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Syyskokous henkilövaaleineen pidettiin Ruissalo Spassa 26.11:sta.  

Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, 100 liittymismaksu, jota ei peritä 

perheenjäseneltä, 40e jäsenmaksu. Maksu ohjeet tulevat siten, että jäsenmaksu maksetaan 

vasta ensi vuoden puolella.  

Hallituksen toimintasuunnitelma vahvistettiin ja talousarvio vahvistettiin 6760 € 

tappiollisena vuodelle 2022. Näin puretaan rataa varten varattuja varoja edellisiltä vuosilta.  

Seuranjohdossa ei tapahtunut muutoksia. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin J-P Vuorinen 

ja jäseniksi Jouko Laine, Mika Kontulainen ja Antti Pikkuvirta.  

Varajäseniksi valittiin Juho Vainio ja Eki Lamminmäki.  

Toiminnantarkastajaksi valittiin Ville Honkanen ja varatoiminnantarkastajaksi Elina 

Toivanen.  

Hallitus ei esittänyt kokouskutsussa mainittua sääntömuutosta. 

 

 

Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2022  
Temppelivuoren ampumarata 

2.2 valmistelu ampumaratakäyttöön. 

 

Kilpailutoiminta 

• Bear City Shot Storm XVII haulikkokisa .1-3.4.2022 Pori  

• TCC-Cup Temppelivuori pistoolikisa, mahdollisesti L3 

• 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. ( TIPSC:n vetovuorot Roukkulissa: 9.6. 23.6. 11.8. 25.8. 8.9. ja 22.9.) 

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

Edellä mainittujen toteutuessa toimitaan seuraavasti. 

Pistooli: Seuran pistooliharjoitukset pidetään talvikaudella Temppelivuoressa, kesäkaudella 

Roukkulissa ja mahdollisesti Salossa. 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: Seuraharjoitukset talvikaudella Temppelivuoressa kahden viikon välein. 

Tilanteen mukaan harjoitusväliä joko pidennetään tai siirrytään viikoittaiseen harjoitteluun. 

Seuran ase paikalle erikseen pyydettäessä. Samalla PCC. 

Loimaan Rata: Yhteistoiminta jatkuu entiseen tapaan 

 

Koulutus 



27.11.2021 

Vuoden aikana järjestetään kaksi peruskurssia. 

Järjestään jälleenlatauskurssi 

 

Kilpailuasut 

Jatketaan seura-asujen toimitusta. 

 

Practical-Parlamentti 

Osallistutaan Practical-Parlamenttiin 

 

Tiedotus 

Seuran kotisivuja päivitetään tarpeen mukaan. Varsinainen jäsentiedotus hoidetaan 

sähköpostilla. 

Pistoolin vetovastuuihmisillä oma WA-ryhmä. 

 

 

Latauskurssi 

Eki pitää kurssin. 19.2.2022 Kurssi. Ilmoittautumiset Ekin sähköpostiin 

lamminmakie@gmail.com  

Temppelivuoren radan taksat: 

• Vkokisat/harjoitukset ma ja to TIPSC/SRA 15 € johon TIPSC jäsenille seuralta tukea 5 € 

• Alle 21-vuotiaat TIPSC jäsenet ilmaiseksi 

• ilta-aika SRA/IDPA oma ratavaraus 50e/Sali 

• SRA/IDPA ammunnat 7,5e/henkilö, tähän SRA/IDPA lisää omat kulunsa päälle. 

• SRA/IDPA koko päivä, kaikki salit 200e, rakentaminen voi alkaa perjantaisin, muiden 

varauksien ehdoilla. 

• SAL koko päivä, kaikki salit 200e. 
 

4. Lainapistoolit 

Alle 21 vuotiailta TIPSC:n jäseniltä ei peritä vuokraa pistoolista seuran viikkokisoissa 
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