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Tänä vuonna kesätapahtuma pidettiin jo toista kertaa Kuopiossa, Savon sydämessä. Paikkana toimi Rauhalahti camping, jonka
mökkitarjonta oli pitkälti kerholaisten käytössä - olihan tapahtumassa lauantaina parhaimmillaan 140 henkeä.

Tapahtuma alkoi perjantaina saapumisella leirintäalueelle, ohjelmana oli vapaata seurustelua ja saunomista. Varsinainen
ohjelma alkoi lauantaina tervetulopuheella ja jatkui yhden kerhon perustajajäsenen, Ville Hämäläisen (MR-2 nimimerkillä
keskustelufoorumilla), kertomuksella kerhon historiasta ja syntymisestä kymmenen vuotta sitten. Kerhomme historiasta
löytyy tietoa myös sivuiltamme.

Tämän jälkeen syötiin kerhomme tarjoama lounas ja ajettiin kirjava autokaarti alueen ruohokentälle. Tänäkin vuonna kalusto oli
monipuolista sisältäen niin museokuntoisia kuin myös eri tyylisuuntiin rakennettuja autoja. Paikalla oli myös Kuopion
Autokaupan tuomana uusi urheilumalli GT86, joka keräsi ympärilleen paljon ihastelijoita. Kentällä oli myös esillä Mika Latvalan
kerhon menneistä tapahtumista ottamia valokuvia, ne näyttivät herättävän jäsenistössä muistoja.

Kun autot oltiin katseltu läpi, alkoikin lauantain toinen ajanviete, eli erilaiset kilpailut. Tänä vuonna jäsenet ottivat toisistaan
mittaa ryhminä neljässä erilaisessa kilpailussa. Kilpailut olivat pokerikäden heitto tikalla korttitauluun, heinäseipään heitto, silta
järven yli ja perinteinen auton osan tunnistuskisa.

Kun kilpailut oli saatu päätökseen, oli aikaa kierrellä ja jututtaa tuttuja ja tuntemattomia jäseniä sekä saunoa. Saunan yhteydessä
ollut grillauspaikka saaressa osoittautui suosituksi paikaksi, ja meno olikin siellä erittäin huumoripitoista ja iloista.
Sunnuntaina oli sitten vuorossa palkintojen jako päivän lounaan jälkeen. Palkitut autot luokittain
Alkuperäiset
1. Auto numero 39, Celica TA22 GT, omistaja Kari Väänänen
2. Auto numero 35, Carina TA12, omistaja Pasi Nevalainen
3. Auto numero 44, Celica TA22, omistaja Vesa Tuomisto
Rakennetut
1. Auto numero 14, Carina "JZA12", omistaja Mauri Mustonen
2. Auto numero 37, Corolla "TE25", omistaja Marko Rinta-aho
3. Auto numero 47, Corona Mark II "MX12", omistaja Anssi Kettunen
Rakennettujen autojen ykkönen ja kakkonen palkittiin myös Radalle.com -tapahtuman pääsylipuilla, jotka oikeuttavat radalla
ajeluun uudella Toyota GT86:lla. Palkinnon sponsoroi Kuopion Autokauppa.
Onnea vielä kerran voittajille!
Hifi & Tuning
1. Auto numero 36, Aristo, omistaja Arto Sulkanen
2. Auto numero 18, MR-2, omistaja Ville Hämäläinen
3. Auto numero 41, Corolla e11 g6r, omistaja Niko Lehtonen
Yleisön valinta suosikiksi
Auto numero 36, Aristo, omistaja Arto Sulkanen
Osatunnistuskilpailun oikeat vastaukset:
http://www.fintoys.net
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- 21R kampiakseli
- GEN1 4A-FE TPS
- 2T-G / 18R-G yläketjun kiristin
- Hiacen lukko
- 3T-GTE termarikotelo / ylävesilähtö
Paras tulos edelliseen oli 3 oikein, ja sen sai kaksi joukkuetta
Heinäseipään heitto:
Paras tulos 45m, josta Antti Asikainen palkittiin heinäseipäällä. Järisyttävä tulos, ei muutakuin olympialaisiin!
Tikalla pokerikäsi -rasti:
Paras korttikäsi 4 kakkosta
Silta yli järven -rasti:
2 min 20 s
Palkintojen jaon jälkeen olikin sitten aika pitää kiitospuhe ja toivottaa jäsenille turvallista kotimatkaa. Ensi vuonna tavataan
taas!
Tapahtuman palkinnot sponsoroivat:
1. Kuopion Autokauppa - paikallinen Toyota jälleenmyyjä
2. Kuopion Energia - paikallinen energia yhtiö
3. SLO - sähkötarvikkeiden tukkuliike
4. Voimatel - sähkö- & teleurakoitsija
5. AD varaosamaailma - autonvaraosaliike
6. Savon diesel - autonvaraosaliike
7. Pirelli - monialayritys
8. Onninen Oy - sähkötarvikkeiden tukkuliike
9. Ensto - sähkötarvikkeiden valmistaja
10. A1 autohuolto - autojen huolto- & varaosaliike
Kiitos kaikille lahjoittajille!
Teksti: Anssi Pikkarainen, oikoluku ML
Kuvat: Mika Latvala
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