


IPA Eesti osqkonno osutomisest moodub
2003 oostol 10 qoslot. 1995. oostol v6eti
meid voslu Rohvusvohelise Politsei-
ossotsioisiooni (lnternotionql Police
Associotion) rriie6igusl i kuks I iikmeks.

IPA Eesli osokond on kosvonud io meil on
kuiunenud omod trodilsioonid. Aloles
1997. oostost toimuvod IPA suvepcievod,
mis se! oostol on iubo seitsmendod. IPA
sUV€- io tolvepcievqd m6nuso meeleolu,
spordi ning tonlsugo on olqti oodotud
0ritus nii Eesti kui kq teiste riikide
ipolostele. IPA iohisektsioon pidos kop-
roiuhti, mis osulus ligit6mbovqks iiritu-
seks. J6gevo ipolosed on viimostel oqstq-
iel Kuremqol korroldqnud suve olguse
0ritust "lPA ronnqhoooio ovomine".
Meeldeftitiv oli boll Pirgu m6isos, kus
tcihisrosime IPA Eesti osqkonno viieooslo-
seks soomist.

Oleme kosutonud IPA obi reisidel, v6lnud vqstu
poliusid kolleege teistesi riikidesl. 1997. ooslo
tolvel k0lostqs Eestit IPA osutoio Sir Arthur
Troop io IPA Mooilmoorgonisotsiooni luholus
tciies koosseisus. 2003. ooslo ioonuoris pidos
Tollinnos omo fritikoosoleku ning tutvus IPA
Eesti osokonno toode io tegemisiego IPA
Ametikomision (lnternotionol Professionol
Commission).

IPA reisid on meid viinud nii Euroopo moodesse
kui ko kougetesse riikidesse, nogu L6uno-
Aqfriko Vobqriik, USA, Sri-Lonkq ine. Mitmed
meie hulgosl on soonud eriolost koolitusl IPA
rohvusvohelises koolituskeskuses Gimborni
lossis Soksomool. K6nesolevql oostol on IPA
Eesti osokonno liikmete lopsed esimest kordq
IPA rqhvusvohelises losteloogris, mis sel oostol
toimub Soomes.

lpoloste io nende pereliikmete krisutuses on
rohvusvoheline hotellikett ning kindlosti on
legevus IPAs ovordonud poliudel enese-
teostusv5irnqlusi. OIe qinult ise hokkoio!

lgo oqsto mrirtsis-oprillis peob IPA
orgonisolsioon osokonno ooslokoosoleku,
kus iuhotus esitob eelmise oosto tegevus-
oruonde io kus 0hiselt seolokse eesmrirgid
irirgmiseks oostsks. K6ik need ktimme
ooslol on oosiokoosolekul troditsiooniline
ktiloline olnud IPA Soome osokonno
delegolsioon. Soome ipolosed on koos
pereliikmetego oktiivselt osolenud ko meie
suvepcievodel.

Oleme suurt triheleponu pririronud IPA
ideede propogeerimisele io teinud meeneid
IPA logogo. Kounis on voodoto suve-
ptievodel osoleioid sinisles, punsstes,
hollides IPA srirkides! 1998. oosto suvG-
ptievodel 5nnistqsime sisse IPA Eesii
osokonno lipu ning 200I. oostost on meil ko
omo mtirk.

Eeloeldust soob iririesl selgemoks, miks
orgonisotsiooni osutoio Sir Arthur Troop
volis IPA motoks "SERVO PER AfvllKECO"-
,,TEENIMINE S6PNUSE NIMES,.
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