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Hallituksen järjestäytyminen ja muita vastuunkantajia 
Hallitus: puheenjohtaja: Juha-Pekka Vuorinen peruskurssi-ilmoittautumiset, Jani Kinnala 

Varapuheenjohtaja, koulutusmateriaalin kirjastoseuranta, valmennus, Jouko Laine rahastonhoitaja, Hannu 

Appelsiin asevastaava, Mika Kontulainen valmennus, Kari Asikainen webmaster, SRA yhteyshenkilö, Antti 

Pikkuvirta valmennus, Varajäsenet: Antti Saar messut, Sami Mäkelä sihteeri, jäsenkortisto. 

Muut vastuut: peruskurssi Sakari Rapakko, TIPSC vkokisat MR Petri Männistö ja Juho Uusikartano, TIPSC 

vkokisat Revolveri Antti Pikkuvirta 

Have Fun Day 
Temppelivuoren sisäampumarata alkaa olla lopullisessa muodossaan. Ilmanvaihto kaipaa vielä virittelyä, 

vesivessa tullaan tekemään, sekä Bay21 eteläseinään asennetaan roiskesuojaus, siten että siihen voi 

ampua.  

Radalla on nyt viisi erillistä ampumapaikkaa (bay) joita voi käyttää yhtä aikaa, ainoastaan ajanottoa 

vaiheistaa siten ettei vierekkäisillä radoilla ammuta aivan yhtä aikaa. Esimerkiksi viikkokisoja ammutaan 

yleensä korkeintaan kahdella, kolmella radalla, tällöin jää vielä pari rataa jolla voi ampua omaa 

ohjelmaansa, jos niin haluaa. 

Jotta jäsenistölle selkiytyisi radan mahdollisuudet järjestetään teille tutustumispäivä, Have Fun Day 

12.1.2019 alkaen klo 14-15. Suunnitelman mukaan bay 11:ssä ammutaan Kari Asikaisen johdolla MiniRifleä, 

bay 13A ja B:ssä JP:n johdolla kiväärillä/PCC:llä (paikalla AR9), bay 21A:ssa Jouko Laineella johdolla 

pistoolilla, Pistol Caliber Carbinella (paikalla Hera) ja reukulla, kukin halunsa mukaan, sekä bay 21B:ssä Antti 

Saaren johdolla haulikolla. Tulokset kirjataan halukkailta. Seuran aseet on saatavilla, mutta patruunat 

joutuu jokainen maksamaan itse. Luonnollisesti myös omilla aseilla voi ampua. Tilaisuuteen 

ennakkoilmoittautuminen tipsc@tipsc.fi jotta osaamme varautua riittävällä patruunamäärällä. 

Väliajalla kahvia ja pullaa, kaikki mukaan.  
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Kevätkokous 
Kevätkokous pidetään 1.2.2019 kello 17 alkaen ravintola Cocolocossa Uudenmaankatu 12 Turku. Ravintola 

on Kello 17-21 yksin meidän käytössä. kokouksen jälkeen sauna ja ruokailu. Saunaan menijät oma pyyhe 

mukaan. Ruoka tulee todennäköisesti olemaan aasialainen noutopöytä tms. Jotta ruokaa voitaisiin varata 

sopiva määrä, on saunaan ja ruokailuun ennakkoilmoittautuminen antti.saar100@gmail.com 25.1.2019 

mennessä. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokous avataan 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus 
4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
8. Kokous päätetään  
 

L2 kilpailut 

2018 
2018 pidetty Perinteinen BCSS Porissa ja syksyllä Temppelivuoren sisäampumaradan käyttöönottokisa 

Virgin Games ja joulukuussa XXXI TCC-Cup joista ensimmäinen yli lähes täyteen buukattu ja toinen täyteen 

buukattu. Molemmissa kisoissa oli 8 stagea ja 40 pääkisapaikkaa. Aikatauluja oli kaksi erilaista. Toisessa 

ammuttiin osa stageista kahteen kertaan yhdellä rykäisyllä ja toisessa ammuttiin ensin viiden stagen kierros 

jonka jälkeen kolmea stage muutettiin ja ammuttiin toinen kierros. Molemmilla aikataulumalleilla voidaan 

squad-kokoa kasvattaa 10 ampujaan. 

2019 

TSRCC 

Helmikuuksi on haussa kaksi sisäkilpailua, jotka ammutaan samana päivänä 10.2.2019. Niistä ensimmäinen 

on Mini-Rifle kisa Turku Salon Rifle ja jälkimmäinen PCC-kisa Carbin Carneval. Molemmissa on vain 30 

pääkisapaikkaa, joihin lisätään esikisan 20 paikkaa. Näin saavutetaan luokitteluun vaadittavat 50 paikkaa. 

Kokemuksen mukaan Mini-Rifle ei ole kerännyt valtavaa yleisömenestystä missään, vaikka harrastajamäärä 

koko ajan kasvaakin. Toisaalta PCC on luokkana niin uusi että siinä tuskin kannattaa järjestää täysin omana 

kisanaan. 

Bear City Shot Storm 2019 

Perinteinen Porin haulikkokisa järjestetään 3.3.2019 tutulla Katinkurun ampumaradalla. Toimitsijatarve on 

tuttuun tapaan huutava ja ennakkoilmoittautumisia toivotaan mahdollisimman aikaisin kilpailun johdon 

vatsahaavan välttämiseksi.  

Halloween 2019 

Neitsytkisa on pidetty ja aika siirtyä perinteen rakentamiseen tältäkin osin. L2 pistoolikisa pidetään 

pyhäinpäivänä 3.11.2019. Kilpailun suurena kurpitsana toimii Jussi Raulisto Halloween hengessä. 

L3 kilpailut 
Eki Lamminmäki selvittelee mahdollisuuksia L3 sisäkisan järjestämiseksi Temppelivuoressa alkuvuodesta 

2020. Kapeikkona pieni ampumapaikkamäärä, aikataulu ja toimitsijat. Mahdollisesti ammuttaisiin siten, 

että toimitsijakilpailu pidettäisiin pääkisaa edeltävänä viikonloppuna. 
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Peruskurssi 1/2019 
Hakemus on vetämässä jaostossa. Kurssin johtajana toimii Sakari Rapakko. Aikataulu on seuraava: 2.2.2019, 

la teoria, 3.2.2019 su käpistely, 16.2.2019 la perusammunta 1, 17.2.2019 su perusammunta 2, 25.2.2019 

ma staget R1, 26.2.2019 ti staget R2, 10.3.2019 su turvatesti. 

Seuraa aktiivisesti edustavien kilpailijoiden tukeminen 
Seuraa aktiivisesti edustavien kilpailijoiden harjoittelua pyritään tukemaan seuraavalla järjestelyllä.  

Silloin kun ampumapaikalla (bay 1.1, 1.3A/B, bay 2.1.A/B) ei ole varattua tilaisuutta rataa voi vapaasti ja 

korvauksetta käyttää harjoitteluun. 

Jokainen käyntikerta kirjataan seuran kirjanpitoon jo paikalle saavuttaessa. (Tätä vaatii jo ampumarata 

lupa) Alkuun kirjautuminen tapahtuu netissä samoin kuin Raasin ja Säkylän käynnit. Kun radan 

kulunvalvonta saadaan lopulliseen muotoonsa, niin kirjautuminen tapahtuu paikan päällä erilliseen 

järjestelmään. 

Seuraa aktiivisesti edustavaksi kilpailijaksi katsotaan, kun on edustanut Turku IPSC:tä edellisenä vuotena 
missä tahansa disipliinissä vähintään kolmessa vähintään lvl 2 kisassa sekä osallistuu edellä mainitun lisäksi 
aktiivisesti seuran toimintaan. Statuksen myöntää anomuksesta TIPSC hallitus 
 

Temppelivuoren talkoolaiset 
Temppelivuoren sisäampumaradan rakentamiseen on osallistunut noin puolet jäsenistämme, osa 

enemmän ja osa vähemmän aktiivisesti. Tästä on kertynyt satoja ilmaisia harjoituskertoja. Näitä 

vapaavuoroja ei kaikkien kohdalla pystytä kattamaan normaaleilla harjoitusvuoroilla, vaikka niitäkin kertyy 

vuosittain huomattava määrä. Siksi heille annetaan mahdollisuus käyttää ratoja samoin kuin 

edustusampujien, kuitenkin siten että jokainen kerta vastaa yhtä vapaavuoroa. Kuittauslista on 

taukotilassa. 

Jokainen käyntikerta kirjataan seuran kirjanpitoon jo paikalle saavuttaessa. (Tätä vaatii jo ampumarata 

lupa) Alkuun kirjautuminen tapahtuu netissä samoin kuin Raasin ja Säkylän käynnit. Kun radan 

kulunvalvonta saadaan lopulliseen muotoonsa, niin kirjautuminen tapahtuu paikan päällä erilliseen 

järjestelmään. 

Ongelma edellä on avainten vähyys. Ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen niin pyritään 

ratkaisemaan ongelma tapauskohtaisesti. 

Seuratuotteet 
Seuratuotteita lippiksiä, merkkejä ja paitoja on saatavilla / tilattavissa Have Fun Day- tapahtumassa. 
http://www.tipsc.fi/V3/Seuratuotteet.html 
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