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Lopussa luettelo puheenjohtajista, sihteereistä ja rahastonhoitajista, sekä seuran mestareista 1986–2013
(tilastot aikaisemmilta vuosilta puuttuvat, samoin jonkun lajin osalta viimeisiltä vuosilta,
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Suomalaisessa urheiluelämässä on menossa 
muutoksen myllerrys. Kolme suurta toimiala-
järjestöä (SLU, KUNTO ja Nuori Suomi) yh-
distyivät yhdeksi uudeksi valtakunnalliseksi 
liikunta- ja urheiluorganisaatioksi VALOksi. 
Huippu-urheilussa myös Olympiakomitea ja 
Paralympiakomitea ovat yhdistäneet voimansa 
ja nyt keskustellaan jopa Valon ja Olympiako-
miteankin toimintojen yhdistämisistä. 
Näiden yhdistymisten johtoajatuksina on ollut, 
että toimintoja keskitetään urheilijoiden ja seu-
ratoimijoiden tueksi. Urheilijat voisivat keskit-
tyä harjoittelemiseensa ja valmentautumiseen-
sa kohti asettamiaan tavoitteita ja seurojen 
tueksi syntyisi myös oma tukiverkostonsa niin, 
että seurat pystyvät toimimaan entistä jouhe-
vammin. Urheilijan ja seurakeskeisyyden li-
säksi kaikki kulminoituu entistä laajempaan ja 
tehokkaampaan yhdessä tekemiseen.
Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) on mu-
kana aktiivisesti kehittämistyössä. SAL aloitti-
kin urheilijan polku-ohjelmansa lisäksi kolme 
vuotta sitten ME YHDESSÄ -seuraprosessin. 
Se tarjoaa seuroille tukirenkaan omien toi-
mintojensa kehittämiseen. Tulokset pilotissa 
mukana olleilla seuroilla ovat olleet rohkaise-
vat. Seurat ovat löytäneet toisensa, yhteistyö 
kukoistaa ja vapaaehtoisia on saatu lisää toi-
mintaan mukaan. Yksi näistä mukana olleista 
seuroista on ollut myös 50-vuotisjuhlaansa 
viettävä Kymppi 64.
Tänä vuonna alkoi myös ME YHDESSÄ-pro-
sessin aluejaostoille tarkoitettu koulutus, jon-
ka tavoitteena on suunnata jaostojen toiminta 

ArVoisAt juhliVAn seurAn
jäsenet jA ystäVät!

entistä enemmän seuroja tukevaksi osaamis- 
ja tukikeskustoiminnaksi. Kaikkien näiden eri 
ohjelmien tavoite on niin seura- kuin valtakun-
nallisellakin tasolla, että ilo, innostus ja intohi-
mo syttyvät yhä uudestaan urheilijoissamme ja 
seuratoimijoissamme rakkaita lajejamme koh-
taan ja seuratoiminnassa olisi sujuvampi arki.
Viisikymmentä vuotta täyttävällä seurallanne 
on hieno historian polku. Seurassa on ollut ja 
on yhä osaavia toimijoita ja tekemisen meinin-
kiä, josta osoituksena ovat mm. menestyvät 
urheilijat. Urheilijanne ovat niittäneet kunniaa 
ja mainetta, nyt viimeksi tämän vuoden Ilma-
aseiden EM-kilpailuissa Moskovassa. Menes-
tykseen tarvitaan intohimoa, suunnitelma ja 
paljon työtä, joskus jopa luopumista joistakin 
asioista. Ilman seuran, yhteistyökumppanei-
den ja läheisten tukea ei menestys ole mahdol-
lista urheilijalle, yksin siihen ei enää pystyttä-
ne, mutta yhdessä tekemällä kylläkin.
Menestyäkseen seurana tarvitsee seuran johto 
myös samalla tavalla kuin urheilija intohimoa, 
rohkeuden lyödä koviakin tavoitteita kiinni 
sekä tukirenkaan, jonka puoleen kääntyä apua 
tarvittaessa. Tätä varten on ME YHDESSÄ 
-prosessi ja tätä varten 95-vuotias Suomen 
Ampumaurheiluliittokin on olemassa. Halu-
amme rakentaa yhdessä tulevaisuutta, niin 
seurallenne kuin urheilijoillekin kuin myös 
koko ampumaurheilulle. Siihenkin tarvitaan 
yhteistä tekemistä, jossa osaltanne osaava seu-
ranne voi tukea koko lajia. Yhdessä tekemises-
sä on tulevaisuus ja mahdollisuus!
Lausun lämpimät kiitokset kaikille vapaa-
ehtoistoimijoillenne sekä yhteistyökumppa-
neillenne, jotka ovat halunneet olla mukana 
tukemassa hienoa lajia ja seuratyötä sekä par-
haimmat onnittelut koko ampumaurheiluväen 
puolesta 50-vuotiaalle seurallenne, puhtaita 
osumia urheilijoillenne!

risto Aarrekivi
toiminnanjohtaja 
Suomen Ampumaurheiluliitto ry
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Kymppi 64 perustamiskokous järjestettiin 19.4. 
1964 Kangasalan lukiolla. Ampumaurheilu-
seura Kymppi 64 ry on vaikuttanut Kangasalla 
ja sen ympäryskunnissa ammunnan harrasta-
jien hyväksi niin kauan, että sitä voidaan pi-
tää yhtenä alueen ampumaseurojen peruspila-
reista. 

Tiedossa on myös se, että suurimmalla osalla 
varsinkin vanhemman polven ampujista löy-
tyy yhteys metsästysseuroihin ja maanpuolus-
tusjärjestöihin. Mukaan on vuosien varrella 
mahtunut monien eri ammattikuntien edusta-
jia, ammunnasta kiinnostuneet seuran jäsenet 
ovat puhaltaneet yhteen hiileen tasavertaisesti, 
jotta harrastaminen on ollut mahdollista, ruu-
tiaserata on ollut Suomatkassa lähes seuran al-
kutaipaleelta lähtien, mutta sisäampumarataa 
on jouduttu muuttamaan useaan kertaan. 

Ympäristön paineet ampumaratoja kohtaan 
ovat kasvaneet vuosien varrella, joten mukau-
tuminen vaadittuihin normeihin ja asetuksiin 
vaatii joustavuutta ja ennakointia sekä runsaas-

PuheenjohtAjAn terVehdys

ti talkootunteja, unohtamatta hyvää yhteistyötä 
viranomaisten kanssa. Meidän tulee varmistaa 
omalta osaltamme että myös vastaisuudessa 
ampumaurheilun parissa saadaan kilpailla ja 
harrastaa omilla paikkakunnan radoilla. 

Seuran edustajat ovat kuuluneet lajeissaan 
vuodesta toiseen maan kärkiampujiin ja vii-
me vuosina on juhlittu jopa EM- ja MM-mita-
leilla. Menestyksen eteen on tehty aina lujasti 
töitä, pitää muistaa myös kiittää menestyksen 
mahdollistaneita tukijoukkoja, valmentajia ja 
ohjaajia.

Kiitokset 50 v. historiikin tekijälle Jorma Laak-
solle ja mukavia lukuhetkiä seuran historian 
parissa. 

Kangasala 2.4.2014

Ari Arvonen
Kymppi 64 ry:n puheenjohtaja
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yhdistyKsen PerustAMinen

Maaliskuussa 1964 pidettiin Kangasalan – Ai-
tolahden riistanhoitoyhdistyksen koolle kut- 
sumana ampumarata- ja samalla ampumaseu-
ra-asian tiedotustilaisuus Kangasalan Nuoriso-
seuran Pirtillä. Silloinen riistanhoitoyhdistyk-
sen puheenjohtaja Hugo Asikainen selvitti 
senhetkistä tilannetta, sekä radan, että mahdol-
lisesti perustettavan seuran suhteen.
Kokouksessa valittiin asian eteenpäin viemi-
seksi  toimikunta puheenjohtajana Reino Rin-
ne ja sihteerinä Hannu Mäenpää sekä jäsenet 
Tapio Poikolainen, Touko Heliövaara, Olavi 
Heino, Jouko Myllymaa, Venho Kiuru, Emil 
Ahola, Pentti Hallamaa, Jussi Laakso ja Heik-
ki Lappalainen.
Toimikunnan alustava kokous oli 30.03.1964 
Wääksyn kartanon mailla, jossa päätettiin 
RHY:n nimissä lähteä suunnittelemaan ampu-
marataa sekä toivottiin, että Hugo Asikainen ja 
Jussi Laakso panisivat alulle kokoussuunnitel-
man ampumaseuran perustamisesta. 
Näin tarve ampumaradan saamisesta Kanga-
salla johti ampumaurheilun harrastajat yhteen 
ja samalla haluun ammunnan erikoisseuran pe-
rustamiseen.
16.04.1964 pidettiin valmisteleva kokous 
Osuusravintolan kabinetissa, johon asiantunti-
jaksi oli kutsuttu Pohjois-Hämeen Ampujista 
K.O.Tanner selvittämään Suomen Ampujain-
liiton organisaatiota sekä yleensä ampumaseu-
ran 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 Ruo-
koniitty, Markku Heikkilä, Sakari Mesivaara, 
Seppo Honkanen, Markku Wirola, Vilho Ponsi, 
Touko Heliövaara, Kalle Klemola, Ilkka Kle-
mola, Timo Sarviharju, Osmo Vuojola, Pentti 
Välimaa, Teuvo Savolainen, Heikki Lappalai-
nen, Kalevi Virola ja Hannu Mäenpää.  
Valitettavasti perustavasta kokouksesta ei ole 

valokuvia löytynyt, emme tosin tiedä, onko 
kokouksesta aikanaan edes otettu kuvia. 
Kokouksen valitsemina Reino Rinne, Hannu 
Mäenpää ja Touko Heliövaara allekirjoittivat 
seuran perustamiskirjan.
Kymppi 64 :n ensimmäisessä hallituksessa toi-
mi puheenjohtajana Reino Rinne ja sihteerinä 
Hannu Mäenpää sekä jäsenet Pentti Savolai-
nen, Eino Palmi, Olavi Heino, Unto Iltanen ja 
Touko Heliövaara.

Vuosikokous 1966, lehtileike  KS.
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Tarve ampumaradasta Kangasalle oli ollut il-
meinen jo koko sodanjälkeisen ajan, jolloin 
vanha Mäyrävuoren kupeessa sijainnut rata jäi 
asutuksen alle ja myös Aakkulan mailla kirk-
kojärven rannassa sijainnut kivääri- ja pistoo-
lirata oli jouduttu lopettamaan sekä hirvirata 
Keisarinharjun kupeesta nykyisestä Kisaran-
nasta.
Ammunnan harrastajat pääsivät harjoittele-
maan ainoastaan Sorolan ja Pikonkankaan san-
tamontuilla ja vain .22 cal. aseilla. Hirvimies-
ten oli käytävä harjoittelemassa Tampereella 
P-HA:n Aitovuoren radalla.  
Varsinainen ampumatoiminta alkoi kevääl-
lä -65 paikkana Sorolan monttu harjun poh-
joispuolella Kangasalan asemalle johtavan 
tien varrella, joka väliaikaisena osoittautuikin 
varsin hyväksi. Kalustekoppi saatiin lahjoituk-
sena Pikon Betonilta. Hankittiin myös kilpai-
lupöytäkirjoja, joista ajateltiin vuosienkin jäl-
keen seurata toiminnan tuloksia, valitettavasti 
pöytäkirjat eivät ole säilyneet jälkipolville.  
Ensimmäisen vuoden ahkerin harjoittelija oli 
ylivoimaisesti Esko Hyttinen.
Vuoden -66 alussa seuran jäsenmäärä oli 49 
nousten jo seuraavana vuonna 82 henkilöön.
                      
Wääksyn tilanhoitajan Pentti Hallamaan opas-
tuksella oli ampumaratatoimikunta tutustunut 
maaliskuussa -64 pitämässään kokouksessa 
Wääksyn kartanon mailla alueeseen, joka so-
pisi varsinaisen ampumaradan paikaksi. 

01.05.1964 tehtiin rata-alueesta vuokrasopi-
mus Wääksyn kartanon ja tiealueesta Pentti 
Vihtiälän kanssa 02.10.1965. Hämeen Läänin-
hallitus antoi luvan ampumaradan rakentami-
seen, mutta rataa ei heti päästy rakentamaan, 
koska lähialueen kesäasukkaat olivat tehneet 
asiasta valituksen Korkeinpaan hallinto-oikeu-
teen. Vasta keväällä 1967  KHO antoi asiasta 
päätöksen, jossa valitukset oli katsottu aiheet-
tomiksi.
Ennen rakennustöitä oli kuitenkin pakko tur-
vautua pankkilainaan ja vekseleihin, joissa 
pääasiallisina takaajina olivat lähinnä joh-
tokunnan jäsenet. Takuulainoihin jouduttiin 
vielä myöhemminkin turvautumaan useaan 
otteeseen ja takaajina olivat seuran yksityis-
henkilöt, mutta myös reserviläisjärjestöistä ja 
riistamiehistä löytyi takaajia
Rata-alueen raivaustyöt aloitettiin välittömästi 
puiden kaatamisella laina-asioiden selvittyä ja 
lupapäätöksen vihdoin tultua. Alueen tasauk-
sen, tausta- ja sivuvallien sekä tien valmistut-
tua nousi radalle varsin pian ensimmäinen am-
pumakatos ja hirviammunnan vaatimat laitteet 
sekä näyttösuoja.
Töiden edistymistä edesauttoi suuresti useat 
raha – ja materiaalilahjoitukset, joita saatiin 
niin maanomistajilta, yhdistyksiltä kuin yksi-
tyishenkilöiltäkin. 
Radan rakentamisesta ja turvallisuusmääräyk-
sistä tärkeitä neuvoja oli antanut eversti Vilp-
pu Perkko. Radan piirustukset olivat laatineet 
Eero Raudas ja Touko Heliövaara.
Talkootöitä tehtiin todella ahkerasti ja niistä 
oli suurelta osin vastuussa Venho Kiurun ns. 
evp-aliupseeriryhmä ja lehtori Soini Harve.

Marraskuussa 1967 nimismiehen katselmuk-
sen jälkeen olikin radan ensimmäinen vaihe 
valmis, jonka jälkeen alettiin suunnitella myös 
suppean trap-radan rakentamista 150 m:n ra-
dan sivulle, johon se myöhemmin myös raken-
nettiin.
 

AMPuMArAdAn KehitysVAiheet

1966 ammuntaa Sorolan montulla  lehtileike  KS.
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Avajaiskilpailut ammuttiin myöhään syksyllä 
eli 12.11.1967, jolloin valmiina oli 100 m:n 
sähköistetty hirvirata pidennettynä 50 m:llä 
sekä lautarakenteinen ampumakatos, jossa oli 
12 kivääri- ja 8 pistooliampumapaikkaa käsi-
käyttöisin taulunkääntölaittein varustettuna.
Kaikki luotilajit olivat nyt niin sanotusti ”pääl-
lekkäin”, jolloin eri ampumalajien harjoittelun 
ajoitus oli tosi tärkeää, ettei vain oman am-
pumalinjan etupuolella ollut toisen lajin har-
joittajia. Tämä tietysti häiritsi ampujia, koska 
yht’aikaa ei voinut eri ampumalinjoilta har-
joitella.
Ampumaradan avasi kutsuvieraana paikalla 
ollut konttoripäällikkö K.O.Tanner P-HA:sta 
tuoden tilaisuuteen SAL:n SVUL:n Hämeen 
piirin onnittelut sekä luovutti Kymppi 64:lle 
komean kiertopalkinnon.
Ins. Touko Heliövaara lausui kutsuvieraat ja 
kilpailijat tervetulleiksi, jonka jälkeen ennen 
kilpailujen alkua kajautettiin yhdessä kolmin-
kertainen eläköön huuto, kun järjestäytynyt 
ampumaurheilu voitiin nyt vihdoinkin aloittaa 
pitäjässämme.

Kutsuvieras sarja (10 ls/100 m): 
1. Tauno Heikkonen 90 p   2. K.O.Tanner 86  
3. Vilppu Perkko 71   4. Tauno Vaskelainen 56   
5. Pentti Vihtiälä 52   6. Tuomo Mattila 46

Yleinen sarja (10 ls/150 m):
1. Pekka Mannonen 85  2. Pauli Hyttinen 82   
3. Eero Raudas 80   4. Olavi Heino 75   5. Pent-
ti Savolainen 70   (osanottajia sarjassa oli 30).
 
Vuoden 1970 lopulla tehtiin Wääksyn kar-
tanon kanssa uusi 20 vuoden vuokrasopimus 

1967 lehtileike ampumaradan teko alkaa  KS.

Toivo Lehto ja Soini Harve, alkuvuosien työmyyrät.
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lisäalueineen, tarkoituksena rakentaa 20 paik-
kainen pienoiskiväärirata ja 40 paikkainen pis- 
tooli- sekä haulikkorata. 1970 luvulla keskus-
teltiin myös rata-alueen lunastamisesta Wääk-
syn kartanolta ja asiasta oli laadittu jo alusta-
vat paperit, mutta jostain syystä asiaa ei oltu 
koskaan viety loppuun asti. Näin jälkeenpäin 
ajatellen on todella suuri vahinko, koska omal-
le maa-alueelle olisi ollut aivan erilaiset puit-
teet kehittää ampumarataa.
Tuohon aikaan ei ajateltu, kuinka maailma 
muuttuu ja ihmisten mielipiteet sen mukana.
Kuitenkin pienoiskivääri- ja haulikkoradan ra- 
kennustyöt aloitettiin v. 1971. Työryhmän puu-
hamiehinä 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 lu-
mipeitteen jo haitatessa talkoolaisia.
Pk-radan puoleenväliin oli valmistunut myös 
20 paikkainen ampumakatos pistooliampujille 
eli nämä lajit olivat yhä ns. päällekkäin. Pk-
radan jatkeeksi oli rakennettu myös n. 50 m2:n 
kahvio / varastorakennus, joka on yhä käytös-
sä samoin kuin pienoiskiväärikatoskin.

Vuonna 1975 tehtiin Wääksyn kartanon kanssa 
jälleen uusi vuokrasopimus lisäalueesta, jonka 
jälkeen oli mahdollisuus aloittaa pistooliradan 
rakentaminen pienoiskivääriradan rinnalle ja 

seuraavana vuonna siirrettiin pistooliampuma-
katos omalle paikalle pois keskeltä pienoiski-
väärirataa  ja jo saman vuoden aikana asennet-
tiin vielä sähköiset taulujen kääntölaitteet.

Pienoiskivääriradan sähköiset taulunsiirtolait-
teet saatiin asennettua vuoden 1978 aikana 
ja 1979 hankittiin haulikkoradalle sähköinen 
savikiekkoheitin, ja vihdoinkin olivat kaikki 
radat sähköistetty. Hirviradan 150 m:n katos 
siirrettiin nykyiselle paikalleen 100 m:n koh-
dalle v. 1985, koska 150 m:n ampumalajit ei-
vät kuuluneet seuran ohjelmaan.

Pistooliradan puurakenteisten taulukehysten 
tilalle talkoiltiin metalliset kehykset v. 1986 ja 
samalla runko rakennettiin teräspalkeista sekä 
korjattiin taulujen kääntymissuunta sääntöjen 
mukaiseksi.

Kahvion sivulle pysytettiin lipputanko ja han-
kittiin tietysti myös Suomen lippu. 
V. 1987 tehtiin uusi asianmukainen pienois-
kivääriradan näyttösuoja kevytbetoniharkoista 
joka katettiin peltilevyillä.  
Matti Lindegrenin toimesta saatiin haulikkora-
dallekin vihdoin virallinen käyttölupa, vaikka 
haulikkoammuntaa oli harrastettu jo vuosien 
ajan erittäin vilkkaasti.

V. 1988 haulikkoradalla olosuhteet paranivat 
kun ampumapaikoille asennettiin mikrofonit, 
jotka mahdollistivat kiekonheittimen toimin-
nan ampujan huudosta.

Aimo Plym kahlaa pistooliradan heinikossa 80-lu-
vulla.

70-luvulla haulikkoammuntaa avomaastossa, ampu- 
ja Esko Hyttinen, kiekkoja heittää Heikki Mäkelä.
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Syksyllä 1988 aloitettiin vanhan pistoolika-
toksen purku ja uuden perustustyöt. Odotettua 
hankalampi  kaivuutyö vetisessä ja pehmeässä 
maastossa ja kauhakuormaajan painuminen lä-
hes hyttiä myöten, tarviten järeämmän koneen 
vetämään se ylös kovemmalle maalle sekä ai-
kainen talven tulo siirsivät pohjalaatan valun 
seuraavaan kevääseen. Varsinaiset pohjatyöt 

salaojituksineen ja n. 1,5 m:n vahvuisella so-
rapatjalla saatiin kuitenkin tehtyä ennen talven 
tuloa. Aikaisin keväällä valettiin betoninen 
pohjalaatta ja uusi 25 paikkainen ampumaka-
tos tarvikevarastoineen valmistui heinäkuun 
lopulla 1989. Katoksen piirustukset laati ins. 
Ossi Alanen ja talkoita johtivat ja ahkeroivat  
Markku Heikkilä ja Jorma Laakso.                     

Uusi pistoolirata 1989. Jorma ja Markku tähtäilevät uudella pistooli-
radalla.

Talkoissa 80-luvulla, vasemmalta Arvi Heikkilä, Aulis Ahonen, Markku Heikkilä ja Aimo Plym.
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Samana kesänä hankittiin myös uusi savikiek-
koheitin automaattitrap’ia varten. Se asennet-
tiin hirviradalle n. 25 m:n päähän katoksesta. 
Haulikkoradalle saatiin tilava varastoparakki, 
joka kunnostettiin savikiekkovarastoksi ja ke-
sän aikana tehtiin pienoiskivääriradan sivulle 
uusi suojavalli täytemaasta paikalla olleiden 
ruostuneiden metallilevyjen tilalle.
V. 1990 uusittiin Wääksyn ja Vihtiälän kans-
sa vuokrasopimus 20 vuodeksi eli päättymään  
v. 2010 vuokran noustessa n. 160 kertaiseksi 
vanhaan sopimukseen nähden, alkuperäinen 
vuosivuokra oli ollut lähes nimellinen. Kymp-
pi 64 tarjoutui ostamaan rata-alueen maapoh-
jan, mutta Wääksyn kartanon sen hetkinen 
”haltija” ei asialle lämmennyt, joten oli tyyty-
minen edellä mainittuun vuokrasopimukseen.

Samana vuonna alkoi uuden villikarjuradan  
rakentaminen pistooliradan rinnalle. 

Hirvi- ja villikarjuradan ”pääkonemestarina” 
toimi vuosien ajan Ossi Salmi, joka taisi käydä 
radalla vahtimassa / ahkeroimassa kesäaikaan 
lähes joka päivä.    
Uusi, vain villikarjuammuntaa varten tehty 
rata ja ampumakoppi valmistui syksyllä 1991 
ja samalla poistui viimeinenkin ”päällekkäis-
ammunta” radoilta.    
 
Haulikkoradalle etsittiin 1990-91 valitusten 
vuoksi uutta paikkaa mm. Vihtori Peltosen 
säätiön mailta Lihasulasta, siinä kuitenkaan 
onnistumatta.
Haulikkoradalle asennettiin 1992 kiekonheit-
tolaitteisiin kaksoisaikareleet, jolloin voitiin 
aloittaa myös 2-trapin harjoittelu. Pienoiski-
vääriradan katokseen urakoi Taisto Kähkönen 
lisälipan suojaamaan ampujia ja aseita mm. 
vesisateelta.

Syksyllä 1992 seura koki ikävän takaiskun. 
Kun kahviorakennukseen oli murtauduttu ja 
lukitusta kassakaapista varastettiin seuran 
omistamat pienoiskiväärit ja ratakaukoputket. 
Tämän tapauksen jälkeen rakennettiin ampu-
maradalle johtavan tien alkupäähän tukeva 
ja lukittava nostopuomi estämään luvattomia 
kulkijoita. Puomin suunnittelemisesta ja to-
teutuksesta vastasivat Toivo Heikka, Kimmo 
Tuomisto ja Ossi Salmi.

Paikallislehdessä oli 1994 voimakkaita kan-
nanottoja ampumamelusta, kirjoittajat olivat 
lähinnä kesäasukkaat, joiden kotipaikka sijait-
si kaukana eteläsuomessa. 

Villikarjuradan rakentaminen alussa.

Matti Suoranta ja Pekka Toukola uudella villikarju-
radalla 2008.

Ampumaradan tien puomin ”isä” Topi Heikka no-
jailee tolppaan.
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Tästä johtuen jouduttiin harkitsemaan olisi-
ko korkeapaineaseilla harjoittelu voitu siir-
tää esim. Sahalahden radalle, mutta päädyt-
tiin toistaiseksi kieltämään suurikaliiperisillä 
aseilla (haulikko, hirvikivääri ja isopistooli) 
ampuminen viikonloppuisin juhannuksesta 
heinäkuun loppuun eli vilkkaimpana loma-
kautena, toivoen tämän rauhoittavan valitus-
tulvaa. Huomionarvoista asiassa oli se, ettei 
valituksia ampumamelusta tullut lainkaan lä-
hialueen asukkailta. Valitukset johtivat myös 
siihen, että haulikoilla harjoittelu rajattiin 
määrätyille päiville ja kellonajoille. Monet 
ampujat kävivätkin parin kesän ajan harjoit-
telemassa pääasiassa Kokkovuoren radoilla 
Lempäälässä. 

Kangasalan RHY lahjoitti 1998 hirviradal-
le sähköisen näyttötaulun helpottamaan tulos 
näyttöjä.
  
V. 1999 pienoiskivääriradan näyttösuojan sei-
nämät olivat sortua roudan painaessa niitä. 
Tästä kuitenkin selvittiin säikähdyksellä kun 
seinä ehdittiin tukea sisäpuolelta siihen asti 
kunnes etumaasto kaivettiin irti seinästä ja 
salaojitettiin. Samalla näyttösuojaan raken-
nettiin uusi katto uurastajana lähinnä Matti 
Heinonen ja Pentti Mattila. Myös hirviradan 
maalipää salaojitettiin ja samana kesänä paran-
neltiin ampumakatosten ja lämpiön ulkoasua 
punamultamaalilla.

Kauan kaivattu vesi WC valmistui rata-alueel-
le 2000 luvun alussa. Sen runkona oli Tampe-
relaisesta kerrostalosta purettu WC-elementti, 
jonka ulkoseinät viimeisteltiin laudoituksella.  
Matti Suorannan toimesta luotiratojen taulu-
valleihin asennettiin ympäristöluvan edellyttä-
mät metalliset ns. lyijynkerääjälaatikot.            
Suomatkan rata-alueesta jouduttiin jättämään 
uusi ympäristölupahakemus 29.4.2003, jonka 
työstämisestä vastasi pääosin Jaakko Horkka.
Lupa juuttui kuitenkin kesäasukkaiden valitus-
ten johdosta Vaasan hallinto-oikeuteen, astuen 
voimaan vasta 7.2.2006 edellyttäen määrät-
tyjen melusuojien parantamista ja uusien ra-
kentamista. Haulikkoradalle rakennettiinkin 
vuosina 2005–07 ampumakatokseen  suojasei-
nämät taakse ja sivuille.
Riistanhoitoyhdistys kustansi ja talkoili hir-
viradalle 75 m kohdalle ”melusuojatun” am-
pumakopin.                                   

Hirviradan 100 m:n ampumakatoksen äänieris-
tystä paranneltiin kesän 2004 aikana, jolloin 
melutaso aleni oleellisesti. Ratalaitteet oirei-
livat pitkin kesää ja syksyllä SVA:n kansalli-
sissa kisoissa laitteiden huono kunto koetteli 
tosissaan kisajärjestäjien ”pinnan” kestävyyt-
tä, mutta suurista vaikeuksista huolimatta kisat 
saatiin vietyä lähes kunnialla läpi.                       
V. 2009 otetuissa ojien vesinäytteissä lyijy-
pitoisuudet olivat alhaisia ja veden laadut nor-
maaleja.

Eino Kivisalmi ja Osmo Arasalo pienoiskivääri-
radan  näyttösuojassa

Lyijynkerääjät pienoiskivääriradalla.
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Rata-alueen vuokrasopimusta saatiin jatket-
tua v. 2010, mutta vain kolmella (3) vuodel-
la eteenpäin eli vuoden 2013 loppuun. Tämä 
koetteli myös ampujiemme hermoja kun epä-
varmuus radan kohtalosta jäi ikään kuin yhä 
roikkumaan ilmaan.

Syys- ja joulukuussa v. 2011 teetettiin Ram-
boll Finland Oy:llä melumittaukset jokaiselta 
radalta asianomaisilla aseilla ampuen 5–10 
laukausta useaan otteeseen. Mittauspisteitä oli 
5 kpl, joista lähin sijaitsi n. 200 m etäisyydel-
lä radasta ja kaukaisin n. 900 m etäisyydellä 
Heikkilänniemessä.
Melutaso ei miltään radalta / aseella ylittänyt 
ohjearvoja, tosin joidenkin aseiden osalta il-

Haulikkoradan melusuojat.

100 m:n katos nykyisessä kunnossaan, melusuojat rakennettuna.

Haulikkorata etupuolelta nähtynä.
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meni mittausepävarmuus, ylittikö vai alittiko 
laukausten ääni ohjearvon liikennemelun ”hai-
tatessa” osaltaan mittaustuloksia ja jopa lainei-
den liplatus yhden kesämökin laiturilla sekoitti 
mittaustulosta.
Ampumaradan maastoon ”piilotettiin” kesäl-
lä 2012 riistamaalikamerat, jotka helpottavat 
mahdollisten varkaiden ja tihutyöntekijöiden 
tunnistamista / kiinnisaamista ja toivottavasti 
niillä on jatkossa myös ennaltaehkäisevä vai-
kutus.

Kevään 2013 aikana talkoiltiin Pekka Touko-
lan johdolla pistooliradan kolmelle ensimmäi-
selle ampumapaikalle meluvaimennusseinät, 
jotta korkeapaineaseilla harjoittelevat eivät 
aiheuttaisi liiallista meluhaittaa ympäristölle, 
tämä koski lähinnä 9 mm ja sitä järeämmillä 
pistooleilla ampuvia.

Kesän 2013 aikana seuran johto neuvotteli vii-
den (5) vuoden jatkon vuokrasopimukselle eli 
päättymään vuoden 2018 lopulla ellei siitä ole 
kyseisen vuoden aikana tehty jatkosopimusta. 
Uskomme kuitenkin, että sopimusta jatketaan 
myös vuoden 2018 jälkeenkin ja taattaisiin 
näin ampumaurheilun jatkuminen Kangasalla.
Ihanne kuitenkin olisi, jos saisimme lunastaa 
maapohjan omistuksen seuran nimiin.

Rata-aluetta on nyt rakennettu ja tehty muu-
tostöitä sekä parannuksia lähes 50 vuoden ajan 
ja tehtyjen talkootyöpäivien määrä on todella 
valtava. Pitäjästämme ei löydy toista urheilu-
seuraa, joka olisi joutunut uurastamaan talkoil-
la suorituspaikkojensa vuoksi yhtä paljon kuin 
ampujat, ja kaiken lisäksi maksamaan niistä 
vielä vuokraa.

Pistooliradan melusuojattu osa oikeassa laidassa. Uuden pistooliradan pohjustustyöt.

Seurassamme on ollut ja on yhä lukuisa jouk-
ko henkilöitä, joiden panos on ollut merkittävä 
rata-aluetta kehitettäessä sekä eri ampuma- 
lajien harjoitus- ja kilpailutapahtumien lä-
piviennissä. Maininnan ansaitsevat ainakin 
seuraavat hiljaiset puurtajat, jotka ovat ra-
doilla ahkeroineet ja joita ei ehkä vielä muis-
sa yhteyksissä ole mainittu kuten mm.  Ilmari 
Välimaa, Timo Soukkio, Risto Hirvo, Pentti 
Nihtilä, Heikki Alanen, Seppo Kaitto, Sep-
po Kaipio, Simo Tanila, Aulis Ahonen, Pert-
ti Munne, Onni Heino, Pentti Mattila, Matti 
Tommiska, Aimo Plym, Torsti Hellman, Matti 
Paalasmaa, Senja ja Raimo Helin, Raine Järvi-
nen, Jari Markkinen, Leo Arminen ja Kimmo 
Tuomisto sekä toki monia, monia muitakin.

suurkiitos kaikille uurastajille, niin entisille 
kuin kaikille tulevillekin!
Vaikka talkoita on tehty jatkuvasti, niin kaik-
ki radat eivät tänä juhlavuotenakaan ole siinä 
kunnossa kuin olisi toivottavaa vaikkakin tyy-
dyttävät, johtuen epävarmuustekijöistä, jotka 
ovat haitanneet alueen kehittämistä. Talkoita 
tulee siis ampujilla riittämään valitettavasti tu-
levaisuudessakin.

Puusto kaadettu ampumakatosten takaa ja aukeata oli.
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KilPAilutoiMinnAn jA MenestyKsen 
KehitysVAiheet

Puulaakiammuntaa -74,  lehtileike  KS.

Oman radan valmistuttuakin seuran alkutaival 
oli vuosien ajan lähinnä ankaraa puurtamista 
radantekotalkoissa joten aikaa ampumaurhei-
lun harrastamiselle jäi niukalti.
V. 1967 Kymppi 64 liittyi Suomen Ampujain-
liittoon (vuodesta 2001 Suomen Ampumaur-
heiluliitto, SAL) ja samana vuonna oli radan 
avajaiskilpailut kutsukilpailuna, lajina hirvi-
kivääri 10 ls. makuulta matkoilta 100 / 150 m.
Paikalla oli 11 kutsuvierasta ja 30 kilpailijaa.

Ensimmäiset puulaakikilpailut v. 1968 keräsi-
vät paikalle n. 100 ampujaa paikallisista yhdis-
tyksistä ja yrityksistä.
Kesän -68 aikana järjestettiin 55 eri kilpailua, 
joissa suorituksia kertyi yli 1000 kpl.  
   
V. 1971 otettiin käyttöön seuran tunnuslogo, 
jonka suunnitteli kuvanveistäjä Mauno Juvo-
nen. Logo otettiin heti käyttöön puseroon om-
meltavana kangasmerkkinä. Kuvanveistäjä Mauno Juvonen ja seuran standaari.
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Ensimmäiset piirinmestaruudet seurallemme 
toivat Erkki Frick ja Pentti Mattila pienois-
kiväärillä jo v. 1972.    
 
Valvottuja ampumatilaisuuksia järjestettiin yli 
sata kertaa v. 1976 ja seuramme vastasi ensi 
kerran piirinmestaruuskisojen järjestelyistä v. 
1977 lajeina pistoolilajit. Samana vuonna Sen-
ja Helin saavutti seuramme ensimmäisen SM-
mitalin, sijoittuen naisten pienoiskiväärillä 60 
ls makuukilvassa komeasti hopeamitalille.          
Mauno Juvosen suunnittelemalla seuratunnuk-
sella varustettu palkintomitali otettiin käyt-
töön v. 1978     
                       
Vuodesta 1978 haulikkoammunnan harras-
tus sai vauhtia ja laajeni huomattavasti kun 
radalle oli saatu automaattinen kiekonheitin. 
Tämä osaltaan johti myös siihen, että v. 1984 
seuramme 20-vuotistaipaleen kunniaksi juuri 
haulikkoampuja voitti seuramme ensimmäisen 
Suomen mestaruuden kun Reino Laine voitti 
kansallisen trapin Suomen ennätystä sivua-
valla tuloksella 197 kiekkoa. Samana vuonna 
trapin piirinmestaruuden voitti Simo Tanila, 
mainittava on myös, että Eino Kivisalmi ja 
Senja Helin  kuuluivat  SAL:n  pienoiskiväärin 
valmennusryhmään.  

1986 teetettiin uudet siniset edustusasut ampu-
jillemme. Asu oli niin sanottu tuulipuku, johon 
kuului erilliset housut ja pusero.

Seuramme uuden palkintomitalin suunnitteli 
Kai Bärglund ja valmistuksesta vastasi Tillan-
der Oy Helsingistä. Mitali otettiin käyttöön  
v. 1992  ja se on käytössä nykyisinkin.  
  
Vuosi 1993 oli seuramme  30 vuotisen histo-
riamme ylivoimaisesti menestyksekkäin. Am-
pujamme voittivat 8 (kahdeksan) SM kultaa, 
2 (kaksi) hopeaa, ja 8 (kahdeksan) pronssia, 
piirinmestaruuksia voitettiin 27 ja muita mita-
lisijoja yli 30.

Kyseisenä vuonna -93 teetettiin uudet vihreät 
verryttelyasut kesäkäyttöön Papavera ky:ssä 
Kangasalla. Niiden käyttö jäi kuitenkin mel-
ko vähäiseksi ja vain muutama ampuja käytti 
niitä. 

Riistamaalijaosto järjesti 1995 ensimmäiset 
Hämeen alueen mestaruuskilpailut hirvila-
jeissa Mustakorven radalla Sahalahdella.           
(Hämeen aluejaosto perustettiin vuoden 1994 
lopulla, se korvasi entisen ampujainliiton pii-
rijaon).

Senja Helin, Anni Huuhtanen ja Tuulikki Kaisko 
80-luvun kauniimman sukupuolen kivääriampu-
jamme.

Mestarit Reino Laine, Pauli Lepistö, Tuomas Lehti,
Mika Siren ja Aake Saresvaara poseeraavat.

Seuran vanha ja nykyinen mitali.
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Jaosto järjesti myös SVA:n (Suomen Veteraa-
niampujat) olympiakiväärin mestaruuskilpai-
lut 90-luvun lopulla Lempäälän Hakkarissa 
sekä v. 2007 yhdessä MSA:n kanssa LM 50 
m:n lajien SM-kilpailut Pollarin radalla Vilp-
pulassa.
(LM = liikkuva maali,  edellä mainitussa SM-
kisassa lajin nimi oli vielä villikarju).

Jo 80-luvulla edustivat ampujamme Suomea 
kansainvälisissä kisoissa SAL:n valitsemina:
v. 1980 Eino Kivisalmi pk. 60 ls makuu
 N:liitto-maaottelu,
v. 1982 Senja Helin pk. 60 ls makuu
 Ruotsi-maaottelu
v. 1984 Teijo Nurminen villikarju
 Itä-Saksa-maaottelu
v. 1987 Anni Huuhtanen pk. 60 ls makuu
 Ruotsi-maaottelu
v. 1987 Petri Hellman pk. 60 ls makuu
 Ruotsi-maaottelu

Petri Hellman oli ensimmäinen ampujamme, 
joka edusti Suomea EM-kisoissa, osallistuen 
poikien pk. 60 ls makuu kisaan kohtalaisella 
menestyksellä, tulos 588.
Petri oli edellisen vuoden Y18 sarjan Suomen 
mestari ja Kenraalin kisan voittaja.
Kunniamaininnan ansaitsee myös jo edesmen-
nyt Mr. Napa nimellä tunnettu Reino Land-
stedt, joka voitti useita mitalisijoja invalidien 
olympialaisissa (nyk. nimeltään paraolympia-

laiset) ja MM-kisoissa, huippuna olympiakulta  
ilmakiväärillä USA:n New Yorkissa v. 1984.
Kansainvälisistä Karstulan ampumaviikon ki-
soista ovat voittoja korjanneet ainakin Eino 
Kivisalmi pienoiskiväärin 60 ls makuu ja Jor-
ma Laakso pienoispistoolin 30+30 ls.

Laakso saavutti seuran ensimmäisen henkilö-
kohtaisen SM-mitalin pistoolilajeissa v. 1995 
yleisen sarjan pronssin. Ensimmäisen Suomen 
mestaruuden voitti kuitenkin Merja Uotila N 
17 sarjan ilmapistoolilla v. 2004.                             

Monia hienoja menestyksen vuosia koettiin 
edellä mainittujen saavutusten jälkeenkin, 

Merja Uotila Suomen mestari ilmapistoolilla v. 2004.

Jarmo Toiva jäi Unkarin kisassa vain muutaman pis- 
teen päähän riistamaalin sekajuoksun pronssista.

14 v. Sami Heikkilä ja Mårten Westerlund.
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11 v. Sami Heikkilä ja 90 v. Harri Hietula yhdessä Pollarin radalla.

mutta vasta vuosi 2007 antoi viitteitä tule-
vasta. Sami Heikkilä valittiin jo 14 vuotiaana 
edustamaan Suomea poikien alle 20 v. sarjaan 
liikkuvan maalin EM-kisoihin Espanjaan ja 
seuraavana vuonna Sami edusti Suomea MM-
kisoissa kolme vuotta vanhemman veljensä 
Tomi-Pekan kanssa ja saman vuoden EM-ki-
soissa heidän lisäkseen mukana oli vielä lähes 
samalta kylältä Jarmo Toiva.  
2008 Sami ja Tomi-Pekka sekä Raseborgin 
Mårten Westerlund voittivat Tsekissä LM50 
m:llä poikien joukkueella MM kultaa ja v. 2009 
samalla joukkueella kaksi joukkuehopeaa 
LM50 m nj. ja sj Vierumäen MM-kisoissa. 
V. 2009 alkoi sitten menestys myös henkilökoh-
taisissa lajeissa, Tomi-Pekka Heikkilä saavutti 
ensimmäisen MM-mitalin ottaen Vierumäellä  
liikkuvan maalin LM50 m:n normaalijuok-
suissa hopeaa ja LM10 m:n sekajuoksuissa 
(entinen olympiakivääri) pronssia.  
Sami Heikkilä ampui 15-vuotiaana EM-kisois-
sa LM50 m:n normaalijuoksuissa pronssia.
Veljekset olivat myös poikien joukkueen tu-
kipilarit saavuttaen neljä (4) MM-joukkueho-
peaa ja EM-kisoista kolme (3) joukkuehopeaa 
sekä yhden pronssin.

Poikien lopullinen läpimurto huipulle tapahtui 
sitten v. 2010, Tomi-Pekan voittaessa maail- 

Tomi-Pekka Heikkilä.
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manmestaruuden poikien LM50 m:n sekajuok-
suissa ja Samin ottaessa MM-hopeaa LM 50 
m:n normaalijuoksuissa. Kymppi 64:n pojat 
muodostivat myös Suomen joukkueet. Heikki-
län veljeksiä täydensi Jani Suoranta LM10 m:n 
EM-kulta ja pronssi-joukkueissa sekä MM-
pronssi-joukkueessa.      
Jarmo Toiva oli Tomi-Pekka Heikkilän kans-
sa Suomen joukkueen voittaessa MM-kul- 
taa LM50 m:n sj:ssä ja hopeaa LM50 m:n 
nj:ssä.

V. 2011 oli Sami Heikkilän vuoro voittaa arvo-
kisakultaa ja vieläpä kolme (3) kertaa, Euroo-
pan mestaruus LM 10 m:n sj. sekä LM 50 m:n 
nj. + sj. ja vielä hopea LM 10 m:n nj. 

Poikien tahti vain parani v. 2012 Samin voit-
taessa Maailman- ja Euroopan mestaruudet 
LM10 m:llä niin normaali – kuin sekajuok-
suissakin, täydentäen niitä vielä LM 50 m:n 
kahdella pronssilla.  Jani Suoranta säesti häntä 
mainiosti, saavuttaen kolme (3) MM-hopeaa 
LM 50 m:n nj. + sj. ja  LM 10 m:n sj. sekä 
lisäksi EM-pronssin LM 10 m:n normaalijuok-
suissa.

2013 Euroopan mestaruuskisoissa menestyk-
sestä vastasi loistavasti Jani Suoranta voittaen 
kultaa LM10 m:n sekajuoksuissa ja pronssia 
LM50 m:n sj:ssa.
Heikkilän veljekset Tomi-Pekka ja Sami edus-
tivat Suomea nyt yleisessä sarjassa, mistä ehkä 
johtui hiukan vaisumpi menestys EM-kisoissa  
(MM-kisoissa välivuosi). Eiköhän asia kor-

Jani Suoranta.

Mika Bister ampuu trap’ia.

jaantune seuramme juhlavuoden kunniaksi  
vuoden 2014 arvokisoissa.

Kansallisella tasolla edellä mainitut pojat ovat 
kahmineet myös läjäpäin Suomen mestaruuk-
sia ja Suomen ennätyksiä ja tehneet seuraam-
me ja samalla myös Kangasalan kuntaa tun-
netuksi ympäri Suomea ja myös rajojemme 
ulkopuolella varsinkin Euroopasssa.
Meillä on toki muitakin menestyjiä nuorissa, 
joista mahdollisesti tullaan vielä kuulemaan li-
sää, kuten esim. haulikkoampuja Mika Bister, 
useita Suomen mestaruuksia, nuorin Heikkilän 
veljeksistä Mika, useita LM lajien Suomen 
mestaruuksia, pienois- ja ilmakivääriampu-
ja Erika Markkinen, Suomen mestaruuksia ja 
kultahippufinaalin voittaja, ilmakiväärin kulta-
hippufinaalin voittaja Emma Keskinen, ampuu 
myös ilmapistoolilla sekä hänen veljensä Veik-
ko Keskinen, joka on varsinainen tulevaisuu-
den lupaus pistoolilajeissa, ja pikkuveljensä 
Aleksi, sekä monia muita, unohtamatta varttu-
neempia ampujiammekaan, jotka ovat menes-
tyneet loistavasti kansallisella tasolla. 
Toivotamme kaikille menestykseen tähtäävil-
le ampujillemme kärsivällisyyttä ja sitkeyttä 
sekä intoa päämäärätietoiseen harjoitteluun. 

Suomen mestaruuksia ampujamme ovat vuo-
sien saatossa tehtailleet n. 200 kpl kun otetaan 
huomioon henkilökohtaiset ja joukkuemesta-
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ruudet, joista valtaosan ovat ottaneet liikku-
vanmaalin ampujien nuoret ja ikämiehet.

Kymppi 64 järjestänyt on Kansallisia kilpailu-
ja vähintään yhden joka vuosi alkaen vuodesta 
1978, jolloin  aloitettiin ns. I Syyskisat, lajeina 
olivat pienoiskiväärin makuu ja asennot, pie-
nois- ja vakiopistooli, hirvi- ja villikarjuam-
munta. Näitä hyvän suosion laajalti saaneita 
kisoja järjestettiin 29 kertaa, viimeiset olivat 
v. 2007.   

Ensimmäiset piirinmestaruuskilpailut järjes-
timme 1977 pistoolilajeissa, pienoiskivääri-

lajien pm-kisoja isännöimme vuosina 1979, 
1981, 1985 ja 1992 sekä nuorten pienoiskivää-
ri- ja pistoolilajit vuosina 1983 ja 1988.
Valitettavasti ratakapasiteettimme ei riitä jär-
jestämään nykyisen kaltaisia SAL:n Hämeen 
alueen mestaruuskilpailuja muissa kuin liikku-
van maalin lajeissa.
Suomen Veteraaniampujien (SVA) kansallisia 
kevätkisoja aloimme järjestää Eino Kivisal-
men toimesta v. 1995, lajien ollessa samat kuin 
syyskisoissakin. Näidenkin kisojen suosio oli 
heti alusta alkaen taattu ratojen täyttyessä kil-
pailijoista eikä taantumaa ole näkyvissä tänä 
juhlavuonnakaan, johtuen ehkä siitä, että tällä 

Villikarjuampujat odottavat vuoroaan.

Palkintopöydät ampumaradan kahviossa. SVA:n kisoissa ruuhkaa parkkipaikalla.
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hetkellä eniten kilpailijoita löytyy yli 50 vuo-
tiaista eli veteraaniampujista. Kangasalle tul-
laan mielellään kilpailemaan kauempaakin. 
Seurassamme on harrastettu myös mustaruuti-
ammuntaa vuosina 1987 – 2001 ja lajin inno-
kas vetäjä ja kilpailija Toivo Heikka sekä Pauli 
Lepistö saivat aikaan myös sen, että v. 1989 
järjestimme Suomi – Ruotsi maaottelun mus-
taruutilajeissa  Kangasalla sankan ruudinsavun 
verhotessa ampumapaikat laukausten jälkeen. 
Kun Toivo Heikka lopetti  ikäännyttyään jaos-
ton vetämisen ja lajin harrastamisen, alkoi 
jaoston toiminta nopeasti hiipua loppuen vih-
doin kokonaan. Lajin harrastajat ovat siirty-
neet lähinnä Orivedelle, jossa mustaruutilajien 
harrastus on ollut melko vilkasta. 

V. 1996 järjestimme invalidien SM-kisat pie-
noiskivääri- ja pistoolilajeissa, joidenka puu-
hamiehenä hääräsi tietysti A-valmentaja R. 
Landstedt. 

RHY:n hirvikoe-ammunnat aloitettiin jo v. 
1968 ja ne ovat jatkuneet vuosittain yhä.
Samana vuonna pidettiin ensimmäiset puu-
laakiottelut niin henkilökohtaisissa kuin jouk-
kuesarjoissakin, lajina pienoiskiväärin makuu 
20 ls, myös nämä kisat olivat suosittuja ja nii-

Heikan Topi jysäyttää mustaruutitykillä maaotte-
lussa.

Eräpolkukisat kevättalvella 90-luvulla.

Jaostojen välinen villikarjuammunta käynnissä.

Jaostojen välistä kiertopalkintoa vastaanottaa Ris-
to Salmi pj. Matti Suorannalta.

Jaostojen välinen trap, kirjurina Ari Arvonen, Mau-
no Leinonen ampumassa ja Seppo Kaitto tarkkailee 
taustalla.
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tä jatkettiin aina vuoteen 1992 saakka, jolloin 
into tämäntyyppisiin kisoihin oli hiipunut, eikä 
niitä enää tämän jälkeen ole jatkettu. 

80-luvun alkupuolella järjestivät haulikko- ja 
riistamiehet muutamana syksynä ja välillä tal-
viaikaankin ns. riistapolkukilpailuja, aseena 
haulikko, ampumarastien sijaitessa maastos-
sa. Tänä päivänä ei tämänkaltainen ammunta 
olisi mahdollista ampumaradan maastossa.          
80–90-luvulla kansalliset Kangasala trap:n 
100 kiekon kisat toivat Kangasalle ampujia 
ympäri maatamme, ja juuri nämä viikonlop-
puisin koko päivän kestävät kisat aiheuttivat 
aikanaan ”närää” kesäasukkaissa. Mökkiläiset  
valittivat paikallislehden yleisönosastolla am-
pumaradan ”melusaasteesta”.

Vuodesta 1989 kausi alettiin päättää ”leikki-
mielisellä” kisalla eri jaostojen välillä, vaikka 
kilpailuista tuppasi aina totisia tulemaankin. 
Lajeina ovat olleet 20 ls pienoiskivääri makuu 
ja pienoispistooli sekä villikarju nj. sekä trap 
20 kiekkoa. Kisan ovat hiukan yksitoikkoisesti 
voittaneet riistamaaliampujat, poikkeuksena 
pistooliampujat, jotka pääsivät kerran yllät-
tämään. Riistamaaliampujien etuna lienee se, 
että heille ovat tuttuja lajeja oman liikkuvan 
maalin lajinsa lisäksi haulikko- ja kivääriam-

Liikkuvan maali SM-kisa käynnissä Pitkäjärven koululla v. 2010.

munta, tämä ehkä lohdutukseksi muilla jaos-
toille.

2010 ja 2014 tammikuussa urakoimme liik-
kuvan maalin putoavien taulujen SM-kilpailut 
Pitkäjärven koulun liikuntasalissa (v. 2014 
erillisenä myös ns. 50 v-juhlakilpailu).

Kilpailujen läpiviennistä vastasi pääasiassa 
tietysti riistamaalijaosto apunaan henkilöitä 
muista jaostoista. Kilpailujen pääorganisoijina 
toimivat Matti Suoranta ja Jarmo Pyyhtiä. 
   
Näiden kisojen järjestämiset ovat vaatineet 
melkoisen määrän talkootunteja. Kisojen en-
nakkojärjestelyt ovat vieneet oman aikansa, 
puhumattakaan taululaitteiden ym:n materiaa-
lin paikalle rahtaaminen ja pystyttäminen sekä 
kisojen jälkeen purkaminen. Purkamisesta piti 
suoriutua nopeasti, sillä liikuntasali tuli olla 
illalla valmiina futsalottelua varten. Apua jär-
jestelytehtävissä saatiin Pohjois-Hämeen Am-
pujilta sekä Kuopion Ampumaseuralta, joita 
kiitämme hyvästä yhteistyöstä.
Kisojen järjestelyorganisaatio sai runsaasti ke-
huja kisojen läpiviennistä.

(Luettelo Suomen mestareistamme  ja  SE:stä 
tullaan tekemään erillisenä liitteenä.)
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tösuojista sekä Paunun autotalleilta Pikkolassa 
ym:lta.
Ampujamme joutuivat tyytymään moneen eri-
laiseen ja kokoiseen harjoitteluympäristöön. 
Väliaikaisesti saimme harjoitella  mm. yhteis-

Tiloja sisärata-ammuntaan ilma-aseilla etsittiin 
lähes 30 vuotta mitä moninaisimmista paikois-
ta, kuten esim. ent. Sotilasajoneuvomuseolta 
Pikonkankaalla, Pikonlinnan patjavarastolta, 
terveyskeskuksen ja Pikkolan yläasteen väes-

tAlViKAuden hArjoittelu

Löytyykö tiloja ilma-aseille ...? Juttu Kangasalan Sanomissa 1.11.1990.  KS
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koulun veistoluokassa, vanhalla kirjapainolla, 
Pikon Betonin ullakolla sekä 70-luvun lopulla 
Oy K.Hjorth Ab:n vuokratiloissa Tampereella.

1980 luvun alussa pääsivät ampujamme har-
joittelemaan Tampereella Osmonkallion  väes-
tösuojaan tehdyllä sisäradalla  P-HA:lta vuok-
ratuilla vuoroilla kerran viikossa. Kyseisellä 

radalla sai ampua myös .22 cal. aseilla, mistä 
jäi historiaan Aimo Plym’n pienoispistoolilla 
saavuttama voitto radan avajaiskilpailuissa.

1980 luvun puolessa välissä saimme apua Kan-
gasalan Kisalta, joka antoi kolmen  talven ajan 
harjoitella ilma-aseilla Kisarannan kahviossa 
kaksi kertaa viikossa. Paikka ei aivan täyttänyt 
lämpötilaltaan ihanneolosuhteita, sillä lämmi-
tystehoja nostettiin vain tanssi-illoiksi, mutta 
oli tyhjää parempi.
Kisarannan jälkeen FP-Tuotteet antoi luvan 
ilma-aseharjoitteluun varastossaan, jossa tau-
lulaitteiden pystytyksen jälkeen mahtui sa-
manaikaisesti kolme ampujaa harjoittelemaan 
pienoisessa liimakemikaalien tuoksuissa, liik-
kuvaa maalia vain yksi kerrallaan, koska vain 
yksi rata oli mahdollista pystyttää paikalle.

1991 saimme vuokrata 6 paikkaisen radan 
Suoraman liikuntahallista, jossa olosuhteet 
olivat loistavat ja luulimme jo onnemme kään-
tyneen, mutta se onni loppui yhteen kauteen, 
koska ratavuokrat olisivat nousseet kohtuutto-
miksi ampujille. 
Edellä mainitut sisäharjoittelupaikat koskivat 
lähinnä vain kivääri- ja pistooliampujia, sil-
lä vasta v. 1987 olympiakivääriampujat  sai-
vat alkeellisista oloista vanhalta Majaalahden 
koululta puulämmitteisen tilan harjoittelupai-
kakseen.

Ampujiamme on siis riepoteltu milloin mihin-
kin suuntaan pystyttämään ratalaitteitaan.

30 v. juhlavuotena 1994 oli vihdoinkin valoa 
näkyvissä, sillä Kangasalan kunta oli lupautu-
nut luovuttamaan seurallemme Tursolan van-
halta koululta tilat ilma-aseammuntaa varten.
Ratalaitteet seurallamme oli valmiina niin ki-
vääri-, pistooli-, kuin olympiakivääriammun-
taankin.
Kyseinen paikka vaati kuitenkin taas kerran 
ampujilta vapaaehtoista talkootyötä, jotta tilat 
saatiin asianmukaiseen kuntoon ja intoahan 
riitti kun tiedossa oli oma vaikkakin vuokra-
tila.     
Koulun entiseen liikuntasaliin saimme talkoil-
la rakennettua 6 paikkaa kivääri/pistooliratoja 

Ampumakoululaiset tähtäilee Tursolan sisäradalla 
v. 2001.

Ampumakoululaiset Tursolan sisäradalla v. 1995.

Lavojen päältä Tursolassa ampumassa Aulis Ruot-
sinsalo ?  ja Kimmo Tuomisto.
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sekä kaksi liikkuvan maalin rataa, jotka olivat 
niin sanotusti päällekkäin, taululaitteiden sijai-
tessa kiv./pistoolitaulujen yläpuolella. Tämän 
vuoksi ampujat joutuivat seisomaan kuorma-
lavoista tehdyllä korokkeella ampuessaan. 
Hirsiseen väliseinään  ei  aluksi uskallettu teh-
dä kuin sopiva aukko viereiseen tilaan, jolloin 
saatiin riittävä ampumamatka. Myöhemmin  
luvan saatuamme uskalsimme sahata hirsisei-
nään aukon lattiaan asti.         
Tiloissa oli myös riittävän kokoinen toimisto/
kahviotila, jossa mahtui vielä lisäksi säilyttä-
mään myytävänä olevia pk-nauhataululaati-
koitakin.
     
Ampujamme olivat tilaan melko tyytyväisiä, 
varsinkin kun vihdoinkin saatiin harjoitella 
”omalla radalla”. Mausteensa harjoitteluun 
antoi viereisessä huoneistossa harjoitteleva 
orkesteri, olihan siinä joskus hyvä opetella 
sulkemaan mielestään ylimääräiset äänet ja 
keskittyä laukaisuihin disco-musiikin soidessa 
taustalla.
Oma sisärata antoi taas mahdollisuuden järjes-
tää nuorille ampumakoulutilaisuuksiakin, joita 
pidettiinkin säännöllisesti.
Harjoitusolot paranivat huomattavasti v. 1998 
kun radalle hankittiin sähköiset taulunsiirto-
laitteet, ei enää tarvinnut väsyttää kättään tau-
luja edestakaisin veivaillessa.
Pystyimme jälleen järjestämään seuraotteluita-
kin niin kivääri ja pistooli kuin liikkuvan maa-
lin lajeissakin. 
Sisärata toi mukanaan seuraamme lukuisia 
uusia ampumaurheilun harrastajia, niin nuoria 
kuin aikuisiakin. Tätä autuutta kesti sitten n. 9 

vuotta, eli vuoteen 2003, kun koimme takais-
kun kunnan sanoessa irti vuokrasopimuksem-
me. Rata oli purettava maaliskuun loppuun 
mennessä, eikä kunnalla ollut näyttää välittö-
mästi uutta paikkaa tilalle.   
  
Kartoitettiin taas kerran Kangasalan mahdol-
liset tyhjät teollisuustilat ja kuntaan oltiin yh-
teydessä usean henkilön toimesta. Aika pian 
kuitenkin saimme kunnalta esityksen entisestä 
veturihallista Nattarissa, jossa viimeksi oli toi-
minut Tehokaasu Oy. 

Tila oli n. 180 m2 ja korkeuttakin löytyi hulp-
peat 8 metriä, mutta melkoisen likaisen musta 
vanhoine rasvamonttuineen. Kunnan tilavas-
taavan tarjous koski vain yhtä vuotta kerrallaan 
ja tilat piti itse siivota ja rakentaa. Vain yhdeksi 
vuodeksi emme olisi voineet sopimusta teh-
dä, ja siksi johtokunta laittoi Jorma Laakson 
neuvottelemaan entisen lapsuudentoverinsa 
ja silloisen kunnanvaltuuston puheenjohtajan 

Lähtö Tursolasta alkanut v. 2003.

Nattarin sisäradan siivoustalkoissa ei pölyn seasta 
juuri miehiä erottanut.

Näkymä Nattarin radalta.
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Heikki Salmelan kanssa vuokra-ajasta. Salme-
la lupasi järjestää vuokra-ajaksi minimissään 5 
vuotta, joka jatkuisi eteenpäin vuoden kerral-
laan ellei sitä edeltävänä kesänä irtisanottaisi. 
Sopimus oli syntynyt, vaikka kunnan pyytämä 
vuokra tuntui kalliilta siihen nähden, että seu-
ra joutui taas siivouksen lisäksi itse kustanta-
maan ja rakentamaan mm. väliseinät ja seinät 
taululaitteille sekä ampumapöydät ja istuin-
penkit ym:t.
Kova urakka oli edessä, koska tarjottu tila oli 
todella likainen seiniä ja kattoa myöten.  
   
Ampujien talkoohenki oli kuitenkin kiitet- 
tävä ja vaikka puhdistukseen tarvittiin jopa 
painepesureita seinien pusuun ennen maa- 
lausta, niin rata valmistui kaikista vaikeuksista 
huolimatta jo syksyllä 2003.

Tälle Nattarin sisäradalle saatiin rakennettua 
10 paikkaa kivääri/pistooliratoja sekä molem-
piin päätyihin liikkuvan maalin radat. Lisäksi 

riittävän suuret kahvio / toimisto tilat ja tilaa 
jäi vielä tilaa komeroillekin säilytystiloiksi.
Vuoden 2004 aikana rata- ja toimistotilat val-
mistuivat lopulliseen kuntoonsa kun niin sa-
nottu ”välikattokin” valmistui Nihtilän Pentin 
puutarhalta saadulla harsokankaalla, joka levi-
tettiin seinästä seinään pingotettujen ohuiden 
vaijereiden päälle noin 350 cm korkeudelle. 
Näin harrastajien ei tarvinnut katsella korkeita 
mustia seiniä ja kattoa joita ei oltu yletetty put-
saamaan noesta ym:sta.
Sisäradasta tuli melkoisen siisti ja hyvin toi-
miva ja se toikin jälleen uusia harrastajia ilma-
aseammuntaan, varsinkin kun rata sijaitsi ai-
van Pitkäjärven yläasteen kupeessa. Saimme 
houkuteltua liikunnanopettajat useita kertoja 
tuomaan oppilaita tutustumaan ampumaurhei-
luun. Toimistotilojen puolelta löytyi harjoitte-
lupaikka myös haulikkoampujille seuran han-
kittua käyttöönsä simulaattorin, jonka avulla 
oli mahdollista harjoitella trap-ammunnan 
tekniikkaa ampuen oikealla haulikolla liikku-
vaa laserpistettä, tietokoneen rekisteröidessä 
osumat. 

Nuorten ampumakoulu sai uudesta radasta 
taas lisävauhtia kun 10 paikkaisella radalla 
oli mahdollisuudet isomman joukon koulutta-
miseen innostaen myös vetäjiä, joina toimivat 
lähinnä Reino Landstedt, Jari Markkinen ja 
Matti Suoranta.
Pystyttiin myös järjestämään pienimuotoisia 
maakunnallisia kilpailutapahtumia. 

Uskoimme, että nyt meillä oli pitkäaikainen 
sisärata, jota voisimme kehittää, varsinkin kun 
rakennus oli ns. suojelukohde. Mustia pilviä 
alkoi kuitenkin ilmaantua kuuden–seitsemän 
vuoden kuluttua. Lehdistä saimme lukea, että 
rakennukseen oli suunnitteilla kirjasto- ja 
nuorisotilat, ja niinhän siinä jälleen kävi, että 
noin 9 vuoden jälkeen kunta ilmoitti 30.9.2012 
vuokrasopimuksen päättymisestä. Aivan yllä-
tyksenä tämä ei siis tullut, koska uhkakuvia oli 
ollut ilmassa jo parin vuoden ajan.
Alkoi jälleen kiireiset neuvottelut kunnan 
kanssa vastaavanlaisista tiloista ja ne tuottivat-
kin tulosta yllättävän nopealla aikataululla. 
Kunta tarjosi kirkolta linja-autoaseman alaker-

Nattarin toimisto/kahviotila.

Ari Arvonen opastaa simulaattorin avulla trap-am-
munnan tekniikkaa nattarissa.
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rasta lähes vastaavan kokoiset tilat, jossa oli 
kaksi WC:täkin, joiden puutos oli vaivannut 
meitä Tursolan ja Nattarin radoilla. (Nattarissa 
WC tosin oli, mutta lähes koko rakennus piti 
kiertää ulkokautta).
Kuten aikaisemminkin, oli seuran itse taas 
kerran rakennettava kaikki uudelleen ja samal-
la vuokra lähes tuplaantui edelliseen nähden, 
jonka vuoksi harrastajien ratamaksuja oli ko-
rotettava huomattavasti.  Vuokrasopimus jat-
kuu jälleen toistaiseksi vain vuoden kerrallaan 
ellei sitä irtisanota.  
 
Talkoita tehtiin taas rivakasti ja pitkiä päiviä 
ahkeroivat varsinkin Pekka Toukola ja Risto 
Salmi niin, että jo lokakuussa 2012 paikka oli 
siinä kunnossa, että ampujat pääsivät harjoit-
telemaan, vaikka viralliset avajaiset pidettiin-
kin vasta 8.2.2013, jolloin kutsuttuina paikalla 
oli mm. Kangasalan kunnan asioista päättäviä 
henkilöitä.

Joulukuussa hankittiin  yksi elektroninen yhdis- 
telmärata, joka mahdollistaa harjoittelun liik-
kuvan maalin- ja kivääri- sekä pistoolilajeissa,  
tietokoneen analysoidessa osumat, tulokset ym:t.

Toivoa vain sopii, että tämä paikka pysyisi 
seuramme hallinnassa vähintään taas edes nuo 
maagiset 9 vuotta, sillä uhkakuvia tiedossam-
me on koko ajan. Rakennus on purku-uhan alla, 
mutta milloin se toteutuu, on tuskin tiedossa 
vielä edes kunnan päättävissä elimissäkään. 
Siirtyköön se siis kauas hamaan tulevaisuuteen 
antaen Kymppi 64:lle ja sen jäsenistölle mah-
dollisuuden harjoittaa hienoa ja menestyksel-
listä urheilulajiaan myös talvikaudella.

Nykyinen sisärata kirkolla linja-autoaseman pohjakerroksessa.

Matti Suoranta harjoittelee elektronisiin tauluihin 
v. 2014.
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nuorisotoiMintA

Nuorten ampujien määrä seurassamme on ko-
konaisjäsenmäärään nähden ollut koko toimin-
tamme ajan suhteellisen vähäinen. Ehkä tämä 
johtuu siitä, ettei perheen nuorille varmaan-
kaan aivan ensimmäiseksi harrastusvälineeksi 
hankita asetta, ellei perheessä isä tai äiti ole 
lajin harrastaja. Siksi valtaosa liittyykin ampu-
maseuraan vasta yli 20-vuotiaana ja toisaalta 
myös siitä, ettei seuralla ole pysyvää sisärataa. 
Kuitenkin ampumakoulut vuosien varrella lä-
pikäyneitä on melkoinen joukko, vain murto-
osan jäädessä harrastuksen pariin pidemmäksi 
aikaa, tosin jotkut palaavat ammunnan pariin 
opiskeluajan jälkeen ja toiset vasta ehkä oman 
perheen lasten vartuttua.
Harrastajamäärien kasvua ei myöskään edesau-
ta kesäkuussa 2011 voimaan astunut uusi ase-
laki, joka vaikeuttaa varsinkin ensimmäisen 
oman ruutiaseen hankintaa huomattavasti.
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 osal-
listua kaikki halukkaat edellyttämättä seuran 
jäsenyyttä. Koulutus on tapahtui pääasiassa 
pienoiskiväärillä, mutta myös muilla aseilla.

Vuodesta 1994 alkaneet ampumakoulut ilma-
aseilla lisäsivät yhä harrastajamääriä, kun seu-

Lansu (Reino Landstedt) johtaa ampumakoulua  
pienoiskivääriradalla v. 2005.

Kähkösen Taisto opastaa ampumakoululaisia asei-
den huollossa.

Ampumakoululaisia odottamassa palkintojaan Tur-
solassa.

Mr. Napa (Reino Landstedt) ampumakoululais-
tensa kanssa.
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ra vielä vuosi vuodelta hankki lisää uudenai-
kaisia ilmakiväärejä nuorisokäyttöön.  
Parhaina kausina koulutettavana on ollut lähes 
30 nuorta. Nuoret ampujamme ovat yltäneet 
useasti SM- ja aluemestaruusmitaleille ja tul-
leet valituiksi SAL: n tehovalmennukseenkin.                     
Muutamana kesänä olemme järjestäneet Vah-
derpään vapaa-aikakeskuksessa nuorisoleirejä 
ja Hämeen aluejaoston järjestämille leireille 
halukkaat nuoret ovat voineet osallistua.  

Suuret Kiitokset nuorisotyöstä ansaitsevat 
pyyteettömät ampumakoulujen vetäjät.

Pekka Toukola vastaanottaa Hämeen aluejaoston 
pj. Tapio Jurvaselta ”Meisalmen tykin”, joka on 
kiertopalkinto seuran nuorisotyöstä. Tykin lahjoitti 
v. 2006 Risto Niemelä Nokialta.

Johtokunta 2007 Kyötikkälän kentän kahviossa. Vas. Markku Heikkilä, Ari Arvonen, Pekka Toukola,  
Jorma Laakso, Heikki Hietula, Jaakko Horkka ja Jari Markkinen.
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Kymppi 64 :n perustamisesta lähtien on lä-
heistä yhteistyötä tehty mm. Riistanhoitoyh-
distyksen ja metsästysseurojen kanssa.
Kilpailutapahtumia on järjestetty reservin up- 
seerien ja aliupseerien, Kangasalan Kisan am-
pumahiihtäjien sekä Kangasalan invalidien  
kanssa.
Seuraotteluilla olemme pitäneet yhteyttä ak-
tiivisesti Pohjois-Hämeen (P-HA), Nokian 
(NoSA), Lempäälän (LeA), Mäntän (MSA), 

toiMintA Muiden seurojen KAnssA

Oriveden (OrivA), Längelmäen (LäSA) ja 
Satakunnan (SA) ampujiin ja Valkeakosken 
Rihlaan ja Toijalan Urheiluampujiin sekä Hä-
meenlinnan Ampumaseuraan.
Aikaisempina vuosina järjestettiin vuorovuo-
sina mielenkiintoisia seuraotteluita eri lajeissa. 
Viime vuosina ne ovat kuitenkin saaneet suu-
relta osin väistyä ja on siirrytty pitämään eri 
paikkakunnilla vuorotellen maakunnallisia kil-
pailuja, seuraotteluita kuitenkaan unohtamatta.

K-64 – TUA  seuraottelun tulostarkastusta tekemäs-
sä Torsti Hellman, Joni Salmi kirjaa ja Eino Kivi-
salmi, Juho Valkama ja kyykyssä TUA:n Jarmo 
Nieminen

Myös poliisit käyvät harjoittelemassa ruutiasera-
doillamme Suomatkassa.

Reserviläisten maastoammuntakisassa Seppo Kais-
ko valvoo, Lauri Niemelä ja Ossi Kylmälä ampuvat.

K-64 – NoSa seuraottelun tauolla Kerstin Heikkilä,  
Topi Tenkanen, Leo Arminen ja Ville Humpas.
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Kuten jo aiemmin ampumaradan kehitysvai-
heissa mainittiin, toiminnan alkuvuosina jou-
duttiin useita kertoja turvautumaan pankkilai-
noihin ja vekseleihin, joiden takaajina olivat 
yleensä johtokunnan jäsenet henkilökohtaises-
ti, mutta löytyi takaajia myöskin metsästysseu-
roista ja reserviläisjärjestöistä.

Suurimmat lainat otettiin 1967–68 jolloin 
rata-aluetta ja ampumakatoksia alettiin raken-
tamaan, mutta vielä 70-luvun puolen välin 
tienoillakin lainoihin tukeuduttiin. Suuren-
moisena apuna oli aikanaan saatu avustus 
veikkausvoittovaroista sekä Kangasalan riis-
tanhoitoyhdistykseltä saatu merkittävä tuki.
Lahjoituksia saatiin myös useilta yksityishen-
kilöiltä ja myös Kangasalan Sanomat tuki toi-
mintaamme useana vuonna.
70-luvulla järjestettiin useita yleisiä arpajaisia, 
joissa palkintoina olivat mm. pienoiskivääri ja 
pistooli, ei varmasti onnistuisi tänä päivänä.
     
1985 aloitettiin järjestysmiestehtävät Kisan 
tansseissa Kisarannassa ja joinain vuosina 
seuran naisväki hoiti myös kahviomyynnin, 
näitä jatkettiin aina vuoteen 2003 saakka,  pois 

VArAinhAnKintA

lukien kesät jolloin pidimme taukoa kyseisistä 
tehtävistä.
Järjestysmiestehtävät hoidimme myös 1987 
Kangasalan maatalousnäyttelyssä, joka olikin 
melkoinen urakka.

Varojen hankkimiseksi on järjestetty myös 
lukuisia tansseja mm.  Nuorisoseuran Pirtillä 
ja Sahalahden Kontulassa sekä illallistansseja 
jäsenistölle ja heidän ystävilleen, niitä oli var-
sinkin 80- ja 90-luvuilla.

Kilpailujen aikana kahviomyynti tuotti myös 
jonkin verran varoja, vaikkakaan ei merkit-
tävästi, mutta oli kuitenkin tarpeellinen, jotta 
kilpailijat ja toimitsijat saivat pientä välipalaa. 
Kisakahvio oli toiminnassa lähinnä kansallis-
ten kisojen aikana, ja erityismaininnan ansait-
seekin  rva Pirkko Kivisalmi, joka parin vuo-
sikymmenen ajan järjesti tarvikkeet paikalle 
sekä huolehti myös myyntityöstä apulaisineen.
                         
Pitkäaikainen varainhankintamuoto oli 1986 
Eino Kivisalmen ja Jorma Laakson aloittama 
pienoiskiväärin nauhataulujen markkinointi 
ja myynti. Vuosittainen tuotto oli merkittävä, 

Jorma ja Taisto järjestysmiehinä Kisarannan por-
tilla v. 2003.

Kivisalmen Pirkko ahkeroimassa ampumaradan 
kahviossa.
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myyntiä jatkettiin aina vuoteen 2008, jolloin se 
lopetettiin. Lopettamiseen johti osittain varas-
tointivaikeudet (tauluja piti ostaa aina kerralla 
suuri määrä, jotta niiden myynti kannatti) sekä 
se, ettei enää löytynyt vapaaehtoisia myynti-
työn jatkajia.

2000 luvun alussa osallistuttiin muutaman ker-
ran Kangasalan yrittäjien kevätmarkkinoille, 
jossa yleisö sai tutustua pientä korvausta vas-
taan urheiluammuntaan ilma-aseilla Noptel–
laser’n ja haulikkoammuntaan simulaattorin 
avulla.
v. 2001 lahjoitimme osan osallistumismaksu 
tuloista eli 700 mk Tampereen Lastenklinikka 
Oy:lle.    

Suomatkan ruutiaseradoilla kävi lukuisia ulko-
puolisia harjoittelijoita, jotka eivät olleet seu-
ramme jäseniä ja varsinkin ulkopuolella sovit-
tujen harjoitusaikojen, jolloin heiltä oli vaikea 
periä ratamaksua, mikä perittiin jäseniltäkin. 
Vasta niinkin myöhään kuin v. 2007 johtokun-
ta sai ajatuksen tiedustella Huutijärven TB:n 
hoitajalta, alkaisiko hän myydä kahviossaan 
päiväkohtaisia ratamaksukortteja määrättyä 
korvausta vastaan ja sopimus syntyikin ollen 
yhä voimassa, vaikka TB:n hoitaja on matkan 
varrella vaihtunut. Vuosittaiset tulot ovat ol-
leet merkittävät. Myyntiä saatiin  lisäksi pari 

vuotta sitten hoitamaan myös Kaukopartion 
liike kirkonkylässä.
Varainhankintaan ovat tietysti oleellisesti kuu-
luneet SM-, kansallisten-, piiri- ja maakunnal-
listen kisojen järjestäminen. 
Jonkinlaista osaa varainhankinnassa näytteli 
myös kausiohjelmat, joihin myytiin yritysten 
mainosilmoituksia, tämäntyyppisiä ohjelma-
vihkosia tehtiin alkaen vuodesta 1966 aina 
vuoteen 2008, jonka jälkeen mainoksia ei jos-
tain syystä ohjelmavihkoon enää myyty kuin 
korkeintaan takakanteen.
Unohtaa ei pidä myöskään Kangasalan kun-
nalta saamaamme merkittävää vuosittaista tu-
kea toimintamme rahoittamiseksi.

Kivääritaulupinoa ihailemassa Taisto Kähkönen, 
Aulis Ahonen ja Ola Suhonen Nattarissa.

Ampumateltan pystytyksessä yrittäjien markki-
noilla 2002, Jaakko Horkka, Ari Arvonen ja Jukka 
Nieminen.

Risto Mattila Kang. erämiehistä ampumassa hirvi-
koetta.
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Varsinkin yhdistyksen syyskokouksia vietet-
tiin useasti juhlallisissa merkeissä paikalli-
sissa ravintoloissa ja niiden juhlatiloissa. Ko-
kouksissa oli tapana palkita ja jakaa eri lajien 
mestaruuskilpailujen mitalit ja kiertopalkinnot 
sekä tarpeen vaatiessa ansiomerkit henkilöille, 
jotka olivat vuosien ajan tehneet ansiokasta 
työtä seuramme hyväksi. Tällä tavoin saimme 
syyskokouksiin osallistumaan suuren joukon 
jäsenistöä, jotka samalla saivat lähemmin tu-
tustua muidenkin kuin oman lajinsa harrasta-
jiin ja vahvisti myös ampujien yhteishenkeä 

jollain tavalla. Nykyisin mestaruuskisa mitalit 
jaetaan kunkin jaoston omissa päättäjäisissä, 
eikä vuosikokouksiin saada osallistujia kovin 
montaa hallituksen ulkopuolelta, joka on va-
litettavaa  mutta  yleistä muissakin yhdistyk-
sissä.

Yhdistyksen 10 vuotista alkutaivalta juhlit-
tiin silloisessa ravintola Kantakrouvissa illal-
listanssien ja palkitsemisten merkeissä 23.3. 
1974. 
Seuraavan vuosikymmenen eli 20 v:n täytty-
mistä juhlittiin 1984 ravintola Herttuassa myös 
illallistanssien merkeissä, jossa aktiivisia jäse-
niä palkittiin Suomen ampujainliiton ansio-
merkeillä. Molemmilla kerroilla ravintolat oli-
vat ns. ”loppuunmyytyjä” jäsenten ja heidän 
ystäviensä täyttäessä ravintolat .

30-vuotisjuhlan pitopaikkana 22.10.1994 oli 
hotelli Urku ja sen yläkerrassa sijaitseva kau-
nis juhlatila. Tilaisuuden  avasi puheenjohtaja 
Eino Kivisalmi, liikunta ja yksinlauluesitysten 
jälkeen tervehdyksensä lausuivat, Kangasalan 
kunta, Suomen ampujainliitto ja K.O.Tanner, 
historiikin esitteli Jorma Laakso, juhlapuheen 

yhdistyKsen VuosiKoKouKsiA jA 
MerKKiPäiViä

Riistamaaliseniorit kokouksessaan, edessä vas. 
Harri Hietula, ? ,  ja takana Taisto Kähkönen oik.
ed. Aulis Ruotsinsalo, Hannu Mäenpää, ? , Pentti 
Nihtilä.

Syyskokous ravintola Paakarissa v. 2005.

Syyskokous v. 2001 palkitsi ansiomitaleilla seuraa-
vat: Osmo Arasalo, Simo Tanila, V-J.Heliövaara, 
Leo Arminen, Matti Suoranta, Taisto Kähkönen, 
Aulis Ahonen, Pertti Munne, Ossi Salmi, Jouko 
Janhonen, Jorma Laakso, Petri Hellman, Pauli 
Hyttinen ja Tarmo Happonen.
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piti Pohjois-Hämeen piirin ampumajaoston 
puheenjohtaja Aulis Lampi. Kahvittelun sekä 
muun ohjelman jälkeen juhla päätettiin seiso-
maan nousten yhteislaululla  Kesäpäivä Kan-
gasalla.

Jorma, Eino ja Ilmari vastaanottamassa 30 v. juh-
lan vieraita Hotelli Urussa v. 1994.

Pj. Eino Kivisalmi avaa 30v. juhlan v. 1994.

40-vuotista taivalta juhlittiin niin sanotusti 
työn merkeissä eli juhlakilpailuilla v. 2004.

Kivääriampujat juttutuokiolla 30 v. juhlassa. Torsti Hellman, Veikko ja rva Hakala sekä selin Reino Land-
stedt ja Petri Hellman.

30 v. juhlassa seurustelevat Risto Hirvo ja Simo Tanila sekä Matti ja Anja Lindegren.
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Jäsenistömme puuhamiehet ja naiset ovat 
koko 50 vuotisen  historiamme ajan joutuneet 
aivan liikaa keskittymään jatkuvaan ratojen 
rakentamiseen ja kunnostamiseen sekä välillä 
stressaaviin sisäratapaikkojen etsintöihin, joita 
kuten edellä mainittiin, on haettu todella mo-
ninaisista paikoista. Tällä hetkellä meillä on 
siisti ja nykyisiin tarpeisiimme nähden melko 
riittävä sisärata sekä kohtuulliset ruutiaseradat. 
Kunhan vain saamme pitää ne hallinnassamme 
vielä pitkään.
Kalusto-omaisuutemme aseiden osalta on lä-
hes riittävä. Ilma-aseet ovat melko uusia, sitä 
vastoin ruutiaseet ovat osittain hiukan liian 
vanhanaikaisia ja raskaita.
Omistuksessamme olevat ruutiaseet, jotka oli-
vat eri yksityishenkilöiden kantoluvilla, saatiin 
v. 2002 yhtenäiseen lupaluetteloon Kymppi 64 
ry:n nimissä.
Tämän mahdollisti silloinen  lakimuutos kan-
toluvista ja se, että seuraan nimettiin viran-
omaisen vahvistama ampuma-asevastaava, jo-
ka oli edellytyksenä lupien siirtoon.

Jo vuonna 1985 johtokunta keskusteli jäsen-
rekisterin siirtämisestä ATK:lle, asian jäädes-
sä silloin kuitenkin keskusteluasteelle, mutta 
vihdoin v. 2003 avattiin Kympin kotisivut in-
ternetissä. Uusi aika oli alkanut arkistoinnissa  
ja tiedottamisessa, sähköpostit tavoittivat no-
peasti vastaanottajat.
2006 uusittiin seuran toimintasäännöt ajan 
hengen mukaisiksi.
Viime kaudella hankittiin videotykki lähinnä 
kokous- ja kilpailujen tulosnäyttöä varten, eli 
tällä hetkellä seuran kalusto vastaa melko hy-
vin ajan vaatimuksia.

Juhlavuoden 2014 alussa seuraamme kuului 
356 jäsentä.
Parhaimmillaan jäsenmäärä on ollut vuonna 
2006, jolloin jäseniä oli 425 henkilöä.

Olemme erittäin kiitollisia kaikille Teille 
työmme tukijoille ja talkootyöhön sekä harjoi-
tus- ja kilpailutoimintaan osallistuneille, tei- 
dän ansiostanne voimme edelleenkin viedä 
ampumaurheilua eteenpäin Kangasalla.

KunniAPuheenjohtAjAt
 
1. Venho Kiuru (edesmennyt)

2. KAleVi lehtonen
(kuvassa)

toiMinnAstA yleisesti

KunniAjäsenet

soini hArVe, tAuno heiKKonen
ossi sAlMi ja hAnnu MäenPää
sekä hArri hietulA

Valitettavasti he kaikki ovat pois kutsuttu kes-
kuudestamme.
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Puheenjohtajat sihteerit taloudenhoitajat

1964 Reino Rinne Hannu Mäenpää
1965 Eero Raudas Hannu Mäenpää Laila Aakkula
1966 Touko Heliövaara Hannu Mäenpää Touko Heliövaara
1967 Touko Heliövaara Hannu Mäenpää Hannu Mäenpää
1968 Touko Heliövaara Hannu Mäenpää Risto Hirvo
1969 Touko Heliövaara Pentti Mattila Risto Hirvo
1970 Eero Raudas Pentti Mattila Risto Hirvo
1971 Eero Raudas Jaakko Jauhiainen Risto Hirvo
1972 Antti Outinen Jaakko Jauhiainen Eira Salomaa
1973 Antti Outinen Leila Frick Eira Salomaa
1974 Venho Kiuru Leila Frick Eira Salomaa
1975 Venho Kiuru Kalevi Lehtonen Matti Paalasmaa
1976 Venho Kiuru Kalevi Lehtonen Hannu Mäenpää
1977 Venho Kiuru Kalevi Lehtonen Hannu Mäenpää
1978 Kalevi Lehtonen Pentti Mattila Hannu Mäenpää
1979 Kalevi Lehtonen Pentti Mattila Hannu Mäenpää
1980 Kalevi Lehtonen Senja Helin Hannu Mäenpää
1981 Kalevi Lehtonen Senja Helin Hannu Mäenpää
1982 Kalevi Lehtonen Senja Helin  Hannu Mäenpää
1983 Kalevi Lehtonen Senja Helin Aimo Plym
1984 Kalevi Lehtonen Senja Helin Jorma Laakso
1985 Matti Lindegren Tuulikki Kaisko Jorma Laakso
1986 Matti Lindegren Tuulikki Kaisko Jorma Laakso
1987 Matti Lindegren Tuulikki Kaisko Jorma Laakso
1988 Jorma Laakso Tuulikki Kaisko Markku Heikkilä
1989 Jorma Laakso Tuulikki Kaisko Markku Heikkilä
1990 Jorma Laakso Tuulikki Kaisko Markku Heikkilä
1991 Jorma Laakso Tuulikki Kaisko Markku Heikkilä
1992 Jorma Laakso Tuulikki Kaisko Markku Heikkilä
1993 Jorma Laakso Tuulikki Kaisko Markku Heikkilä
1994 Eino Kivisalmi Mervi Repo/Jorma Laakso Timo Soukkio
1995 Eino Kivisalmi Matti Heinonen Timo Soukkio
1996 Eino Kivisalmi Matti Heinonen Timo Soukkio
1997 Eino Kivisalmi Anneli Salo Timo Soukkio
1998 Eino Kivisalmi Anneli Salo Timo Soukkio
1999 Eino Kivisalmi Anneli Salo Ilkka Salo
2000 Eino Kivisalmi Päivi Heliövaara Ilkka Salo
2001 Matti Suoranta Päivi Heliövaara Ilkka Salo
2002 Matti Suoranta Mika Siren Ilkka Salo
2003 Heikki Hietula Mika Siren Markku Heikkilä
2004 Heikki Hietula Mika Siren / Jorma Laakso Markku Heikkilä
2005 Heikki Hietula Jorma Laakso Markku Heikkilä
2006 Heikki Hietula Jorma Laakso Markku Heikkilä
2007 Heikki Hietula Jorma Laakso Markku Heikkilä
2008 Pekka Toukola Jorma Laakso Markku Heikkilä
2009 Pekka Toukola Raija Tiiva Markku Heikkilä
2010 Pekka Toukola Raija Tiiva  Markku Heikkilä
2011 Ari Arvonen Pekka Toukola Markku Heikkilä
2012 Ari Arvonen Risto Salmi Markku Heikkilä
2013 Ari Arvonen Risto Salmi Markku Heikkilä
2014 Ari Arvonen Risto Salmi Markku Heikkilä

toiMihenKilÖt
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hAuliKKolAjit
seuran mestarit ja kiertopalkinnot

Haulikkolajit 
Seuran mestarit  ja  kiertopalkinnot 

 
Kansallinen Trap   Trap 2. Kiekot 
100 kiekkoa   100 kiekkoa 

 
1991 Eero Kauttio              ? 
1992 Harri Bister              ?  1992        Simo Tanila                  ? 
1993 Harri Bister                  93  1993        Tuomas Hirvo                  84 
1994 Reino Laine                 94  1994        Simo Tanila                  84 
1995 Simo Tanila                 92  1995        Simo Tanila                  84 
1996 Harri Bister                  95  1996        Simo Tanila                  36/50 kiekkoa 
1997 Harri Bister              45/50 K 1997        Simo Tanila                  36 
1998 Harri Bister                  47  1998        Risto Hirvo                  34 
1999 Simo Tanila                 45  1999        Reijo Alkkiomäki                  39 
2000 Simo Tanila                 45  2000        Harri Bister                  36 
2001 Harri Bister                  46  2001        Tarmo Happonen                  31 
2002  Jaakko Horkka             43  2002        Tarmo Happonen                  40 
2003  Antti Riihelä                45  2003        Ari Arvonen                           37 
2004 Ari Arvonen              47  2004        Tarmo Happonen                  38 
2005 Ari Arvonen              48  2005        Ari Arvonen                  29 
2006 Harri Bister              47  2006        Ari Arvonen                            35 
2007 Harri Bister                  46  2007        Mika Bister                  38 
2008 Harri Bister                  47  2008        Mika Bister                  41 
2009 Ari Arvonen                48  2009        Jari Rämö                  38 
2010 Jari Rämö              47  2010        Mika Bister                  37 
2011 Pasi Tanhuanpää         46  2011        Harri Bister                  34 
2012 Jari Rämö              44  2012        Jari Rämö                   35 
2013 Ari Arvonen              46  2013        Jari Rämö                                36                                                     

 
 

A – Trap    Metsästys Trap  alk. v. 2001  
100 kiekkoa   50 kiekkoa   
 
1991 Harri Bister                   ?   2001         Eero Kauttio                  44 
1992 Harri Bister                   ?   2002         Markku Alanen                      44 
1993 Harri Bister                   94  2003         Jaakko Horkka                  39 
1994 Tuomas Hirvo               88  2004         Jukka Nieminen                  39 
1995 Risto Hirvo                   42/50 K 2005         Jukka Nieminen                  39 
1996 Harri Bister                   42  2006         Tarmo Happonen                  37 
1997 Eero Kauttio                 43  2007         Jaakko Horkka                  42 
1998 Harri Bister                   42  2008         Jari Rämö                  49 
1999 Harri Bister                   48  2009         Jari Rämö                               47 
2000 Harri Bister                   44  2010         Jari Rämö                  48 
2001 Simo Tanila                  39  2011         Jari Rämö                  46 
2002  Harri Bister                   44  2012         Jukka Nieminen                  38 
2003  Harri Bister                   48  2013         Pekka Kovaljeff                     40 
2004 Harri Bister               48   
2005 Ari Arvonen               48   
2006 Harri Bister                   46   
2007 Harri Bister               41   
2008         Harri Bister                   43 
2009         ? 
2010 Harri Bister               43 
2011 Ari Arvonen               47 
2012 Jaakko Horkka              46 
2013 Ari Arvonen               46 
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Pienois- ja ilMAKiVääri
seuran mestarit ja kiertopalkinnot

 
                           PIENOIS- ja ILMAKIVÄÄRI 

SEURAN MESTARIT ja KIERTOPALKINNOT 
 
 
 
 
 
       60 ls  Makuu   3 x 20 ls 
 

1989    Eino Kivisalmi      596  1989    Eino Kivisalmi    568 
1990    Eino Kivisalmi        ?  1990    Eino Kivisalmi      ? 
1991    Torsti Hellman      595  1991    Eino Kivisalmi    556 
1992    Torsti Hellman      594  1992    Eino Kivisalmi    553 
1993    Torsti Hellman      590  1993    Petri Hellman    549 
1994    Kalevi Lehtonen      592  1994    Reino Landstedt    554 
1995    Torsti Hellman      594  1995    Eino Kivisalmi    555 
1996    Torsti Hellman      588  1996    Eino Kivisalmi    558 
1997    Marja Tikkavaara      591  1997    Eino Kivisalmi    555 
1998    Eino Kivisalmi      588  1998    Eino Kivisalmi    557 
1999    Eino Kivisalmi      587  1999    Eino Kivisalmi    555 
2000    Petri Hellman      583  2000    Eino Kivisalmi    547 
2001    Eino Kivisalmi      586   ?  2001    Eino Kivisalmi    554 
2002    Antti Tyrväinen      593  2002    Antti Tyrväinen    553 
2003    Torsti Hellman      586  2003    Antti Tyrväinen    551 
2004    Eino Kivisalmi      587  2004    Antti Tyrväinen    537 
2005    Torsti Hellman         584  2005    Antti Tyrväinen    524 
2006    Teemu Lipponen     588  2006    Antti Tyrväinen    542 
2007    Osmo Arasalo     570  2007    --------- 
2008    --------- 
 
3 x 40 ls    Ilmakivääri 40 ls 
 
1989    Eino Kivisalmi      1121  1989    Reino Landstedt      362 
1990    Eino Kivisalmi         ?  1990    Pentti Mattila         ? 
1991    Eino Kivisalmi      1120  1991    Reino Landstedt      374 
1992    Petri Hellman      1124  1992    Eino Kivisalmi      370 
1993    Eino Kivisalmi      1109  1993    Pentti Mattila      370 
1994    Eino Kivisalmi      1120  1994    Pentti Mattila      369 
1995    Eino Kivisalmi      1117  1995    Petri Viljanen      375 
1996    Eino Kivisalmi      1100  1996    Eino Kivisalmi      368 
1997    Eino Kivisalmi      1109  1997    Eino Kivisalmi      362 
1998    Eino Kivisalmi      1089  1998    Veli-Jukka Heliövaara    372  
1999    Eino Kivisalmi      1128  1999    Antti Tyrväinen      376 
2000    Antti Tyrväinen      1120  2000    Tauno Törnudd      375 
2001    Antti Tyrväinen      1089  2001    Antti Tyrväinen      383 
2002    Antti Tyrväinen      1090  2002    Matti Suoranta      375 

      2003    Antti Tyrväinen      1102  2003    Antti Tyrväinen      378 
      2004    Antti Tyrväinen      1107  2004    Antti Tyrväinen      367 
      2005    Eino Kivisalmi          1056                         2005    Antti Tyrväinen      369 
      2006    Antti Tyrväinen      1078  2006    Teemu Lipponen      363 
      2007    ---------   2007    Veli-Jukka Heliövaara    346 
    2008    --------- 
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PistoolilAjit
seuran mestarit ja kiertopalkinnot

                         
 Pistoolilajit 

                  SEURAN  MESTARIT   ja   kiertopalkinnot 
  
      Pienoispistooli  30+30 ls           Vakiopistooli  3x20 ls 

1986 Jorma Laakso  583             1986      Pertti Munne                 557 
1987 Jorma Laakso  587             1987      Pertti Munne          546 
1988 Markku Heikkilä 586             1988      Markku Heikkilä         576 
1989 Jorma Laakso  579             1989      Jorma Laakso         562 
1990 Markku Heikkilä 580             1990      Markku Heikkilä         557 
1991 Markku Heikkilä 578             1991      Markku Heikkilä         558 
1992 Markku Heikkilä 583             1992      Markku Heikkilä         561 
1993 Markku Heikkilä 581             1993      Markku Heikkilä         563 
1994 Jorma Laakso  570             1994      Pertti Munne           549 
1995 Jorma Laakso  573             1995      Jorma Laakso         544 
1996 Jorma Laakso  576             1996      Pertti Munne          544 
1997 Jorma Laakso  570             1997      Markku Hölli         539 
1998 Jorma Laakso  573             1998      Jorma Laakso         557 
1999 Pertti Munne  574             1999      Pertti Munne          554 
2000 Jorma Laakso  577             2000      Jorma Laakso         556 
2001 Pertti Munne  575             2001      Jorma Laakso         548 
2002  Markku Heikkilä 579             2002        Markku Heikkilä         547 
2003  Jorma Laakso  575             2003       Jorma Laakso         554 
2004 Juha Gylling  568             2004       Pertti Munne          544 
2005  Jorma Laakso  569             2005           Jorma Laakso         553 
2006 Jorma Laakso  554             2006       Markku Heikkilä         535 
2007    Juha Gylling  558             2007       Markku Heikkilä         546 
2008 Juha Jylling  555             2008       Raine Järvinen         512 
2009 Pertti Munne  557             2009      Pertti Munne          525 

       2010  Raine Järvinen                             541                                2010           Jorma Laakso         529 
2011 Pertti Munne  553             2011      Pertti Munne          533 
2012 Pertti Munne  540             2012      Petri Viljanen         538 
2013 Matti Nurminen  564                     2013      Matti Nurminen         530 
 
Ilmapistooli  60 ls                   Vapaapistooli  60 ls 
1986 Jorma Laakso  553             1986      Markku Heikkilä         536 
1987 Markku Heikkilä 558             1987      Markku Heikkilä         531 
1988 Jorma Laakso  570             1988      Markku Heikkilä         527 
1989 Markku Heikkilä 562             1989      Jorma Laakso         539 
1990 Jorma Laakso  560             1990      Markku Heikkilä         524 
1991 Markku Heikkilä 560             1991      Markku Heikkilä         537 
1992 Markku Heikkilä 571             1992      Markku Heikkilä         534 
1993 Jorma Laakso  564             1993 - 2011   ei järjestetty  

       1994 Jorma Laakso  558             2012      Petri Viljanen         506 
       1995 Jorma Laakso  559                  2013       Petri Viljanen              40 ls           340     
       40 ls               

1996 Markku Hölli  362             Isopistooli  30+30 ls 
1997 Jorma Laakso  371             1990      Markku Heikkilä         566 
1998 Markku Hölli  372             1991      Jorma Laakso         567 
1999 Jorma Laakso  377             1992      Markku Heikkilä         564 
2000 Jaakko Horkka  367             1993      Markku Heikkilä         583 
2001 Jorma Laakso  368             1994      Jorma Laakso         576 
2002  Jorma Laakso  380             1995      Jorma Laakso         575 
2003  Jorma Laakso  376             1996      Jorma Laakso         556 
2004 Jorma Laakso  368             1997      ei ole järjestetty tämän jälkeen 
2005  Jorma Laakso  374             ----------------------------------------------------------- 
2006 Jorma Laakso  371 
2007  Jorma Laakso  368 
2008           Jorma Laakso                    370 
2009 Jorma Laakso   365 
2010 Leo Arminen  362 
2011 Matti Nurminen  351 
2012 Timo Nurmi  361 
2013 Veikko Keskinen 358 
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riistAMAAlilAjit
seuran mestarit ja kiertopalkinnot

    
 

Riistamaaalilajit 
      Seuran mestarit ja kiertopalkinnot 
 
 

Olympiakivääri  /         Olympiakivääri  / 
2007  Liikkuvamaali  10m  norm.j.                             2007  Liikkuvamaali  sj.  10m 
                             
1992 Matti Suoranta 550         
1993 Matti Suoranta 543 
1994 Matti Suoranta 560        1994    Matti Suoranta 364 
1995 Matti Suoranta 536        1995    Matti Suoranta 355 
1996 Matti Suoranta 550        1996    Mika Siren    365 
1997 Matti Suoranta 552        1997    Hannu Niemelä 366 
1998 Matti Suoranta 556        1998    Mika Siren  372 
1999 Hannu Niemelä 558        1999    Mika Siren  375 
2000 Vesa-Matti Sallinen 526        2000    Mika Siren  370 
2001 Vesa-Matti Sallinen 547        2001    Matti Suoranta 377 
2002   Matti Suoranta 546        2002     Matti Suoranta 357 
2003 Matti Suoranta 542        2003     Matti Suoranta 374 
2004 Jarmo Pyyhtiä  557        2004           Ei enää uutta kiertopalkintoa 
2005 Matti Suoranta 555        2005 
2006 Matti Suoranta 548        2006     Matti Suoranta 373 
2007  Vesa-Matti Sallinen 556        2007     Jarmo Pyyhtiä 374 

      2008 Jarmo Toiva  557        2008    Sami Heikkilä 367 
2009 Tomi-Pekka Heikkilä 566        2009    Sami Heikkilä 388 
2010 Tomi-Pekka Heikkilä 572        2010    Sami Heikkilä 378    
2011 Tomi-Pekka Heikkilä 570        2011    Tomi-Pekka Heikkilä 384 
2012 Sami Heikkilä  581        2012    Jani Suoranta 384 
2013 Sami Heikkilä  580        2013    Tomi-Pekka Heikkilä 386 
    
Villikarju .-.norm.juoksut /         Villikarju  - sekajuoksut   
2007  LM 50m nj.  30+30 ls                                                2007  LM 50m sj.  20+20 ls   

 
1991 Heikki Alanen  ?        1991    Heikki Alanen ? 
1992 Mika Siren  ?        1992    Mika Siren  ? 
1993 Heikki Alanen  578        1993    Heikki Alanen 380 
1994 Heikki Alanen  576        1994    Mika Siren  385 
1995 Hannu Niemelä 550        1995    Mika Siren  388 
1996 Matti Suoranta 580        1996    Matti Suoranta 378 
1997 Mika Siren  585        1997    Matti Suoranta 382 
1998 Matti Suoranta 579        1998    Matti Suoranta 380 
1999 Mika Siren  580        1999    Matti Suoranta 390 
2000 Vesa-Matti Sallinen 577        2000    Vesa-Matti Sallinen 381 
2001 Hannu Niemelä 577        2001    Hannu Niemelä 380 
2002  Matti Suoranta 579        2002     Matti Suoranta 388 
2003  Timo Soukkio  527        2003    Taisto Kähkönen  357 
2004 Jarmo Pyyhtiä  566        2004     Hannu Niemelä 387 
2005 Tomi-Pekka Heikkilä 579        2005     Vesa-Matti Sallinen 384 
2006 Vesa-Matti Sallinen 575        2006     Matti Suoranta 379 
2007  Vesa-Matti Sallinen 584        2007     Matti Suoranta 387 
2008 Tomi-Pekka Heikkilä 581        2008    Tomi-Pekka Heikkilä 393 
2009 Tomi-Pekka Heikkilä 587        2009    Tomi-Pekka Heikkilä 196 /1 puolikas 
2010 Sami Heikkilä  579        2010    Tomi-Pekka Heikkilä poikki 394 ei uutta      
2011 Tomi-Pekka Heikkilä 589        2011    Tomi-Pekka Heikkilä 393 
2012 Tomi-Pekka Heikkilä  poikki 593 ei uutta Kp:ta      2012    Jani Suoranta 388  
2013 Jani Suoranta  593        2013    Tomi-Pekka Heikkilä 394 
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riistAMAAlilAjit
seuran mestarit ja kiertopalkinnot

 
Riistamaalilajit 

                                      Seuran mestarit ja kiertopalkinnot 
 

 
 

 
 
Hirvi 40 kl          Hirvi 20 pl ( ent. Saksanhirvi ) 

 
1989 Ilmari Välimaa ?         
1990 Heikki Alanen  ? 
1991 Matti Suoranta ? 
1992 Heikki Alanen  ? 
1993 Heikki Alanen  186 
1994 Matti Suoranta 193 
1995 Matti Suoranta 189 
1996 Matti Suoranta 187        1996    Reino Mätäsjärvi 176 
1997 Matti Suoranta 188        1997    Hannu Niemelä 179 
1998 Reino Mätäsjärvi 185        1998    Reino Mätäsjärvi 182 
 
taulut  uusittiin          taulut  uusittiin 
 
1999 Matti Suoranta 375        1999    Mika Siren  377 
2000 Matti Suoranta 379        2000    Matti Suoranta 363 
2001 Mika Siren  372        2001    Mika Siren  375 
2002  Matti Suoranta 379        2002     Matti Suoranta 366 
2003  Hannu Niemelä 365        2003     Hannu Niemelä 352 
2004 Matti Suoranta 366        2004       Matti Suoranta 368 
2005           Ei enää uutta kiertopalkintoa         2005        Vesa-Matti Sallinen 367 
2006  Vesa-Matti Sallinen 384        2006    Matti Suoranta 345 
2007 Matti Suoranta 190 (20x1 ls)        2007     Matti Suoranta 185 (10x2 ls) 
2008 Tomi-Pekka Heikkilä 191         2008    Tomi-Pekka Heikkilä 190 
2009 Sami Heikkilä  191         2009    Sami Heikkilä  189  
2010 Matti Suoranta  196         2010    Matti Suoranta   kp poikki 180 
2011 Tomi-Pekka Heikkilä 194         2011    Tomi-Pekka Heikkilä 191 
2012 Matti Suoranta  195         2012    Matti Suoranta 184 
2013 Tomi-Pekka Heikkilä 194         2013    Matti Suoranta 186 
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MM- ja EM-mestarit Tomi-Pekka ja Sami Heikkilä sekä Jani Suoranta finaalikisassa.




