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Jäsentiedote 2/2020
Vuosikokous
Perjantai 13.03.2020 kello 19:00. Paikka myöhemmin.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokous avataan
Valitaan kokouksen puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus
Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokous päätetään

Bay 2.2 valmistelu ratakäyttöön
Huhtikuun 25.-26. (la-su) on tarkoitus nostaa romut pois Bay 2.2 A ja B:stä ja kuljettaa ne pois. Joku
jätefirma tuo paikalle lavan. Neljällä neljän hengen porukalla homma onnistunee jouhevasti. Asiasta
tarkemmin lähempänä. Nostotöitä varten on osittain irrotettu kaiteita, joten nojailu ei ole suotavaa.

Sähkökatko 10-14.2.2020 Temppelivuoressa
Tuona aikana vaihdetaan muuntamo ja koko luola-alue on sähkötön ja rata on suljettu

Bear City Shot Storm
Haulikkokisa järjestetään huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Järjestelyt jo perinteiset perjantain
rakennetaan, lauantaina esikisa ja sunnuntaina pääkisa. Vuoden 2020 BCSS on viidestoista Bear City, ja
pyrimme juhlistamaan sitä viidellätoista stagella, joista pääosa ammutaan kahden stagen Hot Range
rytmillä. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä että rakentamiseen tarvitaan normaalia enemmän väkeä.
Stageista pyritään tekemään nopeasti läpivietäviä. Back Uppina on pitää kisa pienempänä, kuitenkin
vähintään kahdeksan stagen kisan. Lopullinen ratkaisu tehdään kisaa edeltävällä viikolla.
Toimitsijaksi voi ilmoittautua vaikka heti. Alla malliesimerkki siitä miten ilmoittaudutaan, jotta tietäisimme
hiukan, ketä tulee myös rakentamaan. Majoitukseen on varattu takavuosien tapaan Pinomäen vanha koulu.
Tähän mennessä toimitsijaksi on ilmoittautunut 16 henkeä. Kun tuo saadaan triplattua pärjäämme hyvin
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Loimaan rata
Yhteistoiminta Loimaan Laukojien kanssa jatkuu entiseen malliin. Sunnuntaisin tapahtuva harjoittelu
merkintä TIPSC:n kirjanpitoon. Tämä vaatii kuitenkin sen, että joku paikalla ollut ilmoittaa osallistujat juhapekka.vuorinen@hotmail.com. Varmista aina LL:n kalenterista https://loimaanlaukojat.fi/ , että rata on
vapaa. Ratamaksu tapahtuu nettikaupassa
https://seurakauppa.mycashflow.fi/product/17/ulkoampumaradan-kayttooikeus-turku-ipsc
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Sunnuntaikisat
Sunnuntaikisakonseptia yritetään käynnistää taas uudelleen. Asiasta tarkemmin piakkoin

Jäsenkortti
Radan sisäovi lukitaan helmikuun aikana. Oven saa avattua oven vasemmalla olevan RFID lukijan kautta.
Tarkistakaa, että teillä on sellainen jäsenkortti. Kortin tunnistaa taustapuolella olevasta tekstistä. Uusiin
kortteihin tulee lisäksi etupuolelle etäkorttia kuvaava symboli.
Jotta kortti toimii, se pitää aktivoida
lukon tietokantaan. Sinne on nyt kirjattuna parikymmentä korttia. Käydessänne radalla lukekaa kortti
lukijassa 3 kertaa peräkkäin ja ilmoittakaa tarkka kellonaika/päivämäärä maksut@tipsc.fi, niin saamme
kortin aktivoitua. Mikäli usea käyttäjä lukee kortin, niin pitäkää selkeä tauko välissä, että tiedot eivät mene
sekaisin. Lukija ei valitettavasti näytä onnistunutta lukua, siksi 3 kertaa.
Mikäli kortti on hukkunut, rikkoontunut tai et omista ko korttia ota yhteys rahastonhoitajaan
maksut@tipsc.fi Laita sähköpostissa nimesi ja jos teidät TA ID numero, sekä postiosoite minne kortin voi
postittaa, mikäli sitä ei noudeta radalta helmikuun aikana harjoituksissa.
Terveisin: Jouko Laine/Rahastonhoitaja, 0405931174

Harrastustodistukset
Poliisi vaatii nykyään kovin kirjavasti erilaisia todistuksia. Jokunen vuosi sitten kehitettiin ampumaasekouluttajan status, johon järjestettiin oikein kursseja. Nämä ovat sitten niitä virallisia todistuksen
kirjoittajia. Tällainen todistus vaadittiin alkuun uuden pistoolin hankkimiseen ja siihen oli tietyt ehdot mm.
jokseenkin tasaisesti kahden vuoden aktiivinen harrastaminen.
Sitten on tullut uusia kommervenkkejä joiden kronologista järjestystä en osaa enää määritellä.
Harrastuksen jatkumisen todistaminen yhden vuoden ajalta. Erva aseen hankkiminen/vahan, mutta ei
tarpeeksi vanhan aseen ervoittaminen, aktiivisen harrastamisen todistaminen pitkän aseen hankkimiseen,
toisinaan todistuksia kilpailemisesta (jota laki ei vaadi, poliisi ehkä), jne jne.
Viimeisin vaatimus on se, että pitää olla todistus siitä, että on ollut seuran jäsen vuodesta NN,
yhtäjaksoisesti vuodesta NN, vähintään vuoden ajan, tai vähintään kahden vuoden ajan. Vaatimus vaihtelee
poliisista, poliisilaitoksesta tai kertojasta riippuen. Viime mainitun todistuksen antajan täytyy olla sellainen
henkilö, joka yhdistyksen sääntöjen mukaan on oikeutettu kirjoittamaan yhdistyksen nimen. Tällä
vaatimuksella on tuhottu yhdellä iskulla AAK-järjestelmä.
Siispä kun pyydätte todistusta poliisia varten, kertokaa onko kyseessä todistus:
• uuden pistoolin hankkimiseksi
• harrastuneisuuden jatkumisen osoittamisesta
• kiväärin/haulikon hankkimisesta
• vanhan, mutta ei tarpeeksi vanhan kiväärin ervoittamisesta
• vanhan, mutta ei tarpeeksi vanhan pistoolin ervoittamisesta
Näin saatan päästä jopa vain yhden todistuksen kirjoittamisella. Muistakaa että harrastustodistuksen
saaminen edellyttää harrastamista.
Poliisin aikakirjojen mukaan todistus on voimassa puoli vuotta, joten älkää pyytäkö todistusta turhan
aikaisin. Määräaikaisia lupia taas ei voi päivittää kuin korkeintaan puoli vuotta ennen määräaikaisuuden
loppumista.
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PCC/MR-kisat
Kilpailut menivät erittäin hyvin, vaikka viidessä bayssä oli 12 stagea. PCC kisassa oli 67 kilpailijaa ja Mini
Riflessä 61. Näyttää siltä että PCC on tosiaan lyömässä itseään läpi, ja miksei olisi koska näin voidaan
harrastaa kivääriammuntaa sisäradalla vakio-olosuhteissa. Jan haluaa keskittyä karbiinikisan järjestämiseen
ja seuraava isompi PCC-kisa tuskin tulee olemaan tällainen yhdistelmä kilpailu. Toimitsijoita oli
kummassakin kisassa parisenkymmentä. Tuomaristatukset on päivitetty/hyväksytty Peliakseen.
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