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Ratakuri 
Radoilla ei ole jatkuvaa valvontaa. Tämä tuntuu houkuttelevan joitakin käyttäytymiseen, joka ei ole 
suotavaa. Radoilla on hyvästä syystä tiukat turvallisuus- ja toimintaohjeet, joita on noudatettava. Radat on 
jätettävä aina vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin ne ovat olleet sinne tultaessa. Ammuttaessa on 
ehdottomasti noudatettava annettuja ampumapaikkoja ja -suuntia, eikä tauluja saa sijoittaa kuin niille 
määrättyihin paikkoihin. Roskat jne. on laitettava niille määrättyihin paikkoihin ja jos ole selkeää minne ne 
laitetaan, on ne vietävä mukanaan. 

Rötväilystä ei jää helposti kiinni, mutta jäljet jäävät näkyviin. Joku ne joutuu korjaamaan ja se taho on usein 
sama taho joka päättää siitä ketkä saavat rataa käyttää. Kun varsinaista syyllistä ei helposti saada kiinni 
johtaa se hyvin nopeasti siihen, että radan käyttöoikeus poistuu rötväilijöiden lisäksi pv:n radoilla ensin 511 
ampujilta ja sitten kurkkusalaateilta. Temppelivuoressa tämä tapahtunee toisin päin.  

Kun huonot on housuissa, on hyvä muistaa, että aina on joku, joka on nähnyt rötväilijän ja muistaa sen. 
Tämä tapahtuu riippumatta siitä onko kyse sisä- tai ulkoradasta. 

Peruskurssi 
Peruskurssi on jäänyt väliin koronan vuoksi jo muutaman vuoden. Syksyllä sellainen on kuitenkin tarkoitus 
järjestää. Asiasta tarkemmin myöhemmin. 

Omat kisat. 
Tälle vuodelle ei ole suunnitelmissa L2 tai L3 kisaa, haaveissa kylläkin. Stage-suunnitelusta jäsenistöllämme 
on runsaasti kokemusta, onhan kalenterissamme liki sata vuosittaista pikkukisaa. Seurakisoissa on usein, 
ellei jopa useimmiten, stageja jotka olisivat aivan mahtavia vaikka MM-kisojen stageina. Niitä vain pitäisi 
koota jonoon kahden kolme viikon verran ja järjestää L2-kisat. Lisätyötä ei olisi kuin kisan anominen 
jaostolta, kisakutsun laatiminen jaoston keskustelupalstalle, sekä ilmoittautumisten vastaanottaminen ja 
aikataulun laatiminen. Tulospalveluun meillä on useita maailmanluokan tietokoneguruja, jotka hoitavat sen 
puolen. 

Keskustelkaa harjoituksissa, millaisilla ryhmillä voisitte rakentaa kisoja kokoon. TCC-Cup olisi ehkä tärkein 
kisa joka pitäisi järjestää. 

Ratataksat 
Temppelivuoren käyttökorvausmaksuihin on tehty tarkennuksia. Samalla jää pois SRA:lta perittävä 
perskohtainen maksu ja siirrytään vain tapahtumakohtaiseen maksuun. 

Vkokisat/harjoitukset ma ja to TIPSC/SRA 15 € / henkilö, johon TIPSC jäsenille seuralta tukea 5 €. 
Alle 21-vuotiaat TIPSC jäsenet ilmaiseksi 
Satunnaiset ampujat TIPSC:n jäsenen seurassa 20 €, järjestelyt sovitaan erikseen ratavastaavan 
kanssa.  
Ilta-aika SRA/IDPA yhdistyksen ratavaraus 50e per sali 
SRA/IDPA koko päivä, kaikki salit 200e, rakentaminen voi alkaa perjantaisin, muiden varauksien 
ehdoilla. 
Virka-aikana 8 h viranomaiset 150 € päivä per sali 
SAL koko päivä, 200 € per sali. 
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