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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

Maaliskuussa 1964 pidettiin Kangasalan-Aitolahden riistanhoitoyhdistyksen koolle
kutsumana ampumarata- ja samalla ampumaseura-asian tiedotustilaisuus Kangasalan
Nuorisoseuran Pirtillä. Silloinen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Hugo
Asikainen selvitti senhetkistä tilannetta, sekä radan, että mahdollisesti perustettavan
seuran suhteen.
Kokouksessa valittiin asian eteenpäin viemiseksi toimikunta puheenjohtajana Reino
Rinne ja sihteerinä Hannu Mäenpää sekä jäsenet Tapio Poikolainen, Touko
Heliövaara, Olavi Heino, Jouko Myllymaa, Venho Kiuru, Emil Ahola, Pentti
Hallamaa, Jussi Laakso ja Heikki Lappalainen.
Toimikunnan alustava kokous oli 30.03.1964 Wääksyn mailla, jossa päätettiin
RHY:n nimissä lähteä suunnittelemaan ampumarataa sekä toivottiin, että Hugo
Asikainen ja Jussi Laakso panisivat alulle kokoussuunnitelman ampumaseuran
perustamisesta.
Näin tarve ampumaradan saamisesta Kangasalla johti ampumaurheilun harrastajat
yhteen ja samalla haluun ammunnan erikoisseuran perustamiseen.
16.04.1964 pidettiin valmisteleva kokous Osuusravintolan kabinetissa, johon
asiantuntijaksi oli kutsuttu Pohjois-Hämeen Ampujista K.O.Tanner selvittämään
Suomen Ampujainliiton organisaatiota sekä yleensä ampumaseuran toimintaa..
Kymppi 64 ry:n perustava kokous pidettiin 19.04.1964 Kangasalan Yhteiskoululla,
jonne oli saapunut 26 asiasta kiinnostunutta : Reino Rinne, Johannes Ronni, Unto
Iltanen, Venho Kiuru, Soini Harve, Pentti Savolainen, Seppo Metsä, Eino Palmi, Emil
Ahola, Raimo Ruokoniitty, Markku Heikkilä, Sakari Mesivaara, Seppo Honkanen,
Markku Wirola, Vilho Ponsi, Touko Heliövaara, Kalle Klemola, Ilkka Klemola, Timo
Sarviharju, Osmo Vuojola, Pentti Välimaa, Teuvo Savolainen, Heikki Lappalainen,
Kalevi Virola ja Hannu Mäenpää.
Kokouksen valitsemina Reino Rinne , Hannu Mäenpää ja Touko Heliövaara
allekirjoittivat seuran perustamiskirjan.
Kymppi 64:n ensimmäisessä hallituksessa toimi puheenjohtajana Reino Rinne ja
sihteerinä Hannu Mäenpää sekä jäsenet Pentti Savolainen, Eino Palmi, Olavi Heino,
Unto Iltanen ja Touko Heliövaara.

AMPUMARADAN KEHITYSVAIHEET
Tarve ampumaradasta Kangasalle oli ollut ilmeinen jo koko sodanjälkeisen ajan,
jolloin vanha Mäyrävuoren kupeessa sijainnut rata jäi asutuksen alle ja myös
Aakkulan mailla kirkkojärven rannassa sijainnut kivääri- ja pistoolirata oli jouduttu
lopettamaan sekä viimeksi lopetettu hirvirata Keisarinharjun kupeesta nykyisestä
Kisarannasta.
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Ammunnan harrastajat pääsivät harjoittelemaan ainoastaan Sorolan ja Pikonkankaan
santamontuilla ja vain 22cal. aseilla. Hirvimiesten oli käytävä harjoittelemassa
Tampereella Aitovuoren radalla.
Wääksyn tilanhoitajan Pentti Hallamaan opastuksella oli ampumaratatoimikunta
tutustunut maaliskuussa –64 pitämässään kokouksessa Wääksyn kartanon mailla
alueeseen, joka sopisi ampumaradan paikaksi.
01.05.1964 tehtiinkin rata-alueesta vuokrasopimus Wääksyn kartanon ja tiealueesta
Pentti Vihtiälän kanssa ja 02.10.1965
Hämeen Lääninhallitus antoi luvan
ampumaradan rakentamiseen, mutta rataa ei heti päästykään rakentamaan, koska
lähialueen kesäasukkaat olivat tehneet asiasta valituksen Korkeinpaan hallintooikeuteen . Vasta keväällä 1967 KHO antoi asiasta päätöksensä, jossa valitukset oli
katsottu aiheettomiksi.
Rata-alueen raivaustyöt aloitettiinkin välittömästi lupapäätöksen vihdoin tultua
puiden kaatamisella . Alueen tasauksen , tausta- ja sivuvallien sekä tien valmistuttua
nousi radalle varsin pian ensimmäinen ampumakatos ja hirviammunnan vaatimat
laitteet sekä näyttösuoja.
Radan rakentamisesta ja turvallisuusmääräyksistä oli tärkeitä neuvoja antanut eversti
Perkko. Radan piirustukset olivat laatineet Eero Raudas ja Touko Heliövaara.
Talkootöitä tehtiin todella ahkerasti ja niistä oli suurelta osin vastuussa Venho Kiurun
evp- aliupseeriryhmä ja lehtori Soini Harve.
Marraskuussa 1967 nimismiehen katselmuksen jälkeen olikin radan ensimmäinen
vaihe valmis.
Avajaiskilpailut ammuttiin 12.11.1967, jolloin valmiina oli 100m:n sähköistetty
hirvirata pidennettynä 50m:llä sekä lautarakenteinen ampumakatos , jossa oli 12
kivääri– ja 8 pistooliampumapaikkaa käsikäyttöisin taulunkääntölaittein varustettuna.
Eli kaikki lajit olivat niin sanotusti ” päällekkäin ”, jolloin eri ampumalajien
harjoittelun ajoitus oli tosi tärkeää.
Vuoden 1970 lopulla tehtiin Wääksyn kartanon kanssa uusi 20 vuoden
vuokrasopimus lisäalueineen, tarkoituksena rakentaa 20 paikkainen pienoiskiväärirata
ja 40 paikkainen pistoolirata sekä haulikkorata. 1970 luvulla keskusteltiin myös
rata-alueen lunastamisesta Wääksyn kartanolta ja asiasta oli laadittu jo alustavat
paperitkin, mutta jostain syystä asiaa ei
oltu koskaan viety loppuun asti , joka näin jälkeenpäin ajatellen on todella suuri
vahinko.
1971 aloitettiin kuitenkin pienoiskivääri- ja haulikkoradan rakennustyöt. Työryhmän
puuhamiehinä toimivat Pentti Savolainen ja Toivo Lehto ja näkyvinä talkoomiehinä
uurastivat Soini Harve, Vilho Ponsi, Tauno Heikkonen ja Risto Hirvo sekä
rakennuspäällikkönä Eero Raudas.
Pienoiskiväärirata valmistui myöhään syksyllä ja haulikkoradan lopputyöt tehtiin
paksun lumipeitteen jo haitatessa talkoolaisia.
Pk-radan puoleenväliin oli valmistunut myös 20 paikkainen ampumakatos
pistooliampujille eli nämä lajit olivat yhä ns. päällekkäin. Pk-radan jatkeeksi oli saatu
rakennettua myös n. 50 m2:n kahvio / varastorakennus, joka on yhä käytössä samoin
kuin pienoiskiväärikatoskin.

Vuonna 1975 tehtiin Wääksyn kartanon kanssa jälleen uusi vuokrasopimus
lisäalueesta, jonka jälkeen aloitettiin pistooliradan rakentaminen pienoiskivääriradan
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rinnalle ja seuraavana vuonna siirrettiinkin pistooliampumakatos omalle paikalleen
pois keskeltä pk-rataa ja jo saman vuoden aikana asennettiin vielä sähköiset
taulunkääntölaitteet.
Pienoiskivääriradan sähköiset taulunsiirtolaitteet saatiin asennettua vuoden 1978
aikana ja 1979 hankittiin haulikkoradalle sähköinen savikiekkoheitin , vihdoinkin
olivat kaikki radat sähköistetty. Hirviradan 150m:n katos siirrettiin nykyiselle
paikalleen 100m:n kohdalle v.1985 , koska 150m:n ampumalajit eivät kuuluneet
seuran ohjelmaan.
Pistooliradan puurakenteisten taulukehysten tilalle tehtiin metalliset kehykset v.1986
ja samalla runko rakennettiin teräspalkeista sekä korjattiin taulujen kääntymissuunta
sääntöjen mukaiseksi.
v.1987
tehtiin
uusi
asianmukainen
pienoiskivääriradan
näyttösuoja
kevytbetoniharkoista ja katettiin peltilevyillä.
v.1988 saatiin riistamaaliradalle hankittua valonäyttötaulu, joka palveli sekä hirviettä viilikarju- ampujia , samoin haulikkoradalla olosuhteet paranivat kun
ampumapaikoille asennettiin mikrofonit, jotka mahdollistivat kiekonheittimen
toiminnan ampujan huudosta.
Syksyllä 1988 aloitettiin vanhan pistoolikatoksen purku ja uuden perustustyöt.
Odotettua hankalampi kaivuutyö (paikka vetinen) ja aikainen talven tulo siirsivät
pohjalaatan valun seuraavaan kevääseen, mutta varsinaiset pohjatyöt salaojituksineen
ja n.150cm:n sorapatjalla saatiin kuitenkin tehtyä ennen talven tuloa. Aikaisin
keväällä valettiin betoninen pohjalaatta ja uusi 25 paikkainen ampumakatos
tarvikevarastoineen valmistui heinäkuun lopulla 1989.
Samana kesänä hankittiin myös uusi savikiekkoheitin automaattitrap`ia varten , se
asennettiin hirviradalle n.25m:n päähän katoksesta. Haulikkoradalle saatiin tilava
varastoparakki, joka kunnostettiin savikiekkovarastoksi. Kesän aikana tehtiin
pienoiskivääriradan sivulle uusi suojavalli täytemaasta paikalla olleiden
metallilevyjen tilalle.
v.1990 uusittiin Wääksyn ja Vihtiälän kanssa vuokrasopimus 20 vuodeksi eli
päättymään v.2010.
Samana vuonna alkoi uuden villikarjuradan rakentaminen pistooliradan rinnalle.
Uusi, vain villikarjuammuntaa varten tehty rata ja ampumakoppi valmistui syksyllä 1991 ja samalla
poistui viimeinenkin ”päällekkäisammunta” radoilta.
Haulikkoradalle asennettiin 1992 kiekonheittolaitteisiin kaksoisaikareleet, jolloin
voitiin aloittaa myös 2-trapin harjoittelu. Pienoiskivääriradan katokseen tehtiin
lisälippa suojaamaan ampujia vesisateelta.
Syksyllä 1992 seura koki ikävän takaiskun, kun kahviorakennukseen oli murtauduttu
ja lukitusta kassakaapista varastettiin seuran omistamat pienoiskiväärit ja
ratakaukoputket. Tämän tapauksen jälkeen rakennettiinkin ampumaradalle johtavan
tie alkupäähän tukeva ja lukittava nostopuomi estämään luvattomia kulkijoita.
Puomin suunnittelemisesta ja toteutuksesta vastasivat Toivo Heikka ja Kimmo
Tuomisto.
Rata-aluetta on nyt rakennettu ja korjailtu yli 25 vuoden ajan ja tehtyjen
talkootyöpäivien määrä on valtava , pitäjästämme tuskin löytyy toista urheiluseuraa ,
joka olisi joutunut uurastamaan talkoilla suorituspaikkojensa vuoksi yhtä paljon kuin
ampujat. Suurkiitos kaikille uurastajille.
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Vaikka talkoita on tehty jatkuvasti, niin kaikki radat eivät tänä juhlavuotenakaan ole
siinä kunnossa kuin olisi toivottavaa vaikkakin tyydyttävää paremmat. Talkoita tulee
siis ampujilla riittämään valitettavasti tulevaisuudessakin.

KILPAILUTOIMINNAN ja MENESTYKSEN KEHITYSVAIHEET
Oman radan valmistuttuakin seuran alkutaival oli vuosien ajan lähinnä ankaraa
puurtamista radantekotalkoissa joten aikaa ampumaurheilun harrastamiselle jäi
niukalti.
v.1967 Kymppi 64 liittyi Suomen Ampujainliittoon ja samana vuonna oli radan
avajaiskilpailut
kutsukilpailuna, lajina hirvikivääri 10 ls. makuulta matkana 150 m. Paikalla oli 11
kutsuvierasta ja 30 kilpailijaa.
Ensimmäiset puulaakikilpailut v.1968 keräsi paikalle 110 ampujaa paikallisista
yhdistyksistä ja yrityksistä.
Kesän –68 aikana järjestettiin 55 eri kilpailua , joissa suorituksia kertyi yli 1000 kpl.
v.1971 otettiin käyttöön seuran tunnus , jonka suunnitteli kuvanveistäjä Mauno
Juvonen.
Ensimmäiset piirinmestaruudet seurallemme toivat Erkki Frick ja Pentti Mattila
pienoiskiväärillä v.1972 .
Valvottuja ampumatilaisuuksia järjestettiin jo 161 kertaa v.1976 ja seuramme vastasi
ensi kerran piirinmestaruuskisojen järjestelyistä v. 1977 lajeina pistoolilajit. Samana
vuonna Senja Helin saavutti seuramme ensimmäisen SM-mitalin, sijoittuen naisten
pienoiskiväärillä 60 ls makuukilvassa hopeamitalille.
Mauno Juvosen suunnittelemalla seuratunnuksella varustettu palkintomitali otettiin
käyttöön v.1978 ja ensimmäiset kansalliset kilpailut järjestettiin, lajeina
pienoiskivääri 60ls makuu , vakio- ja vapaapistooli , villikarju- ja haulikon trapammunta.
Vuodesta 1978 haulikkoammunnan harrastus sai vauhtia ja laajeni huomattavasti kun
radalle oli saatu automaattinen kiekonheitin. Tämä ehkä osaltaan johti myös siihen,
että v.1984 seuramme
20-vuotistaipaleen kunniaksi juuri haulikkoampuja voitti seuramme ensimmäisen
Suomen mestaruuden, Reino Laine voitti kansallisen trapin Suomen ennätystä
sivuavalla tuloksella 197 k.
Samana vuonna Eino Kivisalmi kuului SAL:n valmennettaviin.
Seuramme uusi palkintomitali otettiin käyttöön v. 1992.
Vuosi 1993 oli seuramme tähänastisen historiamme ylivoimaisesti menestyksekkäin .
Ampujamme voittivat 8 (kahdeksan) SM kultaa , 2 (kaksi) hopeaa , ja 8 (kahdeksan)
pronssia , piirinmestaruuksia voitettiin 27 ja muita mitalisijoja yli 30 .
Suomen Ampujainliiton SM – tilastossa seuramme oli 11 sijalla.

Kansainvälisissä kilpailuissa ja maaotteluissa ovat Suomea edustaneet
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v.1980 Eino Kivisalmi pk. 60ls
N:liito - maaottelu
v.1982 Senja Helin
pk. 60ls
Ruotsi - maaottelu
v.1884 Teijo Nurminen villik.
Itä_saksa – maaottelu
v.1987 Anni Huuhtanen pk. 60ls
v.1987 Petri Hellman
pk. 60ls
Ruotsi - maaottelu sekä nuorten EM-kisat.
Kunniamaininnan ansaitsee Reino Landsted, joka on voittanut useita mitalisijoja
invalidien olympialaisissa ja MM-kisoissa, huippuna invalidien olympiakisojen
kultamitali ilmakiväärillä New Yorkissa USA:ssa v.1984.
Suomenennätyksiä ovat tehneet :
1981
1984
1987
1987
1987
1988
1989
1989
1990
1994

Eino Kivisalmi
Reino Laine
Anni Huuhtanen
Toivo Heikka
Pauli Lepistö
Pauli Lepistö
Jorma Laakso
Pauli Lepistö
Toivo Heikka
Torsti Hellman

pk.60ls
599 sivusi Se.tä
I-Trap
197 sivusi Se.tä
pk.60ls
587 sivusi N20 SE
Piilukkomusketti
Piilukkohaulikko
Piilukkohaulikko
Urheilu.pist. 579 (uudet taulut)
Piilukkohaulikko 16
Piilukkomusketti
pk.60ls 598 sivusi (uudet taulut)

Suomen mestaruuden voittaneet :
1984

1988
1989

1990
1991
1992

1993

Reino Laine
1 – Trap / SE
Mika Komulainen, Reino Laine, Jari Varmiola 1-Trap joukkue
Pauli Lepistö
piilukkohaulikko / SE
Petri Hellman
pk.60ls
sarja y18
Pauli Lepistö
piilukkohaulikko / SE
Toivi Heikka
mustaruutivap.kiv. 50m veteraanit
Veikko Hakala, Reino Landsted, Pentti Mattila pk.60ls joukkue y50
Reijo Alkkiomäki
1-Trap y50
Pauli Lepistö
piilukkohaulikko / SE
Matti Rantanen
nallilukkorevolveri / veteraanit
Toivo Heikka
mustruutivap.kiv. / veteraanit
Pentti Mattila pk.60ls / y60
Matti Rantanen
nallilukkorevolveri / veteraanit
Matti Rantanen
nallilukkovap.kiv. 50m / veteraanit
Pauli Lepistö
piilukkohaulikko
Eino Kivisalmi
pk.60ls / y50
Pauli Lepistö
nallilukkohaulikko
Reino Laine
A-Trap / y50
Reino Laine
1-Trap / y50
Mika Siren
villikarju sj. / y20
Mika Siren
saksanhirvi / y20
Reino Laine
olympiaTrap
Reino Laine
olympiaTrap / y50
Reino Laine
A-Trap / y50
Pauli Lepistö
piilukkohaulikko
Pauli Lepistö
nallilukkohaulikko
Reino Laine, Reijo Alkkiomäki, Simo Tanila 1-Trap joukkue y50

Suomen mestaruuksia on saavutettu yhteensä 27 , joista yli puolet 1990 luvulla, joten
suunta on hyvä.
Tämän juhlavuoden kunniaksi ampujamme paukuttivat viisi Suomen mestaruutta
lisää, kolme henkilökohtaista ja kaksi joukkuemestaruutta.
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TALVIKAUDEN HARJOITTELU
Omaa vakituista sisärataa ei Kangasalta ole löytynyt , eikä kunta ole pystynyt sellaista
meille osoittamaan, vaikka sitä on etsitty vuodesta 1967 lähtien.
Väliaikaisia harjoittelupaikkoja on ollut mm. yhteiskoulun veistoluokasta, vanhalta
kirjapainolta, Pikon Betonin ullakolta sekä –70 luvun lopulla Oy K.Hjorth Ab:n
vuokratiloissa Tampereella.
1980 luvun alussa pääsivät ampujat harjoittelemaan Tampereella Osmonkallion
väestösuojaan tehdyllä sisäradalla P-HA:lta vuokratuilla vuoroilla kerran viikossa ,
kyseisellä radalla sai ampua myös 22 cal. aseilla, josta jäi historiaan Aimo Plym´n
pienoispistoolilla saavuttama voitto radan avajaiskilpailuissa.
Osmonkallion radoilla on harjoittelu jatkunut yhä, mutta 1988 alusta lähtien eri
tamperelaisten firmojen vuoroilla.
1980 luvun puolessa välissä saimme apua Kangasalan Kisalta , joka antoi kolmen
talven ajan harjoitella ilma-aseilla Kisarannan kahviossa kaksi kertaa viikossa.
Kisarannan jälkeen FP-Tuotteet antoi luvan ilma-aseharjoitteluun varastossaan, jossa
taululaitteiden pystytyksen jälkeen mahtui samanaikaisesti kolme ampujaa
harjoittelemaan.
1991 saimme vuokrata 6 paikkaisen radan Suoraman liikuntahallista , jossa olosuhteet
olivat loistavat ja luulimme jo onnemme kääntyneen, mutta se onni loppui yhteen
kauteen .
Edellä mainitut sisäharjoittelupaikat koskivat lähinnä vain kivääri- ja pistooliampujia
, sillä vasta v.1987 olympiakivääriampujat saivat alkeellisista oloista vanhalta
Majaalahden koululta puu lämmitteisen tilan harjoittelupaikakseen.
Ampujiamme on siis riepoteltu milloin mihinkin suuntaan pystyttämään
ratalaitteitaan.
Tänä juhlavuotena 1994 on vihdoinkin valoa näkyvissä, sillä Kangasalan kunta on
lupautunut luovuttamaan seurallemme Tursolan vanhalta koululta tilat ilmaaseammuntaa varten.
Ratalaitteet seurallamme on valmiina niin kivääri-, pistooli-, kuin
olympiakivääriammuntaankin.
Kyseinen paikka vaatii kuitenkin taas kerran todennäköisesti ampujilta vapaaehtoista
talkootyötä, jotta tilat saataisiin asianmukaiseen kuntoon.

NUORISOTOIMINTA
Nuorten ampujien määrä seurassamme on kokonaisjäsenmäärään nähden ollut koko
toimintamme ajan suhteellisen vähäinen, johtuen ehkä siitä, että perheen nuorille ei
varmaankaan aivan ensimmäiseksi harrastusvälineeksi hankita asetta, ellei perheessä
isä tai äiti ole lajin harrastaja ja siksi valtaosa liittyykin ampumaseuraan vasta yli 20vuotiaana.
Kymppi 64 on kouluttanut ja opastanut nuoria kesäisin jo vuodesta 1967, jolloin
hankittiin seuralle ensimmäinen pienoiskivääri nuorten käyttöön ja myöhemmin
alettiin järjestää niin kutsuttuja ampumakouluja , joihin saivat osallistua kaikki
halukkaat edellyttämättä seuran jäsenyyttä. Koulutus tapahtui pääasiassa
pienoiskiväärillä, mutta myös muilla aseilla.
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Parhaina kesinä koulutettavana on ollut lähes 30 nuorta. Ilma-aseilla ei ole pystytty
koulutusta järjestämään kuin satunnaisesti, johtuen vakituisen sisäradan puutteesta
Kangasalla.
Puutteista huolimatta ovat nuoret ampujamme yltäneet useasti SM-mitaleille ja tulleet
valituiksi SAL:n leireille sekä piirijoukkueisiin.

TOIMINTA MUIDEN SEUROJEN KANSSA

Kymppi 64 :n perustamisesta lähtien on läheistä yhteistyötä tehty
Riistanhoitoyhdistyksen ja metsästysseurojen kanssa.
Kilpailutapahtumia on järjestetty reservin upseerien ja aliupseerien , Kangasalan
Kisan ampumahiihtäjien ja Kangasalan invalidien kanssa.
Seuraotteluilla olemme pitäneet yhteyttä aktiivisesti Pohjois-Hämeen (P-HA), Nokian
(NoSA) , Lempäälän (LeA) , Mäntän (MSA) , Oriveden (OrivA) , Längelmäen
(LäSA) ja Satakunnan (SA) ampujiin ja Valkeakosken Rihlaan ja Toijalan
Urheiluampujiin sekä Hämeenlinnan Ampumaseuraan.

VARAINHANKINTA
Toiminnan alkuvuosina seura joutui varsin usein turvautumaan rahoituksessaan
pankkilainoihin, joiden takaajina olivat yleensä hallituksen jäsenet, poikkeuksena
ensimmäinen laina, jonka takaajiksi saatiin myös henkilöitä reserviläisjärjestöistä ja
metsästysseuroista.
Erityisen maininnan ansaitsee riistanhoitoyhdistys, joka on avustanut hirviradan
rakentamisessa ja sen korjaustöissä alusta alkaen. niin taloudellisesti kuin
talkootyölläkin. Varsinkin seuran alkutaipaleella RHY:n tuki oli todella merkittävää.
Muilta osin varainhankinta on noudatellut tavanomaisia keinoja kuten illanviettoja
arpajaisineen ja tanssien järjestämisineen mm. Sahalahden Kontulassa ja Kangasalan
Nuorisoseuran Pirtillä, sekä työsuorituksia kuten esim. ovimiestehtävät Kisarannassa
ja järjestysmiestehtävät maatalous- näyttelyssä.
Varainhankintaan ovat kuuluneet myös kilpailuohjelman teko mainosmyynteineen ja
kansallisten ja piirikunnallisten kilpailujen järjestäminen sekä vuodesta 1986 alkanut
pienoiskiväärinauhataulujen myynti.
Avustuksia seuramme on saanut mm. veikkausvoittovaroista ja Kangasalan Sanomat
Oy:ltä sekä lukuisilta yksityisiltä lahjoittajilta unohtamatta tietenkään Kangasalan
kunnalta saamaamme tukea.
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KYMPPI 64 ry:n 30. TOIMINTAKAUSI
Juhlavuoden alussa seuraamme kuului noin 400 jäsentä ja seura kuului SAL:n
valioluokkaan, kuten on kuulunut jo usean vuoden ajan.
Kun nyt olemme siirtyneet seuraavalle vuosikymmenelle , voimme kiitollisina todeta,
että toiminnassamme on yhä mukana jäseniä, jotka ovat olleet luomassa ja
aloittamassa Kymppi 64:n toimintaa.
Olemme myös erittäin kiitollisia kaikille työmme tukijoille ja talkootyöhön sekä
harjoitus- ja kilpailutoimintaan osallistuneille joiden ansiosta voimme edelleenkin
viedä ampumaurheilua eteenpäin Kangasalla.

Historiikki laadittu seuran 30-vuotisjuhlaan

22.10.1994

Historiikin laatinut :

Jorma Laakso avustajanaan Tuulikki Kaisko

Historiikin lähteet :

Pöytäkirjat ja toimintakertomukset
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KYMPPI 64 ry:n PUHEENJOHTAJAT

1964

REINO RINNE

1965

EERO RAUDAS

1966 – 1969

TOUKO HELIÖVAARA

1970 – 1971

EERO RAUDAS

1972 – 1973

ANTTI OUTINEN

1974 – 1977

VENHO KIURU

1978 – 1984

KALEVI LEHTONEN

1985 – 1987

MATTI LINDEGREN

1988 – 1993

JORMA LAAKSO

1994 -

EINO KIVISALMI

KUNNIAPUHEENJOHTAJA

VENHO KIURU

KUNNIAJÄSENET

SOINI HARVE ja TAUNO HEIKKONEN

