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Kerhon kesätapahtuma pidettiin 9.-11.7.2010 Nurmeksessa Lomakeskus Hyvärilässä.

Tapahtumaa oli järjestämässä Joensuun porukka ja tarkoituksena oli alkuun pitää tapahtuma Ilomantsissa, mutta
bookkausongelmien takia paikka vaihdettiin viime hetkellä Nurmekseen Hyvärilään.

Ensimmäisenä paikalla perjantaina oli emk67 joka postasi foorumille ekan viestin paikan päältä 12:57 ja sen jälkeen alkoi jäseniä
valumaan paikalle taisaiseen tahtiin. Perjantaille ei oltu järjestetty muuta ohjelmaa kuin sauna. Saunan ohella vietettiin
iltaa rennoissa merkeissä vanhoja tuttuja tervehtien ja uuteen väkeen tutustuen. Illalla tuli vettä jonkun verran, mutta se ei
menoa haitannut. Leirintäalue oli sopivan rauhallinen ja siellä järjestettiin samaan aikaan nuorten lentopalloturnaus. Mökit oli
riittävän hyvät tämmöiselle tapahtumalle, kaikista löytyi jääkaappi ja suurimmassa osassa vessat.

Lauantaina väki sai äänestää tietokoneella paikalle saapuneita autoja ja samalla kerättiin äänestäjistä tietoa, kenellä oli eniten aje
auto ja kuka oli tullut kauimpaa.
Ohjelma alkoi kello 12 kun porukka jaettiin 4 hengen joukkueisiin. Joukkueen jäsenistä kaksi ajoi ensimmäisessä tehtävässä
lyhyen viestiajon polkupyörällä, josta oli ohjaus käännetty toimimaan nurinpäin. Tämän jälkeen oli vuorossa joukkueen yhdelle
jäsenelle pidetty tietokilpailu. Välissä pidettiin ruokatauko, tarjolla oli maittavaa hernekeittoa soppatykistä. Ruuan jälkeen
lapsille jaettiin mieluisat karkkipussit ja pikkuautot. Kisailu jatkui joukkueen viimeisen jäsenen ajaessa pyörällä pujotteluradan
läpi ja lopuksi heitettiin mersun mäntää koko joukkueen voimin.

Päivän aikana paikalla sattui käymään poliisit jotka sitten esittelivät autoaan lapsille, siitä keksittiin että paloautoakin voisi kysyä
paikalle ja pienellä soittelulla semmoinenkin ilmaantui paikalle. Taisipa lähistöllä olla jotkin sotaharjoituksetkin, kun hävittäjiä len
useaan kertaan matalalla yli.
Illalla pidettiin joukkueille palkintojenjako ja kaikki joukkueet palkittiin kerhotuotteilla.
Ohjelmassa oli vielä kerhon vuosikokous, jossa käytiin läpi edellisen kauden tapahtumat ja valittiin uusi hallitus. Illanvietto
jatkui saunoen ja seurajuomia maistellen.
Sunnuntai aloitettiin lihakeittolounaalla soppatykistä ja sen jälkeen oli ohjelmassa autojen palkintojenjako. Kelit oli onneksi
todella hyvät ja aurinko helotti lauantaina ja sunnuntaina kokoajan. Paikalla oli reilu 30 autokuntaa ja noin 80 henkeä.

Tapahtumassa palkittiin seuraavat henkilöt ja autot:
Pisin Matka: Jäsen 5054 / Cinderella, 540km
Eniten ajettu: Seppo, 414 447 km
Hifi / Tuning:
1. MTG-275 5p. Asko Markkasen GT4
2. AIX-52 3p. Makin Carina (Käsiäänestyksellä voittanut DX:n)
3. LHN-992 3p. Anssin DX
Klassikko:
1. JSV-95 6p. Juhan Celica
2. MAP-10 5p. Kärnän Carina
3. ER9016 3p. Kursun Celica
Yleisön suosikki:
1. SPY-1 9p. Kapan Carina
2. AIX-52 6p. Makin Carina
http://www.fintoys.net

Powered by Joomla!

Tehty ohjelman avulla: 19 October, 2018, 12:00

Toyota Club of Finland

3. MAP-10 4p. Kärnän Carina
Naisten suosikki:
MU-72 5p. Veskun Celica

Tietokilpailu
Tässä on tietovisan kysymykset,
1. Millä maalla on ainoa yksivärinen lippu?
Libya
2. Minä vuonna suomi voitti euroviisut?
2006
3. Ketkä juonsivat Top gear &ndash;auto-ohjelmaa (kolme henkilöä)?
Richard Hammond,Jeremy Clarkson ja James May
4. Mikä on rallia ajavan Rovanperän etunimi?
Harri
5. Mikä oli Kentsun (Kenin) sukunimi Salatut Elämät &ndash;tv sarjassa?
Ojala
6. Mille automerkille kuuluu malli Nubira?
Chevrolet / Daewoo
7. Mille automerkille kuuluu malli 9-3X?
Saab
8. Kuka näytteli ritari ässää?
David Hasselhoff
9. Mitä aineksia tarvitaan Espanjalaisen Sangrian valmistukseen?
Sitruunalimpparia, punaviiniä, sokeria, hedelmiä, viskiä/konjakkia tai martinia
10. Kuka oli Gti-tyttönä elokuussa 2009?
Annika
11. Mikä oli Riemukupla (The Love Bug) &ndash;elokuvissa esiintyneen kuplan roolinimi?
Herbie
12. Mikä on rattijuopumuksen promilleraja tieliikenteessä suomessa?
0,5 promillea
13. Kuka oli Suomen tasavallan presidenttinä ennen Martti Ahtisaarta?
Mauno Koivisto

Tapahtumaa olivat tukemassa seuraavat yritykset:
http://www.okauto.fi Joensuu
http://www.autoasi.fi
http://www.juhakarppanen.fi
http://www.motonet.fi Joensuu
http://www.tokmanni.fi
http://www.karjalanpurkupojat.fi
http://www.varaosamaailma.fi Joensuu
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