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Jäsentiedote 1/2016 

Jäsenmaksut lähetetään sähköpostilla toivottavasti ensi viikolla. Eräpäivä on niinkin pian kuin 31.1.2016.  

Toivottavaa olisi että maksu maksettaisiin eräpäivään mennessä koska jäsenet ilmoitetaan helmikuussa 

SAL:lle ja Porin Prikaatiin. Täydennyksiä tehdään toki vuoden mittaan, mutta esimerkiksi lisenssin 

lunastaminen ei onnistu eikä Raasiin tai Säkylään saa mennä ampumaan ellei nimeä löydy jäsenlistasta. 

 

Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2016 

Puheenjohtaja: Juha-Pekka Vuorinen Peruskurssi-ilmoittautumiset, jäsenkortisto, peruskurssin vetovastuu 

Jani Kinnala Varapuheenjohtaja, koulutusmateriaalin kirjastoseuranta, valmennus 

Markus Pitkänen sihteeri, SRA-yhteyshenkilö  

Jouko Laine rahastonhoitaja 

Hannu Appelsiin asevastaava, peruskurssin koulutus 

Mika Kontulainen valmennus 

Kari Asikainen webmaster 

Varajäsen: Antti Saar messut, peruskurssin koulutus 

Varajäsen: Jyrki Laeslahti 

 

Bear City Shot Storm 2016 on edelleenkin vaille ratamestaria. 

Usean päällekkäisen menon takia neljä ensimmäistä ratamestari ehdokasta eivät voi hommaa hoitaa. 

Kilpailun johtajana on Jouni Ruuhimäki, SO:na Kalle Tuulos ja rakentamisen tylsimmän vaiheen, tavaran 

lastauksen ja kuljettamisen ovat luvanneet hoitaa Markku Kallio, Jani Korpela ja Niku Vainio. Ruokailun 

hoitaa vanhaan turvalliseen tapaan Hannu Appelsiin ja luulenpa että vanhat proviantin tuet Aaltonen ja 

Halkio ovat edelleenkin mukana kuvioissa. Majoitusmahdollisuus koululla on varmistettu. Näin ollen 

rakentamisen tukiranka on hyvällä mallilla.  

Ellei seuraavan kahden viikon aikana ilmoittaudu tipsc@tipsc.fi ketään joka olisi valmis hoitamaan kilpailun 

ratamestarin hommat, on se peruttava.  

Tämä olisi sääli jo siksikin että nyt olisi alkamassa toinen vuosikymmen Bear City Shot Stormia ja lisäksi 

Porin ystävyyskaupungissa, Raumalla on valmistunut syksyn korvilla uusi sukupolvi Practical-Ampujia 

joista osalla on kova hinku päästä mukaan lajiin. 

 

Kevätkokous 2016 järjestetään tiistai 29.3. klo 1800. Paikka on vielä avoin. 

Kokous avataan 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus 

Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto 

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Kokous päätetään  

 

Kesän ratavuorot Roukkulissa Mynämäen reserviläisiltä haetaan harjoitusvuoroja aikaisempaan tapaan. 

Pyritään saamaan sama määrä (10) kuin aikaisemminkin. Tiettävästi Turun Reserviläiset hakevat myös 

vuoroja, ja heidän kanssaan pyritään entisen kaltaiseen yhteistyöhön jolloin yhteisiä vuoroja Roukkulissa 

saataisiin 15-20. 

 

NROI-kurssille 6.-7.2.2016 on vielä tilaa muutamalle  

http://www.tipsc.fi/V3/Kilpailut/2016/2016%20NROI-kurssin%20virallinen%20ilmoitus.pdf 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot tipsc@tipsc.fi ASAP 
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Porin Prikaan Raasin ja Säkylän radat ovat edelleenkin käytettävissämme.  

Ratojen varaustilanne löytyy liitteistä polun Maavoimat > Joukko-osastot > Porin prikaati > Porin prikaati 

2015 > Harjoitusalueet >Etelä-Satakunta päästä. 

Toimintaohjeet löytyvät  

http://www.tipsc.fi/V3/Materiaali/PorPr_Toimintaohje.pdf  

TIPSC:n käytönseuranta tapahtuu netissä osoitteissa  

http://www.tipsc.fi/V3/Kilpailut/2015/2015_Raasi.html ja 

http://www.tipsc.fi/V3/Kilpailut/2015/2015_Sakyla.html  

Olkaa huolellisia merkinnöissänne koska ne menevät sellaisenaan Porin Prikaatin koulutustoimistolle ja on 

aika ikävää kun haulikkoradalle on vahingossa merkitty ammutuksi kiväärillä ja pistooliradalla haulikolla. 

Pyrimme korjaamaan kaavaketta siten ettei tällaisia virheitä pääsisi tapahtumaan. 

Raasin rata on kokonaan suljettu 4.4. - 30.10.2016 välisen ajan peruskorjauksen takia. 

 

JP 
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