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1. Hallitus on jälleen järjestäytynyt 
Hallitus on jakanut tehtävät keskenään. Puheenjohtaja: Juha-Pekka Vuorinen Peruskurssi-
ilmoittautumiset, Jani Kinnala Varapuheenjohtaja, koulutusmateriaalin kirjastoseuranta, 
valmennus, Jouko Laine rahastonhoitaja, Hannu Appelsiin asevastaava, Mika Kontulainen 
valmennus, Kari Asikainen webmaster, SRA yhteyshenkilö, Antti Pikkuvirta Revolveri ja Classic 
valmennus, Varajäsenet: Eki Lamminmäki, Sami Mäkelä sihteeri, jäsenkortisto. 

Lisäksi raskaansarjan vastuunkantajina toimivat: Muut vastuut Sakari Rapakko, Peruskurssit, 
Petri Männistö ja Juho Uusikartano MR ja PCC vkokisat 

 

2. Kilpailut 

2.1. Joulukivääri on pieni kolmen stagen L1 kilpailu Loimaalla 8.12.2019. Siihen 
ilmot: https://shootnscoreit.com/event/22/9553/ 

2.2. PCC ja MR 26.01.2020 RM JP, MD Jan Sandell,  

2.3. XV Bear City Shot Storm Pori 5.4.2020 RM JP MD Hellman 

3. Tuomarikoulutus 
IPSC-ratatuomarikurssille (NROI L I seminar) osallistui 10 henkeä, heistä 7 TIPSiläisiä. 

 

4. Maksut 
Ratamaksuja, asevuokria ja patruunamaksuja voi maksaa edelleen käteisellä ja tilisiirtoina. Uutena 
maksutapana on MobilePay, jota voi kuitenkin käyttää vain ratamaksujen maksamiseen. 
MobilePayn politikan mukaan aseiden ja patruunoiden myynti ja vuokraaminen sekä sitä vastaava 
toiminta on tällä hetkellä määritelty korkean riskin toimialaksi, eikä MobilePay maksuissa saa näkyä 
mainintaa em maksamisesta. 

Tilisiirrot viestimaksuna aiheuttavat eniten kustannuksia. Jokainen tilille maksettu maksu vie 0,55 
euroa kassastamme, joten käteinen ja MobilePay ovat suositeltuja maksutapoja.  

Tämä käy myös jäsenmaksuihin, mutta maksakaa vasta 2020, kun olette saaneet asiasta 
sähköpostia 

Käytännössä kun sovellus on asennettu älypuhelimeen ja olette Temppelivuoren alueella, näkyy 
Turku IPSC kauppa siellä. 

Radalla on myös QR koodeja, joilla maksun saajan tiedot löytyvät. Ehkä jossain vaiheessa jopa 
sellaisia, joissa on valmiiksi ratamaksun summa. Laittakaa viestikenttään maksun aihe. Esim 
ratamaksu x2, jäsenmaksu 2020 Antti Ampuja 

Ratamaksu maksetaan Turku IPCS:lle valitsemalla saajaksi 36280. 

Mikäli MobilePay ei ole tuttu, niin tutustukaa www.mobilepay.fi ja jos jokin asia jäi vaivaamaan, 
niin maksut@tipsc.fi voi ehkä auttaa 
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5. Peruskurssi 

PK1/2020 aloittaa lauantaina 8.2. teorialla ja jatkaa käpistelyllä 9.2. Perusammunnat ammutaan 

15. ja 16. 2:sta. Lajiammunta 29.2. ja turvatesti 1.3:tta. Viimeinen viikonloppu on hiihtoloma 

viikonloppu ja keksimme jotain niille jotka ovat suorittamassa jokavuotista 100 kilometrin 

hiihtotinkiään Lapissa. 

6. Harjoitukset 

Kevät kauden harjoituksiin on totuttuun tapaan vaikea saada riittävästi vetäjiä. Mikäli vetäjiä ei 

saada kokoon tarpeeksi on pakko vähentää harjoituskertoja. 

7. Pysäköinti 

Pysäköinti on jälleen aiheuttanut suurta närää. Nyt kaikkien autojen pitää mahtua laajennetulle 

parkkialueelle. Keskiosa on varattu täysin motocrossareiden pakuille ja motorhomeille. 

 

JP 


