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Tänään on kuulema syyspäiväntasaus ja on hiljalleen aika siirtyä talvikauteen. Roukkulin vuoroja on jäljellä
enää kaksi, tänään Practical- ja ensi viikolla SRA-vuoro. Laitilassa on ensi tiistaina viimeinen vuoro, silloin
aiheena SRA-haulikko. Loimaan talvikaudesta ei vielä ole tietoa, mutta perinteisesti Loimaalla on ollut
Practical-vuoro, tai ainakin Practical-harjoitteluun varattu aika sunnuntaisin.
Harjoitusvuorot lokakuusta eteenpäin:
Kupittaa
Kupittaalla on avoimet harjoitusvuorot pienoispistoolilla torstaisin ja pienoiskiväärillä perjantaisin kello
17.00 alkaen. Paikalla seuran .22 LR ja .38 reukku. .22 paukkuja on ostettavissa ratavalvojalta ilman
ennakkotilausta. Molempien vuorojen osallistumiset kirjataan seuran tuntikirjanpitoon.
Parainen
Harjoitukset lokakuun alusta alkaen jokaisen kuun ensimmäinen torstai kello 17.00 alkaen. Paikalla seuran
9mm pistoolit ja paukkuja myynnissä omakustannushintaan.
Seurapatruunoiden varastointikäytäntö
Seuraharjoituksiin on tuotu ostohintaan myytäväksi patruunoita. Vaikka onkin tarkoitus, että patruunat
ammutaan pois mahdollisuuksien mukaan, on vajaita, nimikoituja rasioita kumuloitunut huomattava
määrä. Siinä missä ennen on riittänyt kaikkien tarvikkeiden paikalle saamiseen riittänyt yksi laukku, on
nykyään raahattava mukana kolme kollia. Toki on niinkin että varusteiden tarvitsijoiden ja samalla
”seurapaukkujen” käyttäjien määrä on lisääntynyt.
Jotta ainakin mukana kannettavan varan painoa saataisiin vähennettyä, siirrytään käytäntöön jossa ostetut
patruunat tulee käyttää pois kunkin vuoron päätteeksi, ja ylimääräiseksi jääneet palautuvat seuralle
korvauksetta. Seuran tällä hetkellä säilytyksessä olevat nimikkopatruunat tulee ampua kuluvan syyskauden
päätteeksi pois, ja tämän jälkeen jäljellä olevat patruunat palautuvat seuran omaisuudeksi korvauksetta.
Kilpailut 2017
Bear City Shot Storm
Kisa on anottu 2.4:ttä. Alustavasti ratamestari JP, kilpailun johtaja Jouni Ruuhimäki.
Tri Gun
Mikael Ekberg työskentelee kisan arvostuksen nostamiseksi. Mikael haluaisi että järjestäisimme jonkin
osakilpailuista
Ajankohtaisten TIPSC:n projektien takia ei pystytä sitoutumaan tässä vaiheessa Tri Gun-projektiin. Lisää
projektista syyskokouksessa
Seurakilpailu
Siirretty elokuun harjoitusvuoro saattaisi olla sovittavissa joksikin viikonlopuksi. Tiedustellaan 8.10.
kisapäiväksi / Pitkänen. Pidetään kilpailu mahdollisesti pistooli + revolveri + minirifle –optiona? Asiasta
lisätietoa kun päivä ja ammuttavat lajit varmistuvat

Syyskokous
Kokous tarkoitus pitää osoitteessa Temppelivuori, puhdistamonnousu, Raisio. 25.10. klo 18.00.
9§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

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
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Kokous päätetään

