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Lappeenrannassa kokoonnuttiin taas Toyota-porukalla.
Toyota Meeting Lappeenranta 2007 on juhlittu. Tapahtuma eteni vanhan kaavan mukaan, leikkimielistä kisailua ja
rastiajoa unohtamatta. Seuraavassa tuloksia tapahtumasta:Autoäänestys:
1. Marko Kinnunen / Timangi 75p
2. Kari Taattola / Carina 72p
3. Kaj Lille / Celica 52pPisin matka:
Juha-Matti Kujala / VaasaRastiajon kysymykset ja vastaukset:
1. Jos rautatien tasoristeyksessä on Stop-merkki ilman pysäytysviivaa miten toimit?a) Pysähdyn juuri ennen kiskoja jotta näen
hyvin kiskoille
b) Pysähdyn ennen kiskojen ylittämistä Stop-merkin kohdalle
c) Ei ole määrätty kohtaa johon pysähdyn
Oikea vastaus: b2. Mitä kuvan esittämä poliisin käsimerkki tarkoittaa?a) Saat jatkaa matkaa osoitettuun suuntaan
b) Edestä päin lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä
c) Sekä edestä, että takaa lähestyvän on pysähdyttävä
Oikea vastaus: c3. Mitä kuvan liikennemerkki tarkoittaa?
a) Maailman perintökohde
b) Näköalapaikka
c) Luontokohde
Oikea vastaus: aTunnista esineet -tehtävä:A
1) - jakoketjunkiristin
2) - keskipakosäätimen paino
3) - vvt-i:n säätökehä
oikea vastaus: 2B
1) - vetoakselinsokka
2) - kattoverhoilun klipsi
3) - polttimon pidike
oikea vastaus: 3C
1) - lambda-anturi
2) - hehkutulppa
3) - käsijarrun säätöruuvi
oikea vastaus: 2D
- esine oli alkuperäisestä toyotan työkalusarjasta kiintoavaimien klipsi, pitää 3 kiintoavainta toisissaan kiinni.Rastin nro 3 eli
siltarastin kysymykset ja vastaukset.1. Kuinka pitkä on juuri ylittämäsi Luukkaansalmen silta?
a) 400 metriä
b) 420 metriä
c) 500 metriä
oikea vaihtoehto: B
2. Paljonko on sillan vapaa korkeus?
a) 20,5 metriä
b) 25 metriä
c) 27 metriä
oikea vaihtoehto: B
3. Minä vuonna silta otettiin käyttöön?
a) 1985
b) 1989
c) 1991
oikea vaihtoehto: BIltakisa saunarannassa: tunnelifutis, tulitikun tarkkuusheitto ja sovellettu mölkky.
1. Superit
- 2min 38 sek
2. Keski-Suomi
- 2 min 47 sek
3. Hard Rock Toyota
- 4 min 6 sekKaikkien rastien tulokset täällä. (PDF)
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