15.06.2007 - Vuoden 2007 Kesäpäivät vietettiin
Kotkassa
Tämänvuotiset Liiton Kesäpäivät järjestettiin Kotkan Mussalossa, Santalahden lomakylän alueella
9.-10.6.2007. Tapahtuman järjestelystä vastasi Kotkan Autoteknillinen yhdistys, joka oli onnistunut
myös tilaamaan loistavan kesäisen lämpöisen ilman hellimään osallistujia.
Tapahtuman keskuspaikkana toimi lomakylän alueelle pystytetty juhlateltta, jossa suoritettiin osa
Kesäpäivien tapahtumista. Osallistujien majoittautuminen tapahtui lomakylän tasokkaissa
lomamökeissä (osassa jopa omat saunat).
Lauantaina varsinaisen tapahtuman avauksen jälkeen ohjelma aloitettiin tutustumiskäynneillä.
Osallistujamäärästä johtuen väki jaettiin kahteen eri linja-autoon, jotka kiersivät hieman eri reitit
läpi. Vierailukohteista mielenkiintoisin oli ehkä Mussalon satama-alueeseen tutustuminen Kotkan
Sataman markkinointipäällikön Nanna Sirola-Myllylän johdolla. Normaalisti nämä terminaalialueet
ovat ulkopuolisilta kiellettyjä alueita, joten ihan joka päivä vastaavaan paikkaan ei pääse
tutustumaan, varsinkaan turistina. Muita myös mielenkiintoisia tutustumiskohteita olivat Kotkan
keskustassa sijaitseva kotimaisia kalalajeja esittelevä Maretarium sekä upea Sapokan puisto, hieman
keskustasta poispäin sijaitseva Langinkosken Keisarillinen maja sekä itse koski ja noin 50 km:n
päässä Kotkasta länteen päin sijaitseva Strömforsin Ruukin alue.
Lounaan jälkeen vuorossa olikin sitten kilpailut, joissa lajeina olivat autojen tunnistus, frisbee golf,
laser-ammunta, tikan heitto maassa makaavaan tauluun ja "keilaus". Lisäksi vain naisille oli osien
tunnistuskilpailu ja lapsille omat kilpailunsa. Perinteistä hieman poikkeavat lajit toivat mukava
piristystä kilvoitteluun.
Lauantai-iltana saunan jälkeen illallistettiin juhlateltassa ja nautittiin hyvän ruuan päälle hauskasta
ohjelmasta. Tämän jälkeen oli mukava siirtyä yöpuulle.
Sunnuntaina aamiaisen jälkeen oli vielä vuorossa piirien välinen kilpailu, johon Kotkalaiset olivat
rakentaneen Mercedes -merkkisen formula-auton. Kyseinen virallisesti katsastettu,
nopeuskilpailuun tarkoitettu kilpalaite oli kolmihenkisten joukkueiden taisteluväline. Joukkueesta
kahden tarvitsi toimia moottoreina ja kolmannen kuljettajana. Ratana toimi leirintäalueen asfaltti- ja
soratiet ja ajettavana matkana oli noin 400 m. Kilpailu voitosta oli erittäin tiukka ja sen
ratkaisemiseksi tarvittiin hieman tuomariston keskusteluja lievien ajanottoepäselvyyksien vuoksi.
Kilpailu oli kuitenkin rehtiä ja reilua.
Palkintojen jako oli vuorossa viimeisenä ohjelmanumerona, joka pienien laskentaepäselvyyksien
vuoksi antoi odottaa itseään jonkin aikaa. Perhekilpailun tulokset laskettiin vasta Kesäpäivien
jälkeen (palkinnot jaetaan jälkikäteen). Palkintoja jaettiin seuraaville:
Naisten voittajakolmikko:
1.

Lumia Listo

2.

Elsa Ahonen

3.

Sirkka Liimatainen

Miesten voittajakolmikko:
1.

Kari Myllys

2.

Pekka Palonen

3.

Pentti Jormanainen

Kilpailuihin osallistuneet ja palkitut lapset:
Mikael ja Markus Hasla, Johannes Juntto, Toni ja Antti Listo, Joni Pylkkänen, Marianne ja Melissa
Koponen.
Perhekilpailu, kuusi parasta (sijoittuneiden palkintojen valinnat ja niiden toimitukset tehdään
liiton toimiston kesälomien jälkeen elokuun alussa):
1.

Pasi Perhoniemi ja Katja Kokko

2.

Pekka ja Helena Palonen

3.

Eero ja Riitta Komulainen

4.

Ahti ja Seija Vänttinen

5.

Raimo ja Sirkka Liimatainen

6.

Ossi ja Ritva-Liisa Jalonen

Kiertopalkinnot:
Miesten ammunta: Pentti Jormanainen
Naisten palkinto: Lumia Listo
Perhepalkinto: Pasi Perhoniemi ja Katja Kokko
Piiripalkinto: Itä- Suomen piiri: Antti Kovanen, Matti Ahonen ja Eero Komulainen
Kesäpäivät 2008
Ensi vuonna kesäpäivät pidetään Kolilla 7.-8.6.2008 Joensuun yhdistyksen toimesta. Luvassa on
monipuolista ohjelmaa koko perheelle. Seuraavaan Liittokokoukseen mennessä julkistetaan
lopullinen ohjelma. Kannattaa laittaa päivämäärä jo nyt muistiin.

