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Syyskokous 

Syyskokous pidettiin totuttuun tapaan ilman draamaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eki 

Lamminmäki ja sihteerinä Jani Kössi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi uhrattiin 

Appelsiin Hannu ja Antti Pikkuvirta. 

Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuksiksi vuodelle 2021 päätettiin100 € ja 40 €. Liittymismaksu 

peritään vain ensimmäisestä perheenjäsenestä. (Loppuvuodesta liittyneet maksavat vain 

liittymismaksun) 

PJ: Juha-Pekka Vuorinen, J1 Kari Asikainen, J2 Jani Kinnala ja J3 Hannu Appelsiin, sekä VJ1 

Juho Vainio ja VJ2 Eki Lamminmäki. 2021 loppuun jatkavat: Jouko Laine, Mika Kontulainen, 

Antti Pikkuvirta  

2021 toiminnantarkastajaksi valittiin Ari Korpelainen ja varatoiminnantarkastajaksi Ville 

Honkanen.  

 

Ratakuri 

Toiminta sisäradalla on lipsunut pahasti. Täysin seulaksi ammuttuja tauluja pyörii lattioilla, 

vaikeuksia tuntuu olevan myös serpentiinin ja paikkatarrarullan erottamisessa. 

 

Toiminta suunnitelma 2021 
Temppelivuoren ampumarata 

2.2 valmistelu ampumaratakäyttöön. 

Kilpailutoiminta 

• PCC Temppelivuori 

• MR 2020 Temppelivuori 

• Bear City Shot Storm XVI haulikkokisa .2021 Pori 

• TCC-Cup Temppelivuori pistoolikisa, mahdollisesti L3 

• Kaksi seurakiväärikisaa Loimaalla yhdessä LL:n kanssa. 

• Tuetaan jäsenten kilpailemista pienellä avustuksella per kisa 

Harjoittelu 
Temppelivuoren varustus pyritään saamaan sille tasolle, että siellä voidaan ampua 

täysipainoisesti pistoolilla, kiväärillä, ja haulikolla.  

Ruokkulin radalle pyritään saamaan harjoitusvuoroja edellisvuosien tapaan yhteistyössä 

Turun res kanssa. 

Porin prikaatin ratoja käytetään lähinnä 150-300 metrin harjoitteluun yksilöpohjalta. 

 

Edellä mainittujen toteutuessa toimitaan seuraavasti. 
Pistooli: Seuran pistooliharjoitukset pidetään talvikaudella Temppelivuoressa, kesäkaudella 

Roukkulissa. Harjoituksiin tulee pistoolit varusteineen, sekä patruunat aina paikalle. 

Revolveri- ja Classic: Seuraharjoitukset Temppelivuoressa talvikaudella kahden viikon 

välein. Tilanteen mukaan harjoitusväliä joko pidennetään tai siirrytään viikoittaiseen 

harjoitteluun. Seuran revolveri paikalle erikseen pyydettäessä. 



Pienoiskivääri ja PCC: Seuraharjoitukset talvikaudella Temppelivuoressa kahden viikon 

välein. Tilanteen mukaan harjoitusväliä joko pidennetään tai siirrytään viikoittaiseen 

harjoitteluun. Seuran ase paikalle erikseen pyydettäessä. 

Loimaan Rata: Yhteistoiminta jatkuu entiseen tapaan 

 

Koulutus 
Vuoden aikana järjestetään kaksi peruskurssia. 

 

Kilpailuasut 
Jatketaan seura-asujen toimitusta. 

 

Practical-Parlamentti 
Osallistutaan Practical-Parlamenttiin 

 

Tiedotus 
Seuran kotisivuja päivitetään tarpeen mukaan. Varsinainen jäsentiedotus hoidetaan 

sähköpostilla. 

 

Loimaan ampumarata, Practical-Ammunta 2021 
 

Turku IPSC:n jäsenet voivat käydä harjoittelemassa Loimaan Laukojien radalla Veteraanitiellä.  

TIPSC:n kirjanpitoon merkittäviä harjoituksia ovat talvikauden sunnuntaivuorot kellot 12:00-21:00. Kirjatuksi 

tuleminen vaatii kuitenkin sen, että joku paikalla ollut ilmoittaa osallistujat juha-pekka.vuorinen@hotmail.com. 

Varmista aina LL:n kalenterista https://loimaanlaukojat.fi/ , että rata on vapaa.  

Ratamaksu tapahtuu nettikaupassa:  

https://seurakauppa.mycashflow.fi/product/17/ulkoampumaradan-kayttooikeus-turku-ipsc  

Turku IPSC:n jäsenillä on erikoishinta 7 €, kun normaali ratamaksu on 10 € 

 

Laina-aseet Loimaalle: Pistooleita ei Loimaalle tuoda. Seuran kivääri ja/tai haulikko tuodaan tarpeen ja 

mahdollisuuksien mukaan Loimaalle. Pari hiljaista vuotta pitkien aseiden suhteen on aiheuttanut sen että niillä 

aktiivisesti ampuvien määrä on TIPSC:n osalta hiipunut kovin hiljaiseksi. Sen vuoksi laina-aseiden saanti on 

varmistettava mieluummin viikkoa ennen, että ehtisimme hankkia jonkun ketä toisi aseen ja paukut paikalle. 

Aikataulumuutokset mahdollisia. Kannattaa aina tarkistaa Loimaan Laukojien kalenterista että radalla on vapaata: 

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

Sunnuntaiden lisäksi rata on lauantaisin käytettävissä kokonaan tai osin, riippuen mahdollisista varauksista klo 13-21 

JP 
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