammuttiin kesäkuussa Kymi - Voikkaa tehtaiden hirvimestaruuskilpailut.
- Osallistuttiin ruutiaseiden SM- ja Aluemestaruuskilpailuihin.
- Osallistuttiin riistamaalin SM- ja Aluemestaruuskilpailuihin.
Pidettiin kesän aikana Maakunnallisia sarjakilpailuja Ojakorven ampumaradalla pienois- / urheilu- ja
vakiopistoolissa.
Järjestettiin Maakunnan mestaruuskilpailut pienois- / urheilupistoolissa, sekä isopistoolissa Ojakorven
ampumaradalla.
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Ulkoratakauden aikana järjestimme Ojakorven pistooliradalla seuran mestaruus- ja sarjakilpailut eri
lajeissa.
Riistamaalin mestaruus- sekä sarjakilpailut ammuttiin Ojakorvessa 50 m ja 100 m radoilla.
Hirvirataa seuramme jäsenten lisäksi käyttivät Kuusankosken Riistamiehet, Mattilan Metsästyskerho ja
Pilkanmaan Jahti. Kilpaillen omista mestaruus- ja sarjakilpailuistaan.
Jaalan ja Kuusankosken RHY käytti rataa neljänä päivänä hirviammuntakokeisiin.
Luodikko- ja ampumahiihtoradat ovat olleet myös ahkerasti käytössä ympäri vuoden.
Ilkivaltaakin oli tehty kesän ja syksyn aikana Ojakorven ampumaradoilla.
Ojakorven radoilla mestaruus- sekä sarjakilpailuissa suorituksia oli yhteensä n. 2000
Muista Ojakorven ampumaratojen harrastuskäyttäjistä ei ole tarkkoja lukuja.
Lokakuussa siirryimme Voikkaan kalliosuojaan, jossa aloitimme Sisäradan Avauskilpailulla la. 7.10.06.
Pidimme sääntömääräisen syyskokouksen 15 marraskuuta Voikkaan Kerholla.
Ruotsalainen pika-ammunta käytiin joulukuun ensimmäisenä sunnuntaina.
Puulaakiammuntoja kauden aikana käytiin kolmet, ilmahirvi- ilma-ase- ja kinkkupuulaaki.
Toimitsijoita puulaakiammunnat kaipaisivat enemmän, jotta puulaakitoiminta voisi jatkua tulevinakin
vuosina.
Kauden aikana seuran jäseniä on osallistunut myös useille kursseille ja leireille, niin ammunnan kuin
valmennuksenkin suhteen.
Seurastamme osallistuttiin liiton-, aluejaoston- ja maakunnan yhteisiin kokouksiin.
Kaakkois-Suomen aluejaostoon kaudeksi 2007 valittiin Jukka Jokinen.
Seuramme järjesti menneen kauden aikana kilpailuja ja muuta toimintaa siten, että toimintasuunnitelma
toteutui.
Järjestämissämme kauden tilaisuuksissa ja kilpailuissa oli toimitsijat mukaan lukien reilut 3800
osallistujaa.
Seuran johtokunta kokoontui 6 kertaa ja jäsenkokouksia oli 2 kertaa.
Korjaus- / siivoustalkoita tehtiin sisä- sekä ulkoradalla yhteensä 11 kertaa.
Seuramme jäsenmäärä oli vuoden alussa 360. Jäsenmaksu suorituksia jäi saamatta 14, kummittelevia
jäseniä oli liiton kalenterissa nyt 6, myös heidänkin osaltaan jouduttiin maksamaan (14+6=20x20€)
jäsenmaksua yht. 400€.
Eroavan jäsenen pitäisi aina ilmoittaa eroamisensa sihteerille, siten vältyttäisiin ylimääräisiltä liiton
maksuilta.
Jäsenillemme olemme rakentaneet jo 10 vuoden ajan jäsenkalenterin tiedotuksineen, sekä myös omat
kotisivut.
Johtokuntaan ovat kaudella 2006 kuuluneet Jukka Jokinen puh. johtaja, Keijo Salonen varapuh. johtaja,
Tapani Joutjärvi siht./rahastonhoitaja, sekä Kari Eskola, Harri Hallikas, Olli Parén, Seppo Mesiäinen, Eerik
Lepistö ja Mervi Laito.
Muutoksia syyskokous teki, Mervi Laiton tilalle johtokuntaan 2007 valittiin Markku Sihvola.
Tilintarkastajina ovat toimineet Tuomo Nurmi ja, varalla Hannu Jokinen.
Tapani Joutjärvi
KuusA:n sihteeri
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