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Jäsentiedote 6/2017 

XXX TCC-Cup 
XXX TCC-Cup voitaisiin määritellä katastrofiksi, näin vähän maksaneita osallistujia TCC-Cupissa ei liene ollut 

sitten 90-luvun alun. Osallistujamäärää lukuun ottamatta kilpailut olivat hyvät. Toimitsija toiminta oli 

moitteetonta, staget onnistuneita ja sääkin oli puolellamme, vaikka mistään helleaallosta ei voidakaan 

puhuta. Kiitos kaikille jotka osallistuivat järjestelyihin.  

Seuran pistoolikilpailu 10.9.2017 kello 12:00 
Jani Kinnala on lupautunut suunnittelemaan staget ja johtamaan rakentamisen. Rakentaminen alkaa 

viimeistään kello 10:00. Seuran aseet ja varusteet paikalla ja paukkuja tuttuun tapaan myynnissä. 

Temppelivuoren ampumarata 
Maavesivuoto on saatu tukittua ja portaat on raahattu altaisiin 1.3A ja B. Iso osa tulevista töistä on 

tehtävissä yhden kahden miehen voimin. Suurempaa porukkaa ja/tai erikoisammattitaitoa tarvitaan: 

 Altaiden 1.3 A ja B portaiden asentamiseen 2-4 henkeä joista ainakin yksi hitsaustaitoinen 

 Altaiden 1.3 A ja B pesu 3-5 henkeä. vaatii myös erikoiskalusta ja niiden käyttäjän. 

 Altaiden 2.1 A ja B 400 mm:n putken purku. Onnistuu kaavin sillalta, 4-5 henkeä 

 Altaiden 2.1 A ja B pesu 3-5 henkeä. vaatii myös erikoiskalusta ja niiden käyttäjän. 
Allas 1.3.A on pesty jo kertaalleen, mutta maavesivuoto sotki sitä sen verran että lattian uudelleen pesu on 

tarpeen. Allas 1.3.B on harjattu ja sieltä on poistettu valmiiksi 5 kottikärryllistä kiintoainesta, lisäksi altaissa 

on selkeät kaadot, joten pesu on paljon kevyempää kuin mitä 1.1 altaan pesu oli. 

Näiden jälkeen roiskesuojien asentaminen, joka onnistuu parin kolmen hengen voimin pikkuhiljaa. 

Ilmoittele koska aikatauluusi sopii edellä mainitut talkoot, niin laitetaan ryhmät kokoon. tipsc@tips.fi 

Talkoolaisia on tähän mennessä ollut 50 ja tunteja on kirjattu 1047. 

Seuran sähköpostilista 

Kaikista hienoista pilvipalveluista ja muista varmistuksista huolimatta iso osa sähköpostiosoitteista on 

hävinnyt taivaan tuuliin. Ne on nyt yksitellen naputeltu uudelleen ja varmasti virheitä on tullut. Jos saat 

postisi sellaiseen osoitteeseen johon se ei kuulu, ellet saa tätä jäsentiedotetta lainkaan tai joku valittaa 

sinulle ettei ole tätä saanut niin laita palautetta tipsc@tipsc.fi.  
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