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Jäsentiedote 3/2022 
PorPr 
Hyvä Porin prikaatin alueella toimiva kumppani, Porin prikaatin toiminta-alueella olemme 
turvallisuustasossa: BRAVO, 15.2.2022 klo 14:00 alkaen. Jokainen pysyvästi PV:n käytössä olevalla alueella 
liikkuva on velvollinen todistamaan oikeutuksensa liikkua alueella. Kulkua, liikkumista ml. pysäköinti 
voidaan rajoittaa. Jokaisen tulee tarkkailla poikkeavia asioita ja ilmoittaa havainnoistaan matalalla 
kynnyksellä paikkakunnan kenttäjohtajalle ja PORPR VPOP:lle. 

 Kenttäjohtaja Säkylä 0299 441 935, Niinisalo 0299 443 921 
 PORPR VPOP 0299 441 900 

Käytännössähän tämä ei tarkoita muuta, kuin että pitää TIPSC jäsenkortin mukanaan mennessään radoille, 
joko Raasiin tai Säkylään. 

Tämän vuoden jäsenlista on toimitettu PorPr:iin. Toivottavasti olet listalla. 

Muistutuksia: 
Liekö jälkikoronalaista kankeutta, mutta tuleviin tapahtumiin on tartuttu kovin heikosti. Nyt on aika 
raahautua pois kotoa, vaikka ulkoilma pelottaa ja ihmisistä on vieraantunut. 

Kilpailut 
Kovin vähän on toimitsijaksi ilmoittautuneita 

Kaikki kilpailut rakennetaan kilpailua edeltävänä perjantaina, ja toimitsijakilpailu Pre-Match (PM) 
ammutaan lauantaina. Luonnollisesti toimitsijat eivät maksa kilpailumaksua. Porissa majoitukset ovat 
paviljongilla, omat petivehkeet mukaan.  

Toimitsijaksi ilmoittautumiset mahdollisimman pian. juha-pekka.vuorinen@hotmail.com Kertokaa myös 
mihin kisoihin olette tulossa. 

27.3.2022 kaksoiskilpailu MR/PCC 
Kilpailuun, Pre-Match, toimitsijat ilmoittautuvat SSI:n kautta. Näin saadaan aseluokka jne 
tiedot kohdalleen. 
Carbine: https://shootnscoreit.com/event/22/14332/  
Mini Rifle: https://shootnscoreit.com/event/22/14334/  

3.4.2022 Bear City Shot Storm 
Level 1  
Kilpailuun, Pre-Match, toimitsijat ilmoittautuvat SSI:n kautta. Näin saadaan aseluokka jne 
tiedot kohdalleen https://shootnscoreit.com/event/22/14056/  

Sunnuntaikilpailut 
”sunnuntai”kisojen ilmoittautumislinkit 

AIKATAULU 
06.03 - SSI Sunnuntaikisa #2 2022 (shootnscoreit.com) 
20.03 - SSI Sunnuntaikisa #3 2022 (shootnscoreit.com) 
10.04 - SSI Sunnuntaikisa #4 2022 (shootnscoreit.com) 



20.2.2022 

Vetovastuut 
Taukotilassa on pussitettuna harjoitusten vetovastuiselle teipit. Ota omasi pian talteen niin eivät kieri 
jaloissa. Muutama pistoolivuoro keväällä vielä tarvitsee vetäjän. Ensisijaisesti ilmoittaudut WA ryhmään 
Tipsc vetovastuut. Jos et kuulu ryhmään, niin ilmoita juha-pekka.vuorinen@hotmail.com  

24.3.22 to P vkokisa Temppelivuori   
28.4.22 to P vkokisa Temppelivuori   

5.5.22 to P vkokisa Temppelivuori   
12.5.22 to P vkokisa Temppelivuori   
19.5.22 to P vkokisa Temppelivuori   
26.5.22 to P vkokisa Temppelivuori   

 
Rautatalkoot 
Rautatalkoisiin 14.3.2022 kello 9:00 alkaen on tähän mennessä löytynyt vain yksi talkoolainen. neljä lisää, 
niin hommassa ei kauaa vanhene. Romut pitää saada pois ennen kisoja. Ilmoittaudu mahdollisimman pian, 
jotta voin tilata lavan juha-pekka.vuorinen@hotmail.com  

Kevätkokous 4.3.2022 
Turku IPSC ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 4.3.2022 klo 18:00 alkaen. Paikka on 
Koulukadun ABC:n kabinetti. 

 

Tämä jäsentiedote on lähetetty vuoden 2021 jäsentietojen pohjalta. 

 

 

JP 


