SUOMUSSALMEN URHEILUAMPUJAT RY

VUOSIKERTOMUS 2015
YLEISTÄ
Yhdistyksemme 49. toimintavuosi oli urheilusaavutusten osalta erinomainen
kotimaan kilpailujen osalta.
Jorma Jäntti ja Marko Kemppainen kuuluivat Suomen maajoukkueeseen ja Jorma
myös Puolustusvoimien valmennusryhmiin.
Vuoden alussa saatiin siirtotoimet Aittokosken radan osalta tehtyä ja asia on
Suomussalmen urheiluampujien osalta hoidettu. Asevastaava yhdistyksellä vielä
on niin kauan kun poliisi saa lupa asiat hoidettua.
Rastiviikko työllisti jälleen yhdistyksen talkoolaisia ja majoitusasiat hoituivat
yhdistyksemme toimesta.
Yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa.
HALLINTO
Yhdistyksemme syyskokouksessa, joka pidettiin 6.11.2015 Hotelli ravintola
Kiannon Kuohuissa, suoritettiin alla mainitut henkilövalinnat vuodelle 2016.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin yksimielisesti Jaakko Sand
Hallituksen jäseneksi valittiin Risto Heinistö, Hannu Juntunen, Esa Karjalainen,
Esa Kemppainen, Janne Räisänen, Marju Sand, Marko Räsänen ja Raimo
Moilanen
Jaostoissa jatkavat:
Haulikko- ja riistamaalijaosto: puh.joht Esa Kemppainen, jäsenet Lassi Heinonen,
Seppo Häkkinen, Ossi Rapanen, Hannu Juntunen ja Reino Oittinen
Hirvenhiihtojaosto: puh.joht. Rainer Horsma, jäsenet Erkki Manninen, Anneli
Manninen, Mikko Juntunen, Esa Kuvaja ja Esa Mikkonen
Pistoolijaosto: puh.joht. Reino Huotari, jäsenet Pertti Kaikkonen, Juha Heikkinen,
Jaakko Sand, Marju Sand ja Risto Heinistö
Kiväärijaosto: puh, joht. Rauno Räsänen, yhdistyksen hallitus vastaa jaoston
toiminnasta
Urheilujaosto: Yhdistyksen hallitus vastaa jaoston toiminnasta
Toimikautensa aikana johtokunta on kokoontunut 5 kertaa yhdistyksen
toimitiloihin.
JÄSENYYS
Yhdistyksemme jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli 157 varsinaista jäsentä.

Jäsenmäärän väheneminen johtuu practicaljaoksen lakkauttamisesta ja
vuosijäsenten siirtymisestä uuteen seuraan.
Kuulumme jäsenenä Suomen Ampumaurheiluliittoon, Suomen Metsästäjäliittoon
ja Kainuun Liikunta ry:n.
MUISTAMISET
Paras urheilija vuonna 2015: Marko Kemppainen
Parhaana nuorena palkittiin Eetu Kemppainen.
Vuoden tulokkaana Joonas Kallio.
Urheilijan harjoitusapurahat saavutuksista 2015:
Marko Kemppainen
Eurooppa-kilpailun pronssimitali
Marko Räsänen
Menestymisestä SM-kilpailuissa
Jorma Jäntti
Menestymisestä SM-kilpailuissa
Jaakko Sand
Menestymisestä SM-kilpailuissa
Risto Heinistö
Menestymisestä SM-kilpailuissa
Marju Sand
Menestymisestä SM-kilpailuissa
	
  

	
  	
  

Lisäksi Suomussalmen kunnan urheilijoille myöntämät stipendin saivat
menestyksestä yleisissä sarjoissa Marko Kemppainen, Marko Räsänen, Risto
Heinistö, Jorma Jäntti ja Jaakko Sand
JAOSTOJEN TOIMINTA
Jaostojen toiminta on tapahtunut lähes toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaikki
jaostot ovat järjestäneet omien lajiensa mestaruuskilpailut, eritasoisia
harjoituskilpailuja, sekä johdettuja koulutustilaisuuksia.
Haulikkojaosto järjesti Kianta-Skeet kilpailun ja SML:n katsastuskilpailuja. Muita
tapahtumia ovat olleet Yritysten virkistäytymispäiviä.
Pistooli- ja hirvenhiihtojaosto järjestivät omien lajiensa sarjakilpailuja. Matiaksen
matsi järjestettiin neljännen kerran ja kiinnityksen kiertopalkintoon otti Marko
Räsänen, joka sijoittui lähimmäksi edellisen vuoden SM-tulosta. Pistoolijaosto
järjesti yrityspuulakin suunnattuna eri yrityksille ja mukaan saatiin myös muutama
nainen.
KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoiminta jakautuu kahteen pääosaan:
* yhdistyksen järjestämät kilpailut
* osallistuminen yhdistyksen ulkopuolisiin kilpailuihin
Eri seurojen, laitosten ja yhteisöjen kilpailuihin on jäsenistömme osallistunut ja
menestynyt niissä myös hyvin. Aluekilpailuissakin jäsenemme ovat myös
menestyneet erittäin hyvin.
EM tason mitaleina tuli yksi pronssi. Pohjoismaisissa kilpailuissa mitalisijoja
saavutettiin 9 ja SM mitaleita saatiin pistoolilajeista yhteensä 28 henkilökohtaista
mitalia ja 4 joukkuemitalia.

Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuihin eri lajien kilpailuissa mitaleja toivat Tapio
Palo-oja ja Olavi Mäkäräinen pistoolikilpailuissa.
ALM-kilpailuissa pistooli-lajien kilpailuissa saavutettiin mitalisijoja niin ilma-kuin
ruutiaseilla useita henkilökohtaisia sekä joukkueena.
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat Marko Kemppainen Eurooppa-kilpailuihin ja
Jorma Jäntti Eurooppa-cup:n
KOULUTUS
Eri lajien tuomarikortteja on uusittu tarvittaessa. On tärkeätä että kortit uusitaan
määräajoin. Eritasoisia tuomarikortin omaavia oli seuraavasti vuonna 2015:
* I-luokan tuomareita 5 kpl
* II-luokan tuomareita 8 kpl
* muu tuomari 3 kpl
Yhdistyksen sisäinen koulutus on suoritettu jaostojen toimesta, kilpailujen ja eri
tapahtumien yhteydessä, kuten puulaakiammunnoissa ja sarjakilpailuiden
yhteydessä.
Yhdistyksemme ampuma-asekouluttajat ovat pistoolissa Jaakko Sand, Rainer
Horsma ja Esa Karjalainen. Uusia ampuma-aseen hankkijoita ei ole ollut vuonna
2015 ja ampuma-asekouluttajan lausuntoja ei kirjoitettu.
Rekisteröityjä valmentajia on 2 kpl
Kouluille järjestettyjä pistooliammunnan tapahtumia on toteutettu ainoastaan
Posiolla. Toiminta on tapahtunut ilmapistoolilla ilman korvauksia ampumaurheilun
informaatio- ja markkinointitoimintana. Pistoolin ruutiaseisiin nuoria on tutustunut
yrityspuulaakissa. Pistooli-kouluttajista nuorille on pula ja aktiiviharrastajat eivät
ehdi oman harjoittelunsa ohessa toimia kouluttajina. Nuorten koulutus on oleellista
uusien jäsenien saamiseksi tulevaisuudessa.
TALKOOTOIMINTA
Suuri ponnistus vuonna 2015 oli Rastiviikkojen talkoisiin osallistuminen. Kilpailujen
järjestäminen, ratojen kunnossapito, sekä monet muut seuratoimintaan liittyvät
toiminnat tapahtuvat pääasiassa talkootyönä. Myös yhdistyksen hallinto toimii
talkootyöllä ja sitä tehdään niissä mittapuitteissa, johon kunkin aika riittää mm.
oman työn ohessa. Suurin työmäärä painottuu pitkälti puheenjohtajalle,
sihteeri/rahastonhoitajalle ja jäsenasioiden hoitajalle ja heiltä ei voida edellyttää
enää muissa talkootöissä mukana oloa.
YHTEENVETO
Tarkasteltaessa kulunutta toimintakautta yhdistys on vakiinnuttanut normaalin
ampumaurheilutoiminnan. Myös yhdistyksen hallinnolliset toiminnot ovat
vähentyneet practicaljaoston lakkauttamisen myötä. Asettamamme tavoitteet
menestyvänä Pohjoisen Suomen ampumaurheiluseurana ovat jälleen palautuneet

edellisten vuosien tasolle. Kilpailumenestykselle asetetut tavoitteet saavutettiin.
Yhdistyksemme taloudellinen tilanne on hyvä ja tasapainoinen. Nuorien jäsenten
hankkiminen on yhdistyksen yksi tulevaisuuden haaste kaikille jaostoille.
Hallitus kiittää kaikkia jäseniä yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä toimintavuoden
aikana, aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen yleisiin kokouksiin ja toivottaa
kaikille jäsenille menestystä tulevana toimintakautena.

Hallitus

