
 

Alavuden Ampujat ry         1. 

   

              TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2018 
 

Yleistä:  Vuosi 2018 oli seuran 67 toimintavuosi.  Seura on perustettu 09.02.1952 ja merkitty yhdistysrekiste-

  riin 16.05.1953 numerolla 61103.  Toiminta on pääosin jatkunut vuonna 2018 edellisvuosien tapaan 
  ja laajuisena. 

   
Hallitus: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut edelleen Tapio Linjala, varapuheenjohtajana Jyrki Leppälä, 
  sihteerinä Jarkko Louko, rahastonhoitajana Aarno Ala-Honkola, jäseninä Jari Taipalus, Tarja Alajoki 
  ja Jussi Maijala sekä varajäseninä Ari-Matti Lahdenmäki ja Sakari Mäkiranta. 
  Hallituksella on ollut vuoden aikana 3 kokousta. 
 

Toiminnan-        Toiminnantarkastajina ovat toimineet Kari Aholainen ja Timo Suvanto ja heidän varahenkilöinän  
tarkastajat: Pirjo Haapa-aho-Vehniä ja Jaakko Huhtala. 
 

Kokoukset: Kevättvuosikokous pidettiin 25.04.2018 Kunto-Lutran kokoushuoneessa. Kokouksen puheenjohtajana 
  ja sihteerinä toimi Tapio Linjala.  Läsnä oli 5 seuran äänivaltaista jäsentä.   
  Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilit sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapa- 
  us  vastuuvelvollisille vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta. 
  Syyskokousvuosikokous  järjestettiin 26.11.2018 Kunto-Lutran kokoushuoneessa.  Läsnä oli 7 seuran 
  äänivaltaista jäsentä.  Kokoukse puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Tapio Linjala. 
  Kokouksessa vahvistettiin hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. 
  Jäsenmaksuksi vuodelle 2019 vahvistettiin yli 20 vuotiailta 45 € ja alle 20 vuotiailta 15 €.  Liiittymis- 
  maksu on yli 15 vuotiailta 65 €.  Alle 15 vuotiailta ja ampumakerholaisilta ei liittymismaksua peritä. 
  Yli 20 vuotiaiden jäseenmaksusta on Suomen Ampumaurheiluliiton osuus 26 €.  Kaikille jäsenille tu- 
                            lee jäsenetuna Urheiluampuja-lehti. 
  Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen vuodeksi 2019 Tapio Linjala.  Hallituksen jäseniksi valittiin 

  vuosiksi 2019 – 2020 valittiin Jari Taipalus, Jussi Maijala ja Sakari Mäkiranta.  Hallituksessa jatkavat 
  vuoden 2019 ajan Aarno Ala-Honkola, Jyrki Leppälä ja Jarkko Louko varsinaisina jäseninä ja  
  Ari-Matti Lahdenmäki varajäseenenä. 
  Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin edelleen Kari Aholainen ja Timo Suvanto ja heidän 
  varahenkilöiksi PirjosHaapa-aho-Vehniä ja Jaakko Huhtala. 
 

Jäsenistö:          Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 212 joista alle 18 vuotiaita 45. Jäsenmäärä on pienentynyt edel- 
  lisvuodesta 5 jäsenellä. 
 

Jäsenyydet:  Seura on Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n jäsen ja kuuluu SAL:n Pohjanmaan alueeseen. 
            
Kilpailu- 60. Alavuden Malja-kilpailut järjestettiin Tusanpuolen ampumaradalla 27.05.2018 avoimina aluekil- 
tominta:               pailuina.  Osanottajia eri lajeissa ja sarjoissa oli yhteensä 61 osanottoa.  50 m kiväärilajien yhteistulos- 
  kilpailun voitti Nina Ojala AlavA tuloksella 1146 p ja pistoolilajien yhteistuloskilpailun Per-Erik  

  Gammelgård tuloksella 1110 p. 
  Alavuden kaupungin ilma-asemestaruuskilpailut järjestettiin 05.-09.2018 Kunto-Lutran ilma-aseradal- 
  la. Kilpailuissa oli yhteensä 24 osanottoa 
 

Kilpailu-       Seuraavat seuran jäsenet ovat osallistuneet hyvin tuloksin eri seurojen järjestämiin eri tasoisiin kil-   

menestys:           pailuihin:  Aarno Ala-Honkola, Timo Ala-Hukkala, Urho Hietaniemi, Jaakko Huhtala, Jyrki Leppälä, 
                           Iiro Louko, Markku Niemi, Nina Ojala, Erkki Perälä, Markku Ranta-Ylitalo, Seppo Siukola ja Timo 
                      Suvanto. 
  Seura on edelleen maksanut jäsenilleen kaikki osanottomaksut ampujan oman sarjan ja lajin osalta. 
 

Kilpailu- Seuramme jäsenillä oli vuoden lopussa voimassa olevia kilpailutuomarikortteja seuraavasti: 
tuomarit:              2 kansallista ylituomaria pistoolilajeissa. 
  6 kpl I luokan tuomarikortteja kiväärilajeissa ja 1 pistoolilajeissa 
  11 kpl II luokan tuomarikortteja kiväärilajeissa 
  3 kpl II luokan tuomarikortteja pistooliljeissa 
                            2 kpl II luokan tuomarikorttia riistamaalilajeissa 
  1 kpl II luokan tuomarikortti haulikkolajeissa 



 

 

Ampuma- Nuorten ampumakerho on kokoontunut vuoden aikana 20 kertaa.  Ohjaajina ovat toimineet Tapio 
kerho:                 Linjala ja Veli Kujala .  Oppilaita on ollut yhteensä 25 kpl,joille kertyi yhteensä 376 osallistumiskertaa 
 

Ampuma Tusanpuolen ampumaradalla korotettiin pienoiskivääriradan takanaolevaa vallia ratalaitteiden nosto 
radat:                   telineeelleen helpottui huomattavasti. 
 

Muu                    31. puulaakiammunnat ilma-aseilla järjestettiin maaliskuussa Kunto-Lutran ilma-aseradalla.  Mukana 
toiminta :            oli eri sarjoissa  ja lajeissa yhteensä  17 joukkuetta ja niissä 58 kilpailusuoritusta. 
              27. Alavuden-Töysän Riistanhoitoyhdistyksen alaisten metsästysseurojen hirviseurueiden välinen 
             HirviCup kilpailu järjestettiin huhtikuussa 2018 Kunto-Lutran ilma-aseradalla.  Mukana oli 3 joukku- 
             etta ja niissä yhteensä 20 ampujaa jotka ampuivat 249 kpl 10 laukauksen sarjaa liikkuvaan hirvitau- 
             luun.  Kilpailun voitti Alavuden Metsästysseuran joukkue tuloksella 839 p. ja sai kolmannen kiinni- 
             tyksen Erkki Perälän lahjoittamaan kiertopalkintoon,  Henkilökohtaisen kilpailun voitti Sami Aajoki 
             Alavuden Metsästysseuran joukkueesta tuloksella 191, Hän oli myös paras jahtipäällikkö.  Kaikkien 
             seurojen kesken arvotun palkinnon sai Sulkavankylän metsästysseuran joukkue. 
                           Alavuden-Töysän Riistanhoitoyhdistyksen alaiset metsästysseurat ovat järjestäneet Tusanpuolen 
             ampumaradalla suuren määrän erilaisia kilpailuja ja harrjoitusammuntoja ja myös hirvikoeammuntoja. 
             Ampumarata on ollut Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen Alavuden poliisiaseman herjoitusratana. 
             Alavuden Reserviläisjärjestöt ovat järjestäneet ampumaradoillamme erilaisia kilpailuja ja harjoitus- 
             ammuntoja.. 
  
Muistamiset:    Seuran pitkäaikaisen jäsenen ja hallituksen varapuheenjohtajan Markku Katajamäen hautaustilaisuudes- 
            sa laskettiin haudalle seuran kukkalaite.  
 

Talous:           Seuran talous on edelleen pysynyt hyvällä tasolla, vaikka kirjanpito osoittaakin 569,89 euron tappiota. 
    
Alavus 29.03,2019 
 

ALAVUDEN AMPUJAT RY 
 

Hallitus 


