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NROI/IROA Tuomarikurssi
Kurssi oikeuttaa IROA-statuksen hankkimiseen, jos koe on suoritettu englanniksi. Itse kurssi on aina
suomenkielinen. Kurssi järjestetään helmikuussa. Kurssin hinta on 80 €. Asiasta on alustavasti sovittu Riku
Kalisen kanssa, mutta päivämäärä tulee tarkentumaan tuonnempana, hiihtolomaviikonloppuja kuitenkin
yritetään välttää. Kurssi on kaksipäiväinen. Todennäköisimmät viikonloput kurssille ovat 6.-7. tai 13.-14.2
Kurssin järjestämisen edellytyksenä on vähintään kymmenen osallistujaa.
Kurssille halukkaiden tulee ilmoittautua marraskuun 30 päivään mennessä allekirjoittaneelle tipsc@tipsc.fi .
Tällöin lyödään lukkoon se pidetäänkö kurssi ja tarkempi ajankohta. Mikäli haluat kurssille, mutta tiedät
että joku viikonloppu ei sinulle sovi, niin ilmoita siitä samalla niin yritetään huomioida asia.
Tuon päivämäärän jälkeenkin kurssille voi ilmoittautua, mutta jos kyseisenä päivänä ei ole tarpeeksi
osallistujia, ei kurssia järjestetä.
Tällä hetkellä TIPSC:n kirjoilla on 41 tuomaria, näistä kolmisenkymmentä on tällä hetkellä aktiivisia. 22
tuomareistamme on vähintään CRO-tasoisia joka kertonee melkoisesta kokemuksesta.

Bear City Shot Storm 2016
Mustia pilviä Bear Cityn yllä. Suunniteltu ratamestari ei saa työvuorojaan vaihdettua ja nyt on uusi RM
haussa. Majoitus koululla on varmistunut.
Kilpailun johtajana toimii parhaaseen porilaiseenvapaaehtoisuuten pohjautuen Jouni Ruuhimäki, mutta
kuten sanottu ratamestarista on uupelo, SO:na Kalle Tuulos.
Kilpailupäivä tulee olemaan 3.4.2016 rakentamisen tapahtuessa tuttuun tapaan perjantaina ja esikisa
ammutaan lauantaina.
Tehkää joka tapauksessa alustava varaus kalenteriinne jo nyt. Toivottavasti jostain löytyy jokeri.

Syyskokous
Syyskokous pidettiin 7.11.2015 kello 18:00 Pub Port Arthurissa. Kokoukseen osallistui 17 henkeä.
Kokous sujui totuttuun tapaan Sami Mäkelän johdossa eikä kokouksessa ollut suurta dramatiikkaa.
Jäsenmaksu on edelleenkin 35 €, josta SAL ottaa päältä 26 €, ja liittymismaksu 50 €.
Jäsenmaksusta tulee alkuvuodesta tilisiirtolomake ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Jos olet vanha jäsen, etkä ole saanut vuoden 2015 jäsenkorttiasi, ota yhteyttä Joukoon
jouko.j.laine@gmail.com. Samalla saamme päivitettyä osoitetiedostoa.
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Seura jatkaa vanhalla johdolla; PJ JP Vuorinen, jäseninä Jani Kinnala, Mika Kontulainen, Kari Asikainen,
Hannu Appelsiin, Jouko Laine ja Markus Pitkänen sekä varajäseninä jatkavat Antti Saar ja Jyrki Laeslahti.
Tilintarkastajiksi valittiin Tomi Moisio ja Kalle Laaksonen.
Sääntömuutos, jossa tilintarkastajat muutettiin uuden käytännön mukaisesti toiminnantarkastajiksi,
hyväksyttiin yksimielisesti. Tänä vuonna on siis tehty kaksi sääntömuutosta, se ensimmäinen oli sähköisesti
tapahtuvan vuosikokousten koolle kutsumisen mahdollistaminen.
Säännöt on vielä hyväksytettävä PRH:n yhdistysrekisterillä ja tähän aikaa kuluu puolesta vuodesta
puoleentoista vuoteen.
Edellisen kerran sääntöjä on muutettu 1998 joten aika vakaasti mennään tässäkin suhteessa.

Syyskokouksessa julkistettiin Practical-Jaoston kahdelle Turku IPSC:n jäsenelle
myöntämät Practical-Ansiomerkit.
Practical-Jaosto on myöntänyt Risto Anttilalle pronssisen Practical-Ansiomerkin seuraavin perustein:
pitkäaikainen jäsen
toiminut yhdistyksen hallituksessa vuosia.
erityisen ansioitunut seurakilpailuiden järjestäjänä.
ollut tuomarina liki kaikissa omana jäsenyysaikanaan järjestetyissä Turku IPSC:n pistoolikilpailuissa.
panos peruskurssien kouluttajana on huomattava.
Tuomaripisteitä Ristolle on kerääntynyt 121 vuonna 2008 käydyn kurssin jälkeen.
Practical-Jaosto on myöntänyt Hannu Appelsiinille pronssisen Practical-Ansiomerkin seuraavin perustein:
Pitkäaikainen aktiivinen harrastaja vuodesta 1998
Kilpailijana aktiivinen, osallistuen säännöllisesti vuosien ajan eritoten pistoolikilpailuihin, mutta
myös kivääri- ja haulikkolajeissa Hannu on ollut aktiivinen.
Vastannut seuran sisäisten pistoolikilpailuiden järjestelyistä usean vuoden ajan.
Panos peruskurssien kouluttajana on huomattava.
Tuomarina L2 sekä myöhemmin NROI josta 2014 loppuun mennessä 93 pistettä
Tuomaristatus CRO
Toiminut yhdistyksen hallituksessa vuosia.
Yhdistyksen asevastaava

Practical-Parlamentti
Practical-Parlamentti 31.10.2015 Kisakalliolla Lohjalla oli sekin vailla dramatiikkaa. TIPSC:n jäseniä paikalla
oli tällä kertaa vain kolme. Entisen kaltaista valtakirjojen keruuta ei enää järjestetty koska SAL on päättänyt
Pekka Karraksen ja Rolf Leppäsen ehdotuksesta, että alueellista demokratiaa edustaa parhaiten järjestelmä
jossa ainoastaan paikalle tulevat päättävät asioista. Saapa nähdä tuleeko jälleen takavuosien mukaisia
kokouksia joita järjestetään vaikkapa Varkaudessa jolloin paikalle saapuu, no lähinnä vain paikallisia.
Vanha jaosto jatkaa entisellä kokoonpanolla. Mikael Ekberg, Peter Rönnberg, Taisto Takkumäki, Max Käär,
Aki Pakka ja Simo Partanen. Varajäseninä jatkavat Juha-Pekka Vuorinen ja Olli-Pekka Partanen.
Practical-Parlamentti valtuutti Practical-Jaoston valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan kansainvälisen
kattojärjestön IPSC:n peruskirjan mukaisesti.
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Ampumakilpailut suomalaisittain
Suomalaiset ampumakilpailut ovat tunnelmaltaan melkoisia kirkonmenoja, elleivät peräti hautajaisia.
Pahiten tämä koskee tarkkuuslajeja, joiden kilpailuita ei viitsi seurata kuin kaikkein kiihkein harrastaja.
Osittain tämä johtuu siitä että kilpailutilanteen seuraaminen on hankalaa, ellei mahdotonta. PracticalAmmunnassa riittää kyllä katsottavaa, mutta kilpailutilanteen seuraaminen on käytännössä mahdotonta.
Shoot off on jonkinlainen parannus tähän, mutta kuitenkin vain pieni täytepala.
Asiaan pitäisi saada jonkinlainen parannus, mutta miten saada ammunnasta yleisölaji? Malliksi voitaisiin
ottaa vaikka ampumakisat norjalaisittain, niissä riittää menoa ja kunkin suorituksen tilanne on selvillä 30
sekunnissa. Katsokaapa video: https://www.youtube.com/watch?v=4cnAwRJc7Sw&app=desktop
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