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Jäsentiedote 5/2022 
Peruskurssi 
Nyt on selvää, ettei peruskurssin järjestäminen onnistu enää vanhoilla voimilla. Muut vastuut vievät kaiken 
ajan. Koronan aiheuttama patouma on tehnyt sen, että kurssille halukkaita on liki kolmekymmentä. Tämä 
asettaa oman vaatimuksensa kurssille. Kurssi on tarkoitus järjestää vanhalla kaavalla, teoria, aseen 
käpistely, perusammunta ja pari laji harjoitusta. Näiden jälkeen teoria- ja käytännönkoe. Kurssilla 
käytettäviä pistooleita seuralla on 3 CZ 75/85, kaksi Clockia ja kaksi uudempaa CZ:taa. Varusteita ko. aseille 
on kolmet kotelot ja lippaat taskuineen. Lajiharjoitukset kykenemme vetämään kaluston osalta siis 
kerrallaan 21:lle oppilaalle. Kouluttajia tämä puolestaan vaatisi vähintään kuusi per kerta. Lisäksi tarvitaan 
turvatestin vastaanottajia, jotka eivät saa osallistua koulutukseen. Tulen lähestymään erityisesti 
tuomareita, jotta saisimme pidettyä kurssin. Kurssista saa kolme toimitsijapistettä. 

Kilpailut 
Kisakausi alkaa olla lopuillaan, nyt on alkaa olemaan aika kerätä omat kisakuitit kokoon ja lähettää anomus 
Joukolle, jotta seuran maksamat kisatuet tulevat hyödynnetyiksi. maksut@tipsc.fi  

Omat kisat. 
Vuoden 2023 Bear Cityn staget on piirretty. Aikataulullisesti vain näyttää siltä, että kisat siirtyvät 
pidemmälle kohti kesää. 

Bay 2.2 valmistelut 
Radan pesut ovat käynnistyneet Kai Salmen lainaaman painepesurin ja Semi Sunin telineiden avulla. Olen 
pessyt yksinäni neljänneksen Bay 2.2.A:n seinistä, aikaa tähän kului 4 tuntia. Korkeamman seinän pystyy 
pesemään mainiosti lattialta noin kahteen metriin ja siitä ylöspäin telineeltä. Kaksi pesijää tuskin pesee 
nopeammin, mutta onhan kivampaa, kun ei tarvitse yksin huitoa. Samaten apu on lähempänä, jos jotain 
sattuu. Kirjasin hiukan kokemuspohjaista ohjetta, jotta aivan kaikkea ei tarvitse opetella itse ja jotta pesu 
olisi riittävää. Seitsemällä neljän tunnin rykäisyllä olisi seinät pesty. Likaista homma on, mutta toivoisin että 
jäsenistöstä löytyisi voimia moisen rykäisyn tekemiseen. Radalla on nyt mukavan viileää ja pian alkaa syys 
sateet jolloin sitä kastuu muutenkin.  
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salin 2.2 pesu 
ratojen seinät ja lattia pestään ennen valojen asentamista ja hiekan kärräämistä. 

Teline 
Bay 2.2.A on pystytetty teline, jolta käsin seinä voidaan pestä ylhäältä alkaen. Telineet on varustettu 
pyörillä, jotka mahdollistavat sen siirtämisen tarpeen mukaan. Telineessä on lisänä tuki, joka vakauttaa 
telinettä pesun aikana. Siirtämisen ajaksi tuet on ruuvattava sen verran ylemmäs, että siirtäminen onnistuu. 
Telineeseen kiivetään sen päädystä. 

Pesuri 
Altaassa on painepesuri joka on Kai Salmen omaisuutta, siis kaunista käsittelyä. 

Pesuri on kolmivaiheinen kuumavesipesuri. Sähkö saadaan useista paikoista ylätasanteelta. Pitää johdon 
liitos, vaikka koneen kahvojen päällä, pois lattialta. 

Paineletku menee helposti lenkille, sitä ei saa poistaa vetämällä, letku vain taittuu ja vaurioituu. Pitäkää 
letku mahdollisimman suorana. 

Pesurissa on Roto-pää. Tosinaan se ei lähde pyörimään, tällöin kevyt napautus sivuttain saattaa auttaa. 
Älkää kolhiko suuttimen aukkoa. 

Vesiletku tulee palopostin vieressä olevasta liittimestä. Avatkaa hanaa varoen, välttääksenne paineisku. 
Sulkekaa hana, kun lopetatte pesun. 

Valo 
Ylätasanteella on siirrettävä työmaavalaisin. Sen veden kestävyys ei ole taattu, joten älkää siirtäkö sitä itse 
altaaseen. 

Pesu 
Seinän pystyy helposti pesemään telineeltä aivan ylhäältä noin kahden metrin korkeuteen. Alaosa pestään 
lattialta. Seinässä on saumoja joita voi käyttää kerrallaan pestävän alueen hahmottamiseen. 

Seinä pestään ylhäältä alaspäin, jo pestystä alueesta poispäin. Jotta kaikki paikat tulevat pestyiksi pestään 
yhdellä pesukerralla koko seinäosuus ylhäältä alas asti. Taukotilassa on liitu, jolla voidaan merkitä 
seuraavan pesukerran jatkopaikka. Lattia pestään viimeiseksi. Merkitkää pestyalue myös alla olevaan 
kuvaan. 
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Tilanne 21.8.2022: Teline on siirretty paikkaan josta pesua voi jatkaa suoraan. Luotiloukkupäädyn katto ja 
seinän yläosa ovat pesemättä. 

 


