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Jäsentiedote 1/2023
Syyskokous 2022
Syyskokous on pidetty jälleen kerran syvässä sovussa. Puheenjohtajana toimi Pekka Kärkkäinen ja 
sihteerinä Juho Vainio. 

Jäsenmaksu pysyy edelleen 40 eurossa ja liittymismaksu 100 eurossa. Liittymismaksu peritään vain 
ensimmäiseltä liittyvältä perheenjäseneltä.

Hallitukseen tuli yksi muutos, Eki Lamminmäki jäi omasta halustaan pois varajäsenen paikalta ja Hänen 
tilalleen valittiin Marko Teräspuro. Toiminnan tarkastajaksi valittiin Elina Toivanen ja varalle Ville 
Muuraneva. Villen useimmat tuntenevat nimellä Honkanen.

Jäsenmaksu, Jouko Laine
2023 Jäsenmaksun voi suorittaa kahdella eri tavalla.
Tilisiirto ja MobilePay. 

Laittakaa viestikenttään kummassakin tapauksessa maksun syy, ettei tarvitse arpoa mikä maksu.

Esimerkki: 
Ampuja, Aapeli 2468 Jäsenmaksu 2023

Riippumatta maksutavasta jäsenmaksun eräpäivä on 24.1.2023 ja Summa 40 EUR.

Uudenlaisessa jäsenkortissa on ollut TA numero vuodesta 2016 lähtien.  Jos TA numero ei ole tiedossa laita 
oma nimi ja syntymäaika tai katso Peliaksesta. TA numero on muuttumassa tarkistussummalliseen 
versioon, mutta uutta korttia ei sen takia tehdä.

Tilisiirtona Turku IPSC ry tilille  FI 04 5711 5850 0611 18, BIC: OKOYFIHH 
Saaja: Turku IPSC ry

MobilePay Turku IPSC ry 36280

Helmikuun alussa ilmoitamme SAL ja PorPr jäsenemme, joten maksamalla ajoissa varmistatte kuuluvanne 
näihin porukoihin. 

Bear City Shot Storm
Bear City Shot Stormin järjestämisajankohta vaihtuu tutusta maalis-huhtikuun vaihteesta toukokuun 
viimeiseen sunnuntaihin 28:en päivään. Samalla kisalle anotaan SM-statusta.

Temppelivuori
Roskiksiin ei saa laittaa ruokaa. Tehkää minulle iloinen ja radalla nyt asuvalle hiirelle surullinen yllätys ja 
viekää ne pois. 

Radalta viety peräkärrykuorma risoja taulutikkuja sekä toinen kuorma joka risoiksi ammuttuja tai 
paikkaamatta jätettyjä taulua. Tauluja oli satoja, niistä olisi osa ollut vielä hyvinkin käytettävissä, jos ne olisi 
paikattu ja muuten asiallisesti käytetty. Käytettyjä tauluja on vielä jäljellä satoja. Samaten hylsykotsut on 
tyhjennetty. Rautaisia kiväärin hylsyjä oli ilahduttavan vähän, toki silti liikaa. Uutuutena oli rautaiset .45 
hylsyt, joita oli käytännössä jokaisessa montussa. Lienee aika helppoa selvittää kenen jäljiltä ne ovat. 
Toivottavasti niitä ei enää ilmesty.
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Sali 2.2 on pesty. valaistus on suunnittelun alla. Rajuja rypistyksiä on luvassa päätyvallin hiekan siirtämisen 
ja sivuseinien luotisuojausten tiimoilta.

Lisenssi
Muistakaa hankkia lisenssi vuodelle 2023. Aikuisten kilpailulisenssi vakuutuksineen maksaa 40 € ja jos 
haluat muovikortin maksaa se 5 € lisää.

 Ehdot: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lisenssit-ja-vakuutukset/lisenssit/ 
 Osto-osoite: http://www.suomisport.fi/ 
 Laji Practical-Ammunta
 Seura Turku IPSC

Kilpailukalenteri
Kilpailukalenteri on täyttymässä hyvää vauhtia. 
https://pelias.ipscfin.org/en/competition_pub?sort=enddate&direction=asc&page_year=2023 

Yhteistoiminta Loimaan Laukojien kanssa
Yhteistoiminta Loimaan Laukojien kanssa jatkuu entiseen tapaan. Ratamaksu TIPSC:n jäseniltä on 8 € kerta. 
Maksu maksetaan LL:n tilille FI28 5239 0020 0216 16. Normaali ratamaksu on 15 € Maksuja voi maksaa joko 
etukäteen tai jälkikäteen. Tässä luotetaan täysin TIPSC:n jäsenten rehellisyyteen, olemmehan luottamuksen 
arvoisia. LL:n nettikaupassa on hinnat vaihtamatta.

TIPSC:n kirjanpitoon merkittäviä harjoituksia ovat talvikauden sunnuntaivuorot kellot 12:00-21:00. 
Kirjatuksi tuleminen vaatii kuitenkin sen, että joku paikalla ollut ilmoittaa osallistujat petman@utu.fi 

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

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

Tuomarit
Tarkastakaa tuomaripisteenne Peliaksesta, sekä lisätkää L1 tuomaripisteet sinne. Peruskurssin kouluttajat 
voivat merkitä kurssin pisteet vasta vuoden vaihtumisen jälkeen.

Vetovastuut
Kevätkauden vetovuoroja vasta täytetään. Mitä useampi osallistuu, sitä varmemmin viikkokisoja 
järjestetään. Paras tapa hallinnoida noita on liittyä WA-ryhmään ”vetovastuut”. helpoiten ryhmään pääsee 
ilmoittamaan minulle 0405838380 että haluaa liittyä ryhmään. Tämän jälkeen ryhmässä voi ilmoittaa 
päivät, joina voi ottaa vetovastuun. Näin ei tule päällekkäisiä bookkauksia. Reukku ja miniRifle vuorot ovat 
keväälle varmistuneet
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