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Jäsentiedote 5/2020 ja syyskokouskutsu 
Syyskokous 

20.11.2020 kello 18:00, paikka päätetään myöhemmin 

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja 
viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta lähettämällä se kirjallisena tai sähköisenä kullekin jäsenelle. 

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kahdesti vuodessa hallituksen määrääminä päivinä, syyskokous 

loka-, marraskuussa ja kevätkokous helmi-, maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön 
esittämisestä. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.1. Kokous avataan 
1.2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

1.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus 

1.4. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
1.5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle 

1.6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kolme jäsentä erovuorossa oleville hallituspaikoille 
1.7. Toiminnan tarkastajien valinnat vuodelle 2021  

1.8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Pullistuman poistaja 
Olisiko mahdollista hommata seuralle hylsyn supistus laite? 

Kaikki .40 ampujat ainakin olisivat tästä innoissaan. Itse mukaan lukien. (5000 hylsyä odottaa taas 
käsittelyä) 

9mm lataajiakin on ja ei omalla ammutut hylsyt saattavat olla kovastikin turpeessa perästä. 
.223 hylsyjen käsittelystä minulla ei ole mitään kokemusta. Onko käyttöä siihen tarkoitukseen!? 

Alla muutama vaihtoehto: 

• https://www.doublealpha.biz/rollsizer-complete-manual-mini-roll-sizer  
• http://www.ipscteam.ch/shop/case-roller/  

• https://www.doublealpha.biz/rollsizer-complete-dc-drive-machine  
Koska hankinta on arvokas ja mahdollisia hyötyjiä on varsin vähän, siirretään asia syyskokoukseen 

2019 valinnat: 

PJ: Juha-Pekka Vuorinen, J1 Jouko Laine, J2 Mika Kontulainen, J3 Antti Pikkuvirta, VJ1 Sami Mäkelä, VJ1 
Eki Lamminmäki, 2020 loppuun jatkavat: Kari Asikainen, Jani Kinnala, Hannu Appelsiin 

XV BCSS 

Kisat on pidetty vihdoinkin. Iso kiitos kaikille mukana olleille. RM raportin mukaan 93 

kilpailijaa joista 75 maksavia. Toimitsijoina myös runsaasti sellaisia, jotka eivät ampuneet. 

Kisassa 15 stagea, joista 14 ammuttiin 2 stagen Hot Rangeina. Ensimmäinen TIPSC:n iso kisa 

joka hoidettiin kokonaan Practiscore-sovelluksella. Lisäksi oli käytössä Kivistön Hitfactor-

sivusto. Sovittu alustavasti ensi vuoden kisasta maalis-, huhtikuun vaihteessa.  

XXXIII TCC-Cup 

29.11.2020 MD ja RM Raulisto, SO Männistö. Rakentaminen normaaliin tapaan perjantaina. 

Talkoo ja toimitsijailmoittautuminen Jussille jussi.raulisto@utu.fi  

Kilpailuun ilmoittautuminen https://shootnscoreit.com/event/22/11508/  
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