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Syyskokous 
Syyskokous sujui jokseenkin ilman yllätyksiä. Viimevuotinen hallitus jatkaa entisellään. Esitys sääntöjen 

muuttamiseksi siten että hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta mutta hallituksen entiseen tapaan 

yksi vuosi, meni läpi. Käytännössä tämä tapahtuu siten että siirtymävuotena 2018 valitaan kolme 

hallituksen jäsentä yhdeksi vuodeksi ja toiset kolme kahdeksi vuodeksi. Vuodesta 2019 alkaen valitaan aina 

vain kolme jäsentä kolmen erovuoroisen tilalle. Tämä ratkaisu varmentaa johdon toiminnan jatkuvuuden. 

Vuosikokous hyväksyi  

Temppelivuoren ampumaradan budjetiksi 10 000 € ja lisäksi kaikki purkutöistä saatavat tulot voidaan 

käyttää sinällään radan rakentamiseen. Tällä ratkaisulla meillä pitäisi olla käytössämme viisi paikkainen 

toiminta-ampumarata omasta aktiivisuudestamme riippuen jo ensi keväällä. 

Yllätys oli kokouksen kesto, hieman toista tuntia. 

Viikkokilpailut 
Viikkokilpailut kehittyvät koko ajan. Nyt on kalenterissa vuoden loppuun viikkokisoja siten että joka viikko 

on torstaisin pistoolikilpailut. Vuoroviikoin maanantaisin on joko Mini Rifle tai revolveri-viikkokisa. Näitä 

maanantaikisoja on ollut vasta yksi kumpaakin ja osallistumisaktiivisuus on ollut… kevyttä. Kiinnostusta 

kuitenkin, joten seuratkaa kalenteria. Harjoituksiin tulee seuran ao. ase ja patruunoita asevelihintaan. 

Asevuokrahan on pitkissä aseissa 15 € ja lyhyissä 5 €. Revolveriin ei ole hankittu koteloita, mutta hankinta 

on vireillä. 

Haulikko- ja kivääritreenit poljetaan käyntiin, kunhan saadaan aikaiseksi tarvittavia luotiloukkuja ja peltejä. 

Perinteisiä peltejä ei voi ampua ylöspäin suuntautuvien roiskeiden rikkoessa lamput. 

SRA-harjoitukset 
Reserviläiset aloittelevat varovasti viikkoharjoituksiaan Temppelivuoressa. Alkuun ressuille on varattu neljä 

vuoroa, joista yksi on keskiviikkona pidettävä tutustumissessio ja kolme on perjantaisin pidettävä 

perusammuntaan keskittyvä harjoitusvuoro. Poikkeuksellisesti näihin vuoroihin otetaan vain hyvin 

rajoitettu osallistujajoukko ja siksi tapahtumiin vaaditaan ennakkoilmoittautuminen vhonkane@gmail.com  

Ammunnan johtaja 

Toiminnallisten ammuntojen toteuttaminen edellyttää, että ammunnan johtaja tai yksittäinen ampuja on 
rekisteröity Suomen Ampumaurheiluliiton, Reserviläisurheiluliiton tai IDPA:n turvalliseksi ampujaksi tai 
omaa jonkun muun vastaavaksi katsottavan aseenkäsittelykoulutuksen. 

Ammunnan johtajan on suoritettava erikseen Turku IPSC:n määrittelemä ammunnan johtajan koulutus.  

Koulutuksessa käydään läpi mm ampumaratakohtaiset ase- ja ampumatarvikerajoitukset sekä niihin 

mahdollisesti kuuluvat poikkeusjärjestelyt. 

Hyväksytyt ammunnan johtajat ilmoitetaan radan ilmoitustaululla 

Aseiden ja patruunoiden säilyttäminen radalla 
Aseiden ja patruunoiden säilyttäminen radalla on yksiselitteisesti kielletty 
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