SUOMUSSALMEN URHEILUAMPUJAT RY

VUOSIKERTOMUS 2016
YLEISTÄ
Yhdistyksemme 50. toimintavuosi oli juhlavuosi ja myös aiempien vuosien tapaan
urheilusaavutusten osalta erinomainen kotimaan kilpailujen osalta.
Juhlavuoden osalta järjestettiin juhlakilpailuna Matiaksen Matsi ja jaostoissa omia
juhlakilpailuja. Lisäksi saimme järjestettäväksi ensimmäiset mestaruustason
kilpailut, kun järjestimme rikosseuraamuslaitoksen mestaruuskilpailut pistoolin
lajeissa.
Yhdistyksen 50-vuotisjuhla huipentui juhlaan Suomussalmen työväentalolla. 50vuotisen taipaleen historiikki päivitettiin kuluneen 10 vuoden ajalta ja nyt se kattaa
50 vuotta yhdistyksen toimintaa. Vuosi oli työntäyteinen ja joiltakin osin oma
toiminta jäi vähemmälle, kuten yrityspuulaaki jätettiin järjestämättä.
Yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa, joskin juhlavuosi verotti hieman
yhdistyksen varoja.
HALLINTO
Yhdistyksemme syyskokouksessa, joka pidettiin 25.11.2016 Hotelli ravintola
Kiannon Kuohuissa, suoritettiin alla mainitut henkilövalinnat vuodelle 2017.
Varapuheenjohtaja toimi vuonna 2016 Marko Räsänen, sihteerinä/rahastonhoitajana Marju Sand ja jäsenasioiden hoitajan Risto Heinistö. Hallitus jatkaa
samalla kokoonpanolla.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin jatkamaan 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, Risto Heinistö ja Tapio Palo-oja
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, näistä yksi oli sähköpostikokous.
Hirvenhiihtojaosto päätettiin syyskokouksessa muuttaa riistamaalijaokseksi ja nimi
muuttuu vuoden 2017 alusta.
JÄSENYYS
Yhdistyksemme jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 175 varsinaista jäsentä.
Jäsenmäärä on vakiintunut ja jonkin verran on saatu uusia jäseniä mukaan.
Yhdistyksemme kuuluu jäsenenä Suomen Ampumaurheiluliittoon, Suomen
Metsästäjäliittoon ja Kainuun Liikunta ry:n.
MUISTAMISET
Yhdistys muisti 50-vuotisjuhlassa ansiomerkein ja diplomein yhdistyksen eteen
tekemästä työstään. Nämä on koottuna yhdistyksen historiikissa.
Paras urheilija vuonna 2016: Marko Räsänen
Hallitus haluaa nostaa eri ryhmiä esille palkitsemissa vuosittain ja tämän
mukaisesti: parhaana naisurheilijan palkittiin Marju Sand ja Ikämiehinä palkittiin
Mikko Kela ja Olavi Mäkäräinen
Urheilijan harjoitusapurahat saavutuksista 2016:
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
Olavi Mäkäräinen
Menestymisestä SM-kilpailuissa
	
  

	
  	
  

Lisäksi Suomussalmen kunnan urheilijoille myöntämät stipendin saivat
menestyksestä yleisissä sarjoissa Risto Heinistö, Jorma Jäntti, Marko Räsänen 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 RISE:n suomenmestaruuskilpailut.
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.
Pohjoismaisissa kilpailuissa mitalisijoja saavutettiin 7 ja SM mitaleita saatiin
pistoolilajeista yhteensä 28 henkilökohtaista mitalia ja 4 joukkuemitalia.
Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuihin eri lajien kilpailuissa mitaleja toivat Jaakko
ja Marju Sand sekäRisto Heinistö pistoolikilpailuissa.
ALM-kilpailuissa pistooli-lajien kilpailuissa saavutettiin mitalisijoja 5 ilma-aseilla.
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat Jorma Jäntti Eurooppa-cup:n kilpailuihin,
Marko Kemppainen kansainvälisiin GB-kisoihin, Jaakko ja Marju Sand veteraanien
Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin.
KOULUTUS
Eri lajien tuomarikortteja on uusittu tarvittaessa. On tärkeätä että kortit uusitaan
määräajoin. Eritasoisia tuomarikortin omaavia oli seuraavasti vuonna 2016:
* Ylituomari
* I-luokan tuomareita
* II-luokan tuomareita
* muu tuomari

1 kpl
3 kpl
4 kpl
1 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
2016 ja ampuma-asekouluttajan lausuntoja ei kirjoitettu.
Rekisteröityjä valmentajia on haulikko jaostossa 2 kpl
Kouluille järjestettyjä pistooliammunnan tapahtumia on toteutettu. Toiminta on
tapahtunut ilmapistoolilla ilman korvauksia ampumaurheilun informaatio- ja
markkinointitoimintana. Pistooli-kouluttajista nuorille on pula ja aktiiviharrastajat
eivät ehdi oman harjoittelunsa ohessa toimia kouluttajina. Nuorten koulutus on
oleellista uusien jäsenien saamiseksi tulevaisuudessa.
TALKOOTOIMINTA
Kilpailujen järjestäminen, ratojen kunnossapito, sekä monet muut seuratoimintaan
liittyvät toiminnat tapahtuvat pääasiassa talkootyönä. Suuri ponnistus vuonna
2016 oli RISE:n kilpailujen järjestäminen. Näitä kilpailujen varten kunnostettiin
Haverisen 25 m. rataa ja taululaitteiden kattoa jatkettiin että saadaan taustapahvit
sateensuojaan mestaruuskilpailuja varten. Lisäksi ampumapaikkojen väliseiniä
kunnostettiin laittamalla uudet verkot ja maalaamalla väliseinien kehikot

valkoisiksi. Lisäksi ratarakennusta paranneltiin tekemällä uusi ovi. Sähkötöitä
teetätettiin Paikallissähkön toimesta, jotta saadaan kunnolliset sähköt radalle.
Ampumaradan kattoa kunnostettiin, mutta jatkossa se tarvitsee uudet kattopellit
vesivuotojen ehkäisemiseksi.
Kivääripuolelle hankittiin kasa-ammuntapöytä 300 m. radalle. Pöydän haki
uusi jäsenemme Mikko Virta omalla kustannuksellaan Viitasaarelta. Yhdistys
maksoi puolet 250,00€ arvoisen pöydän hinnasta (125,00€) Pöytä on
yhdistyksen jäsenten käytettävissä Kuivasalmen radalla. Raskaan pöydän
siirtoon saatiin mukavasti vahvoja talkoolaisia.
Hirvenhiihtojaoston on tehnyt uudet taulukehikot Käärmekankaan RHY:n radalle.
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. Talkoovoimin
tehtiin myös 50-juhlajärjestelyt.
YHTEENVETO
Tarkasteltaessa kulunutta toimintakautta olemme perus ampumaurheilutoimintaa
harjoittava yhdistys. Myös yhdistyksen hallinnolliset toiminnot ovat selkiytyneet.
Asettamamme tavoitteet menestyvänä Pohjoisen Suomen ampumaurheiluseurana
ovat jälleen palautuneet edellisten vuosien tasolle. Sijoituimme Pohjolan malja
pisteissä 24. sijalle/233 seuraa. Lisäksi voitto tuli pistooliammunnan osalta.
Kilpailumenestykselle asetetut tavoitteet saavutettiin. Yhdistyksemme taloudellinen
tilanne on hyvä ja tasapainoinen. Nuorien jäsenten hankkiminen on yhdistyksen
yksi tulevaisuuden haaste kaikille jaostoille jatkossakin.
Hallitus kiittää kaikkia jäseniä yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä toimintavuoden
aikana, aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen yleisiin kokouksiin ja toivottaa
kaikille jäsenille menestystä tulevana toimintakautena.

Hallitus
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