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Jäsenkortit 2016 
Ajoissa jäsenmaksunsa maksaneet ovat saaneet postitse Joukolta vuositarran jäsenkorttiinsa. Jos et ole 

saanut vuositarraa 2016, vika löytyy joko virheellisestä emailista, maksamattomassa jäsenmaksussa tai 

virheellisessä postiosoitteessa. Jäsenrekisterivirhe on tietenkin täysi mahdottomuus. Ellet ole saanut 

jäsenkorttiasi 2016 niin ota yhteyttä tipsc@tipsc.fi. Jäsenet ilmoitetaan SAL:n ja Porin Prikaatiin. Listaa 

täydennetään muutaman kerran vuodessa, mutta aiheuttaa tietenkin tarpeetonta lisätyötä monella taholla. 

Osa vuonna 2016 liittyneistä ja 2016 jäsenmaksun maksaneista ei ole saanut jäsenkorttia. Ottakaa yhteyttä 

Joukoon: jouko.j.laine ät gmail.com 

SAL lisenssit 

SAL:n lisenssit ovat tiettävästi saapuneet kaikille lisenssin lunastaneilla. Jos lisenssiä ei ole tullut ota 

yhteyttä SAL:n toimistoon. Lisenssiin tarvitaan HeTu. Jäsenrekisterissä on ainoastaan syntymäaika, ei sitä 

loppuosaa. Tämän vuoksi ensimmäisen lisenssin hankinnan yhteydessä on oltava yhteydessä SAL:on. 

Kevätkokous 

Kevätkokous pidetään aiemmin ilmoitetun mukaisesti 29.3.2016 kello 19:00. Paikka on Auranlaakson ABC 

 

XI Bear City Shot Storm 2016 

Kisa 3.4.2016 on täynnä, toimitsijoita mahtuu toki aina mukaan. Jos vasta heräsit, niin ota yhteyttä 

tipsc@tipsc.fi 

 

 

jatkuu… 
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Harjoittelu 2016 

Sisärata 

Jatkuu toistaiseksi. Kuukauden ensimmäinen torstai Paraisilla, muut torstait Kupittaalla 

PorinPrikaati 

Säkylä vanhaan tapaan. Ohjeet http://www.tipsc.fi/V3/Materiaali/PorPr_Toimintaohje.pdf 

 Muista kirjata harjoituksesi osoitteessa http://www.tipsc.fi/V3/Kilpailut/2015/2015_Sakyla.html 

Raasi on kiinni ensi kuun vaihteesta aina loppu vuoteen asti. 

Loimaan rata 

Turku IPSC:n jäsenillä on mahdollisuus harjoitella Loimaan Laukojien radalla takavuosien tapaan.  

Henkilö vuosimaksu 50€ vuosi, henkilö kertamaksu 5€ kerta, ei muita maksuja ! 

Maksua maksaessa viesti kenttään tipsc ja oma nimi sekä kuitti mukaan radalle! 

Loimaan Laukojat FI2852390020021616 

 

Loimaan radan ampuma-ajat: 
maanantaista perjantaihin klo 17-21,  

lauantaisin klo 13-21 ja  

Sunnuntaisin klo 12-21 

Ratakalenteri: https://sites.google.com/site/loimaanlaukojat/Home 

 

ERITYISMÄÄRÄYKSET  

Ratamestarille on aina lähetettävä tieto aiotun harjoituksen laadusta, kestosta ja osallistujamäärästä. 

Ilmoitus tehdään sähköpostilla loimaan.laukojat.ratamestari@gmail.com ennen aiottua ratakäyntiä. (ei 

koske kalenteriin jo merkittyjä harjoituksia) 

Viestikenttään oma/osallistujien nimet, seura, harjoituksen laatu ja harjoituspäivä 

Seuran ulkopulisen ampujan esimerkki kertamaksusta. 

Jorkki Kojari, Melli Mömmö, Huitin huti, kivääri, 34.6.2017. Maksua yht 24€ 

Voit myös maksaa valmiiksi useamman käynnin. 
Esim: 

Jorkki Kojari, Melli Mömmö, Huitin huti, kivääri, 34.6.2017 ja 27.07.2017. Maksua yht 48€ 

Tarkemmat ohjeet: https://sites.google.com/site/loimaanlaukojat/ampumarata 

 

TIPSC:n harjoitukset Loimaalla talvikaudella 2016 

TIPSC:n tuntikirjanpitoon merkitään sunnuntaisin tapahtuva (vapaamuotoinen) harjoittelu. Harjoituksen 

johtajana toimii vanhin paikalla oleva RO. Harjoituksen johtaja tekee ilmoituksen suoritetusta harjoittelusta 

osallistujatietoineen heti harjoituksen jälkeen tipsc@tipsc.fi 

 

Roukkuli 

Ratavuoroja haetaan yhteistyössä ressujen kanssa. 

 

JP 

 


