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Alavuden Ampujat ry:n historiikki vuosilta 1952-2002.
;Helmikuun 9 piiiviinli 2002 tuli kuluneeksi 50 wotta siita, kun nyt juhlavuottaan viettivii Alawden Ampujat ry perustettiin
Alawdella oli ampumatoimintaa ollut jo ainakin noin 50 vuotta aikaisemmin, sillA
kun Etelii-Pohjalaisen osakunnan suomenmieliset ylioppilaat wonna 1902lahjoittivat
Etelii-Pohjanmaan kuntien vdliseen kilpailuun kiertopalkinnoksi kuparisen kilven ja
siihen liittyviin kuparikantisen voittojen kirjan, jotka oli suunnitellut arkkitehti Kallio
ja valmistanut tunnettu ampuja ja vaskiseppiimestari Ville Vauhkonen, olivat pitiijtimme ampujat mukana ainakin wosina 1906 - 1909, jolloin he voittivat kilpailun neljiinti wotena periikkiiin. Tuolloin Alavutta edustaneen Vapaaehtoisen palokunnan joukkueissa ampuivat eri wosina Juho ja Kustaa Pellonp66, Kaarle Jokel4 Juho Kaski,
Vihtori ja Kustaa Katajamiiki seka Einari Salmi. Kun kilpailun alkuwosina vuodesta
1903 alkaen voittojen kirjaan merkittiin vain voittajajoukkueen ja siinii ampuneiden
nimet, ei ole varmaa tietoa siita, olivatko alawtelaiset mukana kilpailussa muina vuosina. Vuosien 1920 - 1945 vdlisen[ aikana pitajan ampumatoiminnasta vastasi suojeluskunta, jolla oli oma ampumaratansa asemaseudulla.
Kun ikuisesti kiertiivdsti ampumakilvesti jiilleen wonna 1949 kilpailtiin sotavuosien
1940 - 1948 keskeytyksen j[lkeen, olivat alavutelaiset heti mukana sijoittuen toiseksi.
Vuodesta 1950 alkoi Alar,uden voittoisa kausi, sille vuosien 1950 - 1964 viliseni aikana Alaws voitti kilpailun yhteensii l l kertaa. Vuosina 1988 - 1994 oli jalleen Alavuden voittoisa kausi seitsemiillti periikkilisella voitolla Yhteens?i Alavus on voittanut
kilpailun 22kertaa, mikii on suurin voittojen midrii samassa lukumiidrdssd olevan
Kauhavan kanssa.
Sotawosina olivat alarutelaisista ainakin Unto ja Olavi Alajoki innolla ja menestyksella mukana armeij an ampumaki lpai lutoiminnassa j arjestaj ina ja ampuj ina. Vuosina
1949 * 1951 he edustivat menestyksellisesti Seindjoen Ampujia.
Tuolloin oli tullut ajarrkohtaiseksi perustaa pilAjiirin oma ampumaseura. Niinpii sitten
tammikuun 30 piiiviinii 1952 oli pitajan lehdessti kutsu, jossa Alawden seudun ampujia ja ampumaurheilun harrastajia kutsuttiin ampumaseuan perustavaan kokoukseen.
Alavuden Ampujat ry.n perustava kokous pidettiin 9.2.1952 Osuuskauppa Kyntiijiin
kabinetissa. Liisni olivat liiAketieteen lisensiaatti Urmas Seppq kauppias Unto Alajoki, maanmittausinsinoori Esko Saarnivaara, rehtori Veli Lumiala, konstaapeli Jussi
Keskinen, toimitusjohtaja Vilho Haavisto, kauppias Eino Alajoki, aseteknikko Nikolai
M6.kineste, toimistusjohtaja Hannes Sipila, ylikonstaapeli Jouko Kivirinta kanslisti
Reino Valiaho ja hovioikeudenauskultantti Mauno Savela.
Kokouksessa piiiitettiin yksimielisesti perustaa ampumaseura, jonka nimeksi tuli Alawden Ampujat ja hyviiksyttiin seuralle sainndt. Lisiiksi valittiin ensimmiiseksi puheenjohtajaksi Urmas Seppii ja hallituksen jiiseniksi Unto Aiajoki, Esko Saarnivaara"
Mauno Savela, Jussi Keskinen, Vilho Haavisto, Jussi Karjala sekii varajaseniksi Eino
Alajoki ja Nikolai Miikineste.
Seuran perustamisasiakirjan allekirjoittivat Urmas Seppii, Unto Alajoki ja Mauno Savela.

Sisiiasiainministerion piititos, jolla myonnettiin lupa yhdistyksen perustamiseen on annetfu 12.6.1952
Tiimiin jiilkeen seura merkittiin yhdistysrekisteriin 16.5. 1953 numerolla 63 103. Talloin seuran perustamistoimet oli saatu loppuun hoidetuiksi.

Valitettavasti souran asiakirjat vuosilta 1952 * 1961 ovat kateissa, joten n6ilQ vuosilta
on ollut kaytettavissii vain hajanaisia lehtitietoja seuran toiminnasta.
Toimihenkil6istii.
Seuran puheenjohtajina ovat toiminoet seuraavat henkilot: Llrmas Seppa 1952-1957,
Antti Parvento 1958-1959, Veli Lumiala 1960, Ola Engstrom 1961-1963 ja 1979-1983
yhteensa 8 vuotta, Jussi K-eskinen 1964-l-965, tlnto Atajoki i966 ja 1969, Matti Lai-

tala 1967-1968' Iaakko Sallila 1970, Eino Alajoki 1971-1972, Eero Kirmanen 1973,
Ma.uri Siljanto 1974-1975, MarttiKatajamaki 1976, Sinikka Mtrrsula 1977-1978,
Keijo tahdenmriki 1984-1985, Aarno Oja-Kaukola 1986-i992, Pauli Vehniii 19931995, Heikki Yllnen 1996-19q7 ja Tapio l=injala 1998 alkaen.
Srhteereina oval toiminect; Mauro Saveta 1952, Unto Alajoki 1953-1968 yhteensn
16 vuotta, Aarno Ala-Honkola 1969-1988 ja 1992-2002 yhteensti 31 41ofia ja Esko
Maja 1989-leel
'!4
vuotta, Alavuden
Rahastonhclitajina ovat olleet Olavi Alajoki 1952-1965 yhteensii
Seudun Osuuspankki 1966-1e70 ja Aarno Ala-Honkola vuodesta 1971 alkaen eli 32
wodon ajan, Hiin on hoitanut myos seuran kirjanpidon saman ajan
Hallituksen jrisoninii tai varajriseninii ovat viihintriiin 10 vrrotta olleot. Eino Alajoki
36 vuotta. Aarno dla-flenkola 35 vuotta Sinikka Mursula 29 vuottq Unto Alajski
'16
wstta,
20 vuotla. Risto Ilomiiki 20 vuott4 Eero Kirmanen 19 v.uqtta, Tarja Alajoki
ja
Siljanfo
vuotta
Marlri
l1
11
vuotta.
Engstrom
Ola
Olavi Alajoki 12 wotta,
Tilintarkastajina ovat pisimplriin toimineet Olavi Alajoki 32 vuotta ja Timo Suvanto
28 r,uotta.
Juhlavuoden hallttukseen kuuluvat Tapio -I,injata puheenjohtajana, Tarja Alajoki varapuheenjohtajana, Aarno A-la-Honkola sihteerin0 ja rahastonhoitajaoa, Roijo Kajan, Aimo Koivumtki, Onni Mastosalo ja Sinikka M"ursula jiiseninii sckii Risto llomiiki ja
Erkki Periil ii varaj asen ina
Tilintarkastajina ovat Timo Suvanto ja Ar-vo Sippsla,
Jiisenisto:

oli alkuvuosina noin 20. Siita se on viihitollen kasvanul viime
253 jdsentii. Niiistti oli miehid 175, naisia 8, alle 20-vuotiailopun
lukemaan
Woden
ta poikia 66 ja tyttojii 4
Alavuden Ampujat on Suomen Arnpumaurheiluliiton (SAt) jasenseura kuuluen
SAt,n Pohjanmaan alueeseen, joka kesittire entisct Etela-Pohjanm-aan ja Keski-Pohjanmaan piirit.
Souran jasenmaAra

Ampumaradoista:
Ensimmaisiqa vuosina harjoitus- ja kilpailuroimintaa harjoitettiin asemaseudulla sijainneella lal<ka.utetun suojeluskunnan ampumaradalla, jsnka seura oli kunnostanut
kAyttakuntoon. Pian asutu$ goilenkin levisi radan ymparistOssa oiin, ettd $en kAytt0
oli lopetettava,
Niinpti sitten vuonna 1956 vuokrattiin Tusanpuolelta Heimo ja Irja Isoaftolta noin 2
hehtaarin sulruinon slse nmpumaradan rakentamista varleo. Vaasa.r laeniqhallitukson
lupa anpumaradan perustamiseen saatiin 6,3.1956, Vuonna 1957 aloitettiio ,41okratulla alueella nykyiiiinkin kiiytOssii oleva.n ampumaradan rakennustyot Rata valmistui
kayttOkuntoon mtonna 1958, jolloin ensimmiisinii kilpailuina jiirjestettiin Kilpi-am-
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munnal. Radan rakentamiseen saatiin veikkausvoittovaroja 300.000 silioista nrarkkaa
14 6 1965 piiiviiryllii kairppakirjalla ser.rra ostiHeimo ja Irja Isoaholta vuokatun alueen noin 3 hehlaariin laajeunettuna omakseen 4.000 markan kauppahinnasta. Tila lohkottiin ja merkittiin maareksiteriin vuonna 1974 nimella Ampumarata. l,ainhuuts tilaan saatiin 22.5 1974
Vuonna 1966 vuokrattiin osa ampumarala-alusesta Alawrden-Tdysln Riistanhoitoyhdistykselle hirviradan rakentamista varten. RHY rakensi alueelle edoileen toiminnassa olevan radan, jota kaytetliiin mm.hirvikoeammuntoihin ja pitajan metsAstysseurojen
harjoitus- ja k i lpailutoim intaan
Vuonna 1970 rakennettiin pistoolirata kokonaan uudelleen ja hankittiin siilrk0ll[ toimival ratalaitteet 25 ampuja.a varten. Hankkeeseen saatiin veikkausvoittovaroja 5.600
markkaa.

Vuonna 1972 hankittrin 20 paikkaiselle pienoiskivtiariradallo sahkOterimiset nauhataululaitteet. Tiihan ur"rdistukseen saatiin veikkausvoittovaroja 4.500 markkaa,
Vuonna 1985 rakennettiin villikarjurata, jolla voi ampua samanaikaisesti 2 ampujaa.
tultua ohj el m aan, hankitti i n vqsno& 1 97 7 rlma-aseiats1a1,,..t ia
vuorattiin Alavuden Nuorisoseuran piharakenuksesta tilat ilma-aseammuntaa varten.
Seuran monivrrotinen toive pysyvdn ilma-aseradan saamisesta ha.rjoitus- ja kilpailukayttoon toteutui wonna 1983, kun kaupungin tirkuntahalli valmistuija sen suojista
saa.tirn tilaf 7 Baikkaiselle ilma-aseradalle, joka varustettiin nauhataululaitterlla,
Vuonna 1992 hankittiin ilma-aseradalle Lindeman olympiakivii.iriratalaitteisto, joka
mahdollistaa kahden ampujan sa.manaikaisen ampumisen. Rata soveltuu myos ilmakiviiririIki suoritettavaan hirvi ammuntaan.
Vuonna 1999 Kunto=Lutran uimahalliosan valmistuttua sai seuramme lisitilaa ilma=
aseradan laajennusta varten. Lisiitilaan voitiin rakentaa 6 ampumapaikkaa, jotka varustettiin nykyaikaisi lla Rika. "tule luo" taululaitteil I a
Vuonna 1995 rakennettiin talkoilla 30 paikkainen ilma-aseratalaitteisto nauhatalluja
varten. Raft kootaan kilpailuja varten Kunto-l-utran Biiiisalrin Ratalaitteet sailytetiiiin kil pai luj en vzilil lii paketoituina hall in varastoliloi ssa.

I 1m

a-aseam munnan

K!lpailumeng$tys
Seurassamme on koko toiminta-ajan ollut hyvin menestynoita kilpa-ampujia. Kahden
ensimmaisen vuosikymmenen menestyksesta vastasivat lti.hes pelkiistiihn Alajoen vel-

jekset [Jnto, Olavija Eino, jotka mm.voittivat Buhtaalla veljesjerukkueella aikaisemmin mainitun KilBi-ammunnan seitsembn kertaa,
Setrramme amprd ien parhai sta saavtrtuksista. mainittakoon sertraavat.
Seuramme ampqjal Juha Oja-Kaukola ja Hannu Kalmari ovat edustaneet maatamme
EM-k i lpai I uissa, joi sta Oja-Kaukolal I a hopeamitah j oukkuekilpailussa.
PM-kilpailuissa on Juha Oja-Kaukola edustanut maatamme ja saanut hopeamitalin
joukklekilpailussa,
Suomi-Ruotsi maaottelussa ovat rnaatamrne edustaneet Juha Alajoki, Juha Oja-Kaukola ja Hannu Kalmari
SM-kilpailuissa ovat serlramme ampujat saa.vuttaneet henkilokohtaisia Suomon meslaruuksia yhteensti 18 kpl ja joukkuemestaruuksia yhteensii 9 kpl Lisriksi seurammo
on voittanut ilmaklvtiiirin sarjakilpailun 3 kertaa,
Henkil6kohtaisia hopeamitaleja ampujamme ovat voittaneel l9 kpl ja ioukkuehspea'
mitaleita 9 kpl.
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Henkrlokohtaisia prpnssimitaleita on vsltettu l8 kplja joukkuepronssimitaleita 7 kpl,
Henkilokohtaisia mqstaruuksia ovat voittaneet Olavi Alajoki 7" H4nnu Kalmari 4,
Eino Alajoki 3, Juha Oja-Kaukola 2, sekii Sinikka Mursula ja Pasi Karajamiiti kum-

pikin

1

Henkilokohtaisia SM-hopeamitaleita ova,t voittaneet Olavi Alajoki 7, Eino Atajoki
6, Juha Oja-Kaukola ja Erkki Periilii 2, seki Aarno Ala-Honkola ja Sinikka Mursula
kumpikin t
HenkrlOkohtaisia SM-prsnssimitaleita ovat voittaneet Eino Alajoki 6, Juha Alajoki3,
Olavi Alajokija Hannu Kalmari kumpikin 2 sekri Pasi Jarvensiw, ,Juha Oja-Kaukola,
Aarno Ala-Honkol4, Tarja Alajoki ja Martti Kalmari kukin l.
Joukkue mestaruuksia ovat voittaneet Juha Oja-Kaukola 4, Marko Otkkoncn 3, Juha
Alajokr, Ma.tti Hannukse!&, Hannu K,almari, Veli-Matti Kalman, Tommi Maja, Ma,rko
Monttt ja Relio Siloaho kukin 2 sekd Aarno Ala-Honkola, Eino Alajoki, Olavi Alajoki, Pasi Jiirvensivu, Pasi Katajamtrkija Jussi Kortesmaki kukin I
Vuo1een 1994 saalcka kflytdssfi olleen SVUL:n piinjttrjestelmiin mukaisla E-P;n piirin
mestaruuksia ja mitalisrjoituk-sia ovat ampujamme saawttanee-t suu!'en notidrtln. Niii!t0 osin ei h;itenkaan ole ttiydeltisia tilastoja kAytatt6vissii.

Vuonna 1995 tuli voimaan SAt:n uusi aluejako, jolla entise-t Etela-Pahjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan piirit yhdistettiin uudeksi SAL'n Po$anmaan alueeksi, Seuramme
ampujat oval tiihiin mennessi voittaneet yhteensii 54 henkilqkohtaisia aluemestaruutta
ja 25 joukkuemestaruutta, Henkilokohtaisia mestaruuksia on Pasi Jiirvensivulla 9,
Erkki Pereliille 5, Aarno Ala-Honkolalla, Eino Alajoelta, SeBBo Siukotalla ja Veli
Ylisellii kullakin 4, Heikki Aholaisella, Sinikka Mursulalla ja Juhana Tsikotla 3-, Olavi
Alajoella, Marni Kalmarilla, Pasi Katajamiiella, Miia Olkkosella ja Kimmo Polosellii
kullakin 2 sska Tarja Alajoella, Hannu Kalmarilla, Janne Lampisella, Matti Pynttiirillii
ja Mari Ylisella kullakin L
anpr.lj4mme ovat voittanoet useita roserviltisjtirjestojen ja nnststistiijaliiton
-Lisaksi
mestaruukia eri lajeissa,
K i lpai luj en

jiirj estaminen

:

Ilma-aseitten SM-kilpailut ja alugmestaruuskilpailut jerjestettiin vuenna 1995 Kuortaneolla yhteistoiminna$sa Kuortanecn K,unnon ja Lehrim0en Ampujien kanssa,
Itma-aseitten aluemestaruusk-ilpailut jarjestettiin Alavudella vuosina l-998 ja 20a1
Aluckansallioet Alavuden Malja kilpaitut on jaiestetty wosittarn jq vuodesta 1959
alkaen. Aluekansalliset ilma-asekilpailut on jiirjestetty vuosittain vuodesta 1984 al,

kaen.

Vuosiqn mittaan on jarjestetty monet Suomenseltin alueen mestaruuskilpailut ja kaupungin rnestaruuskilpatlut on jiirjestetty vuositlain vuodesta 1970 a,lkaen kaiklssa harrastetuissa lajeisga. Lisalcsi on vuosittain useita seuraotteluja naapuriseurqja vastaan.
Kilpailujen jiirjestilminon vaatii luonnsllisesti suuren miiiir0n vapaaehtsisia toimits!joita ja koulutettuja kilpailutuomareita. Talla hetkellii on $euramme jasenistossa
3 kansallista ylituomaria, 14 I lk:n tuomaria ja 29IIlk;n tuomaria,
Nykyisinhnn jo SM-kilpailuihin osallistuminen edellytiid, ette ampujalla on viihintiid.n
II lk:n tuomarikortti sarjsissa Y, N, Y20, N20, Y50 ja N50
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Ampumakoulutoiminta:
Ampumakoulutoiminta seurassamme alkoi wonna 1987 ja on siite llhtien jatkunut
keskeytyksettA. vuosittain on opprlasmaara vaihdellut 20-40 valilla. Sinikka Mursula
on koko ajan kantanut pativastuun tdstii toiminnasta Hanen valmentamansa nuoret
ilmakivadriampujar ovat olleet viisi kertaa mitaleilla SM-joukkuckilpailuissa.
Muina ohjaajina ovat olleet Esko Maja, jonka valmentamat nuoret ilmapistooliampujat ovat olfeet kuusi kertaa mitaleilla SM-joukkuekilpailuissa, Tarja Alajoki, Ketio
Lahdonmiiki, Heikki Ylinen, Pauli Vehniti, Timo Toikko, Mark-us Nieminen ja Jati
Ruuhela.

Lisziksi Sinikka Mursula on jo kahden vuoden ajan pitanyt viikottain ampumakerhga
erityi sam m a.ttiksulun sBpi I ai I I e si shralakauden aik ana

Muu toiminta:
Vuodesta 1988 alkaen on seuramme toimesta jarjestetty wosittain Buulaakrammunnat
ilma-aseilla. Osallistuneiden joukkueiden m[6rii vaihdellut 80 * 40 joukkueen viililla
Viikko sitten oli tiimanwotisissa ammunnoissa mukana 39 joukkuetta
Vuodesta I992 alkaen seuramme jarjestanyt Alavuden-Toysan Riistanhoitoyhdistyk,sen algiglgn metsastysseurojen hirviseurueiden vlitisen hirvi-qup ammunnan ilmaktviiiirillti Hyv[n suosion saaluttaneessa kilpailussa ovat'uuosittain ollet mukana letres
kaikki metsistyssetrrat
Vuodesta 1988 alkaen on seufamme jrirjestanyt ilma-aseammuntaa Lions e lub Alavus
Salmen nuorisotapahlumassa "peuhajaisissa" ja saa:rut klubilta lr.rosittatn rahaiahjan,

Kolmesta viimeiksi mainitusta toimintamuodosta on seuramme saanut vuosittain
listitulsja toimintansa hoitamiseen. MolemBiin tarvitaan kuitenkin huO-maltava miiiirii
vapaaehtoisia toimitsijoita
Edellamainittuja toimintoja varten on seuramme hankkinut 7 kBl ilnakiviiareita ja 3
kpl ilmapistooleja seka viimeisimpina hankintana Noptel laserammuntalaitteen, jota
tietyst i kayteta.an p[iiasias sa seuf amme a mpuj ien va.l mentautumisessa.
Muistamiset:
Seuramme ei ole aikaisemmin jarjestanyt mitAiin wrosrluhlia Niinpri muistamiset ovat
olleet vahaisia ja liittyneet liihinnd saajiensa merkkipdiviin
Seuram,me jrisenistti ovat SAL,n kultaisen ansiomerkin saaneel Aarno Ala-Honkola ja

Eino Al6jeki, hspetsen ansiomerkin Olavi Alajoki, Ola Engstrom ja Aarno Oja-Kaukola ja pronssisen ansiomerkin Eero Kirmanen ja Sinikka Mursula
Vuonna I988 suunnrtteli seuran silloinen Fuheonjohtaja Aarno Oja-K-aukola seuralle
viirin, jota tiihiin piiiviid.n mennessi on jaettu yhteensd 20 kpl.
Vuonna 2001 suunnitteli fuvo Sippola seurallemme juhlamitalin, jonlia pohjana on
viirin keskrrstassa oleva kuvio. Suomen Rahapaja Oy:n valmistama mitali valmisttri
katsi viikkoa sitten ja ensimmaisel kappaleet jaetaan seuran 5O-vuotisjuhlassa,
Koska tunnustuksia on aikaisemmiR jaettu niukngi, korjataan tilannetta 5O-vuotisjuhlan yhteyelessii tavallista. runsaammalla jaolla TAllii kertaa iaetaan tunmrstuksia liihinn6 segratoimintaan osallistumisen penrsteella. Juhlavuoden mitaleja tullaan myo-

hemmin tand vuonna j akamaan parhaiten menestynei I e kilpa-ampuj i lle.
1

Talous:
Seuran talous on tiilld hetkellb melko hyviissi kunnossa, sillii velkoja ei ole. Toisin
oli takavuosina, jolloin rakennustoimintaan jouduttiin ottamaan velkoja toimihenkiloiden ollessa takaajina.

Terkeimmet tulolihteet ovat kilpailujen jiirjestiminen, jasen- ja liittvmismaksut, kaupungin toiminta-avustus, hirvi-cup kilpailun ja puulaakiammuntojen jiirjesttiminen
ym. toiminnat,
Suurimpia menoerid ovat nykyisinSAl:lle maksettavat jAsenmaksut, Kunto-Lutran
ampumatilan lr:okra, ampumaradan kunnossapitomenot: seuran edustajien puolesta
maksetut osanottomaksut eri kilpailuihin, kilpailumateriaalit kuten palkinnot ja
ampumataulut ym.
Liikeneviit varat on kriytetty aikaisemmin mainituissa toiminnoissa tarvittavien aseiden ym. laitteiden hankintaan.
Kuten edellamainitusta kiiy selville on seuramme toiminta ollut ensimmiiisen 50-vuoden aikajakson aikana varsin ripeari ja tuloksellista. Toivotaan samanlaista vireytta
tastA eteenpainkin.

Alavus 16.3.2002

