
Kokouskutsu	ja	jäsentiedote	6/2014	

Turku IPSC:n syyskokous pidetään maanantaina 27.10. klo 18.00 alkaen Auranlaakson ABC-aseman 

kabinetissa 

1. Syyskokous, ohjelma: 

1. Kokous avataan 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus 

4. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

Hallituksen esitys on pitää liittymis- ja jäsenmaksu 2015 ennallaan (50eur liittymismaksu, 35eur 

jäsenmaksu, liittymismaksua ei peritä perheenjäseniltä eikä toisesta SAL-alaisesta seurasta 

siirtyviltä) 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

9. Seurapaitatilaus, osa 2. 

10. Kokous päätetään 

 

2. Practical-Parlamentti 1.11.2014  

Parlamentti järjestään Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. Liittohallitus on antanut ohjeen jonka mukaan 

valtakirjoja ei enää hyväksytä. Tämä on aiemman työjärjestyksen vastainen ohje. Koska työjärjestys on 

laadittu yhdessä liittohallituksen kanssa vuonna 2003, on hiukan kyseenalaista voiko liittohallitus 

yksipuolisesti, ilman mitään neuvonpitoa muuttaa tuota työjärjestystä. Kuitenkin jo tässä vaiheessa pyydän 

mahdollisimman montaa varaamaan kalenteristaan aikaa osallistua tuohon kokoukseen. Seura järjestää 

kuljetuksen ja vastaa elintoimintoja tukevista toimista, kuten kahvi ja ruoka, järjestämisestä. 

3. Vuoden 2014-2015 harjoituspaikat 

3.1. Roukkuli 

3.1.1. 2014 harjoitusvuorot ovat tältä kesältä Roukkulissa ohi. Harjoitusvuoroilla kävijöiltä 
edellytetään jatkossa parempaa talkoohenkeä. 

3.1.2. 2015 vuodelle pyritään saamaan harjoitusvuoroja yhteistyössä Turun res kanssa. 
Tämänvuotisesta poiketen pyritään saamaan työnjako selkeämmin harjoitusvuoron 
mukaan (TIPSC-vuorot TIPSC-voimin ja SRA-vuorot SRA-ampujien voimin). 
Roukkulin kevättalkoissa osallistutaan 50m radan taulurakenteiden parantamiseen. 

3.2. Laitila 

Tämän vuoden Laitilan vuorojen osalta aktiviteetti jäi aiottua niukemmaksi. 2015 jatketaan 

yhteistyötä. 

3.3. Loimaa 

Yhteistyö Loimaan laukojien kanssa tarkentuu 2015 keväällä. 

3.4. Kupittaa 

3.4.1. Pistoolivuorot: Torstain vuorot seuran kirjanpitoon. Asikainen yhteyshenkilönä. 



3.4.2. Kiväärivuorot: Seuran pienoiskivääri käytettävissä torstaisin pistooliharjoitusten 

yhteydessä  

3.5. Parainen 

Marraskuun alusta alkaen kuukauden ensimmäinen torstai (radan ollessa auki) seuran 

pistooliharjoitusvuoro Paraisilla klo 18 alkaen. Seura-aseet lähtökohtaisesti Kinnalalla. Ennakko-

ilmoittautumisvelvollisuus seura-aseen tarvitsijoilla. 

4. Seura-asut 

Asikainen: tilauskaavake löytyy TIPSC:n sivuilta. Marraskuun alussa tehdään tilaus kootusti 

Gunsta:lle. Asiasta lisää vuosikokouksessa 

5. Vuoden 2015 kilpailusuunnitelmia 

5.1. BCSS  

28.-29. 2015 Porissa. Jouni Ruuhimäki/SA MD, JP TIPSC RM. 

5.2. MiniRifle-kilpailu  

23.-24.5.2015 Loimaalla. Jouni Aaltonen LL MD, JP TIPSC RM. Haetaan SM-statusta. 

6. Kalustoa 

Seura on saanut CZ 9 mm pistoolin lahjoituksena entiseltä puheenjohtajaltamme Sauli Koivulalta. 

Tähän hankitaan varusteet saman kaavan mukaan kuin muissakin seura-aseissa. Lisäksi olemme 

hankkineet Ruger pienoispistoolin. 


