ALA-HÄMEEN AMPUJAT ry
Toimintakertomus vuodelta 2017
KILPALUMENESTYS
Seuran 13. toimintavuosi ei ainakaan menetyksen perusteella
ollut epäonnen vuosi. Eikä menestys ole pelkästään yhden tai
kahden ampujan varassa, vaan meillä on menestyviä ampujia
sarjaan jos toiseenkin.
Haulikkolajien MM-kilpailut ammuttiin Moskovassa. Skeetin
miesten sarjassa Timi Vallioniemi oli sijalla 28, mutta
saavutus oli todella kova tällä tasolla. Nuorten skeetissa Eetu
Kallioinen ampui kahdeksanneksi, mikä sekin on
hatunnoston arvoinen suoritus.
SM-kisoissa Hyvinkäällä Aleksi Ahokas ja Timi Vallioniemi
saavuttivat finaalipaikat miesten sarjassa ja lopputuloksissa
Aleksi oli viides ja Timi kuudes. Pronssijoukkueessa trion täydensi Eetu Kallioinen.
Omissa ikäkausimestaruuskilpailuissa olimme hieman tylyjä isäntiä, kun Eetu vei kultaa ja Niklas
Lindfors pronssia. Joukkuekisan kultatiimiin kuului myös Valtteri Seppälä
Suomen Metsästäjäliiton mestaruuskisoissa Hyvinkäällä metsästyshaulikon kultaa nappasi Aleksi
Ahokas ja velipoika Samuli otti pronssia. Kultaa ampuivat myös Kaisa Kurki ja Niklas Lindfors
omissa sarjoissaan. Nouseva nuori tähti Eino Peltomäki oli kolmas 15-vuotiaiden sarjassa ja
hopealla metsästystrapissa. Trapissa hopealle ylsi myös Kari Sokka 50-vuotiaden sarjassa. Kari
Sokka, Esa Aalto ja Samuli Ahokas toivat kisoista joukkepronssia.
Vuoden ampujiksi valittiin SAL:n lajiessa Timi Vallioniemi ja SML:n lajeissa Aleksi Ahokas
MUU TOIMINTA
Toimintavuonna seura järjesti skeetissa perinteisen Sako-Franchi – kisan, ikäkausien SM-kisat ja
Veteraaniampujien mestaruuskisat metsästyshaulikossa ja trapissa. Jäsenten aktiivinen panos
kisojen järjestelyissä on tuonut seuralle ja radalle hyvän maineen. Lopelle halutaan tulla
kilpailemaan! Tätä tunnutaan myös lajiliitossa arvostavan, sillä A-Ha sai järjestettäväkseen vuoden
2018 skeetin yleisen sarjan SM-kilpailut.
Ala-Hämeen Ampujien toiminta-ampujat aloittivat virallisesti toimintansa seuran alajaostona.
Ryhmä on hyvää vauhtia kasvamassa. Radalla on hyvät puitteen lajin harrastamiseen ja myös
kilpailuille. Radan uudistustöiden yhteydessä toimintamontuille on tehty turvallisuutta parantavia
korjauksia. Toiminta-ampujien yhteyshenkilönä toimii Juho Aarnio.
Seura on tehnyt aktiivista yhteistyötä Lopen Ampumaratayhdistyksen, Suomen
Ampumaurheiluliiton, Suomen Metsästäjäliiton, Lopen kunnan ja median kanssa. Kansalliseen
lajiliittoon saatiin seuran edustus Ismo Soukolan tultua valituksi SAL:n haulikkojaoston jäseneksi.
TALOUS JA HALLINTO
Ala-Hämeen Ampujien talous oli toimintavuonna budjetin mukainen. Seuran syyskokouksessa
pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Suni luopui tehtävästään, mutta saatiin houkuteltua vielä
varapuheenjohtajaksi tukemaan uutta puheenjohtajaa, Ismo Soukolaa tehtävässään. Muutoin
johtokunta säilyi entisessä kokoonpanossaan: Tero Kallioinen, Kari Kuparinen, Aulis Passila,
Hannu Riihimäki, Janne Vallioniemi ja Hannu Vähänen. Sihteerinä toimi ja toimii Juho Aarnio.

