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      Kuusankosken Ampujat ry. 

TOIMINTAKERTOMUS 2010 
 
    Kulunut vuosi oli virallisesti viideskymmenesensimmäinen. 
Toimintamme on jatkunut edellisvuosien tapaan kunniakkaita perinteitä vaalien. 
Johtokuntaan ovat kaudella 2010 kuuluneet Jukka Jokinen puheenjohtaja / tiedottajana, 
Sakari Ahola varapuheenjohtajana, Reijo Yrjövuori, Olli Parén, Seppo Mesiäinen 
nuorisovastaavana, Kari Eskola rahaston-/jäsenasian hoitajana, Erik Lepistö, Markku 
Sihvola ja Tapani Joutjärvi sihteerinä. 
Seuran kirjanpitäjänä on toiminut Matti Wilenius, toiminnantarkastajina ovat olleet Hannu 
Jokinen ja Martti Ollikainen ja varalla Liisa Ollikainen. 
 
Sihteeri on laatinut jäsentiedotteen ja päivittänyt kotisivujamme. 
 
    Nuorten ampumakoululle eli ampumaurheilun peruskursseille oli kysyntää. Aloitimme 
ampuma-koulutoiminnan lokakuun alusta, kurssi kesti aina huhtikuulle ilma-asein ja siitä 
lumien sulettua siirtyi halukkaat ampumaan ulkoradalle seuran uudella pienoiskiväärillä. 
Kurssilta on singahtanut uutta tukiampujaa niin ilmakiväärissä kuin ilmapistoolissa ja he 
kaikki ovat myös halunneet osallistua ja käydä Maakunnan- Alueen- ja Suomen Kultahippu 
kilpailuissa. Vetäjinä kurssilla ovat toimineet Jukka Jokinen, Sakari Ahola, Jouni Jokinen, 
Seppo ja Teemu Mesiäinen, sekä Juha Vaitinen kivääripuolella. Pistoolissa Kari Eskola, 
Olli Parén, sekä Markku Sihvola. Pistoolipuolelle tarvittaisiin kipeästi lisää kouluttajia. 
 
    Kilpailukausi alkoi perinteisesti pienoispistoolin Sisäradan Avauskilpailulla lokakuussa 
2009 ja heti tammikuussa 2010 pidettiin Kuusaan Kulho-kilpailut. Nämä pienoispistoolilla 
käytävät ruutiasekilpailut luettiin myös sisäradan maakunnalliseen sarjakilpailuun. Näissä 
kahdessa kilpailussa osallistujia oli 42. 
 
    Maakunnan ilma-aseiden sarjakilpailuja järjestettiin kalliosuojassa yhteensä viisi kisaa ja 
mestaruuskisoja järjestimme ilmapistoolilla kuin ilmakiväärillä, sekä ilmakiväärin 3x20ls. 
asentokisan. Kävimme myös muiden seurojen järjestämissä sarjakilpailuissa. 
 
    Ilma-aseilla puulaakeja pidettiin kolmet, tammikuussa ilmahirvi-, helmi- maaliskuussa 
ilma-ase- ja marraskuun lopulla kinkkupuulaaki, näissä oli suorituksia yhteensä n.1500. 
 
    Ulkoradoilla Ojakorvessa ja Tyrrissä käytiin seuran omia mestaruuskilpailuja eri lajeissa 
yhteensä 12 kilpailua. Sarjakisoja pidettiin viikoittain koko kesäkauden. Maakunnallisia 
kilpailuja Ojakorven pistooliradalla oli 9, näistä kahdet oli maakunnan mestaruuskilpailut 
(pienois-/urheilu- 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 reilut 280 
suoritusta. 
 
    Kiväärijaos järjesti kesä- ja talvikaudella maakunnan ampujille leiripäiviä, joihin osallistui 
runsaasti ampujia maakunnasta. Ilma-aseleiri järjestettiin Voikkaan kalliosuojassa. 
 
     Osallistuimme RUL:lin kisoihin toimitsijoina ja järjestimme KouMAS:n kanssa Poliisien 
SM-kilpailut Tyrrin radalla elokuussa. 
 
Kalliosuojan 50m sisärataa on käytetty aktiivisesti. 
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     Ojakorven hirvirataa käyttivät seuran omat ja paikalliset metsästysseurat sarja- / 
mestaruuskilpailuihinsa, sekä RHY:n hirven ja karhun ampumakokeisiinsa. Kilpailupäiviä 
tuli omilta ja vierailta yhteensä 33 kertaa. UPM-Kymmene Oyj piti yhtenä arki-iltapäivänä 
hirven ja karhun Suomessa vaadittavan ampumakokeen.  
 
     Ojakorven hirviradalla suoritettiin lähiasukkaiden vaatimuksesta melumittauksia 
Mittauksissa raja-arvot ylittyivät korkeapaineaseilla eli hirvikivääreiden osalta. 
 
     Pistoolijaoksen puheenjohtajana toimi Kari Eskola. Hänen lisäkseen oli nimetty 
henkilöt, jotka vastaisivat kaikista jaoksen tehtävistä kuten tarvittavista valmisteluista 
taulujen, tuloksien, ym. kilpailuasioista ja niiden läpiviemisestä. Henkilöt olivat Olli Parén, 
Markku Sihvola, Olavi Pulsa ja Pekka Pärssinen. Nimettyjen lisäksi toiminnassa oli myös 
mukana useita pistoolijaokseen kuuluvia henkilöitä. (Liitteenä pistoolijaoksen 
toimintakertomus 2010). 
  
     Riistamaalijaoksen puheenjohtajana toimi Erik Lepistö ja hänen lisäkseen oli nimetty 
Olli Nyman, Ailo Eskola, Esa Keskitalo ja Pekka Kärkkäinen. (Liitteenä riistamaalijaoksen 
toimintakertomus 2010). 
 
    Kiväärijaoksen puheenjohtajana toimi Jukka Jokinen ja hänen lisäkseen oli nimetty 
Sakari Ahola, Seppo Mesiäinen, Jouko Valtonen, Juha Vaitinen, Pentti Rissanen, sekä Ali 
Mauno. (liitteenä kiväärijaoksen toimintakertomus 2010). 
 
    Järjestämissämme Ojakorven, Voikkaan kalliosuojassa ja Tyrrissä käydyissä 
harjoituksissa/kilpailuissa oli kauden aikana noin 4500 suorituskertaa. Seuran johtokunta 
kokoontui 11 kertaa ja jäsenkokouksia oli kolmet. Korjaus- ja siivoustalkoita pidettiin 7 
kertaa,  
 
    Jäsenmäärä oli tammikuun alussa 414 ja kasvoi vuoden loppuun mennessä 431 
henkilöön. Tästä tullaan vielä poistamaan jäsenvelvoitteen laiminlyöneet henkilöt, vaikka 
heidänkin osalta liiton maksua maksettiin 20 €/henkilö. Jäsenen olisi aina ilmoitettava 
eroamisestaan seuran jäsenasioita hoitavalle henkilölle tai seuran johtokunnalle. Siten 
vältyttäisiin ylimääräisiltä liiton maksuilta! 
  
    Kaudelle 2011 päätettiin selventää nimet alajaoksille esim. kiväärinuoret, pistoolinuoret 
ja riistamaalinuoret. 
 
    Lokakuussa järjestimme KouMAS:n pyynnöstä palkintoparlamentin, joka järjestettiin 
ravintola Viljamaassa. Tilaisuuden jälkeen halukkaat viettivät siellä myös seuran 
pikkujoulut. 
 
    Seuran sihteeri Tapani Joutjärvi on syyskokouksesta 1994 lähtien toiminut aktiivisesti 
tehtävässään ja halusi luopua sihteerin tehtävistään vuoden vaihteessa 2010. 
Seuran puheenjohtaja Jukka Jokinen luopui puheenjohtajuudesta vuoden 2010 loputtua ja 
hoiti tehtäviään 1.1.2005 lähtien.  
Toivotamme uudelle sihteerille (Pauliina Hermunen) ja uudelle puheenjohtajalle (Kosti 
Hämäläinen) innostusta ja menestystä uudessa tehtävässään. 
 
    Erilaisia ryhmiä kävi tutustumassa ilma-aseammuntaan vuoden aikana poikkeuksellisen 
paljon, mm. Erilaisia työporukoita ja Naukion-koulun oppilaita. 
 
 

Tapani Joutjärvi 


