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Liiton Kesäpäivät järjestettiin tällä kertaa Joensuun Seudun Autoteknillisen Yhdistyksen toimesta 
Kolilla 7.-8.6.2008. Tapahtuman keskuspaikkana toimi Ukko-Kolin huipulla sijaitseva Hotelli Koli, 
joten fasiliteetit ja maisemat olivat kohdallaan. Hieman viileä, mutta muuten täydellinen sää loi 
mukavat puitteet kaikkiaan 90 henkilön (järjestäjät mukaan lukien) osallistumiseen tapahtumaan.

 

Tapahtuma aloitettiin lauantaina hotellin vieressä olevan Luontokeskus Ukon tiloissa, jossa 
JSATY:n puheenjohtajan Pentti Jormanaisen avaussanojen jälkeen kansanedustaja Pekka Ravi 
toivotti terveiset eduskunnasta ja esitti hieman haastavia tulevaisuudennäkymiä auto- ja 
kuljetusalalle. Tilaisuuden lopuksi tutustuttiin Kolin syntyyn sykähdyttävän multivisio -esityksen 
avulla.

 Saadun Kesäpäivä-infon jälkeen siirryttiin tutkimaan nähtävyyksiä. Se aloitettiin Tulikivi Oy:n ja 
Suomen Kivikeskuksen tiloista Juuassa. Tämän tilaisuuden aluksi nähtiin Rissalasta saapuneen 
Hornet -hävittäjän ylilento, joka oli tilaisuuden kunniaksi järjestetty. Tästä järjestelystä kiitos 
Kuopion Pentti Rissaselle. Tämän jälkeen ryhmä jaettiin kahteen ja tutustuminen itse yritykseen, 
sen tuotteisiin, Geotietokeskukseen sekä Fabregé -näyttelyyn saattoi alkaa. Tutustumisien 
yhteydessä nautittiin myös lounas sekä iltapäiväkahvit.

 

Parin tunnin tutustumisrupeaman jälkeen siirryttiin taas lähemmäksi Kolia Pielisen rantaan ja 
lähdettiin sisävesiristeilylle autolautta MF/Pielisellä. Parituntisen risteilyn aikana nautittiin kauniista 
maisemista, tarjoiluista sekä mestaripelimanni Timo Savinaisen hanurimusiikista. Lisäksi lautan 
autokannella suoritettiin Kesäpäivien ensimmäiset kilpailutehtävät miesten ja naisten luokissa. 
Kilpailutehtävinä oli laserammunta pistooliaseella seisaaltaan sekä makuulta tapahtunut tikanheitto. 
Jälkimmäisessä lajissa monilla heittäjillä oli vaikeuksia saada tikka lentämään edes koko kolmen 
metrin matkaa, kun heittoasento oli tavallisuudesta huomattavasti poikkeava. Niinpä myös 
heittotyylit vaihtelivat aika paljon.

 

Paluu hotellille Kolin huipulle tapahtui Pielisen rannasta kolmella eri tavalla. Niistä ehdottomasti 
mielenkiintoisin oli nousu tuolihissillä, josta käsin tutkittuna maisemat olivat mieleenpainuvat, 
vaikka parhaimmat maisemat jäivätkin ylöspäin kuljettaessa selän taakse

  

Hotellin pihassa jatkettiin loppuun kilpailut kaikissa muissa luokissa paitsi piirikilpailussa, joka oli 
vuorossa vasta seuraavana päivänä. Lajeina olivat kyykänheitto sekä pultinheitto ja perheluokassa 
omana lajinaan pystystä tehty tikanheitto. Paljon siis heittolajeja oli tarjolla. Lisäksi naiset 
suorittivat autojen osien tunnistamista miehiltä suljetussa paikassa. Niin saatiin estettyä tehokkaasti 
neuvojen antaminen ja kilpailu pysyi tasaisena. Myös lapsilla oli omat kilpailunsa.

 

Tämän jälkeen halukkaat pääsivät saunaan valmistautumaan iltaohjelmaa varten. Iltaohjelma 
järjestettiin hotellin ravintolassa upeista maisemista ja karjalaisen pitopöydän antimista nauttien. 
Liiton puheenjohtajan Keijo Mäenpää avaussanojen jälkeen Lieksan kaupunginjohtaja Esko Lehto 
esitti oman tervehdyksensä Kesäpäivien viettäjille, jonka jälkeen päästiin nauttimaan ruuista. 
Illallisen yhteydessä SM-imitaattori Seppo Hämäläinen piti oman hupaisan esityksensä lainaten 



läsnä olleiden joukosta aina silloin tällöin myös avustajia. Ilta päättyi tanssiorkesterin tahdittamiin 
tansseihin.

 

Sunnuntai valkeni hieman harmaana ja sateisena, mutta ilma kirkastui juuri sopivasti piirikilpailua 
varten. Tällä kertaa kolmihenkisillä joukkueilla kisailtiin ampumajuoksussa, joka oli jo 
huomattavan fyysinen suoritus verrattuna edellisenä päivänä suoritettuihin muihin lajeihin. Aseena 
oli tällä kertaa laserkivääri ja matkaa enemmän kuin edellisenä päivänä suoritetussa ammunnassa. 
Niinpä pummejakin tuli aika paljon, joten sakkokierroksia tuli kullakin joukkueella juostavaksi 
huomattavan monta. Kilpailuun osallistui niinkin monta kuin seitsemän joukkuetta, joten 
aikataulusyistä kunkin kilpailijan suoritusta hieman lyhennettiin. Alun perin oli tarkoitus, että kukin 
kilpailija suorittaa kaksi ammuntaa juoksujen välissä, mutta ajansäästön vuoksi kukin ampui vain 
kerran. Tämä oli hyvä ratkaisu, sillä useimpien kilpailijoiden kunto ei olisi pidempää rääkkiä 
kestänytkään...

Hotellin sisätiloissa tapahtunut palkintojenjako oli vuorossa viimeisenä ohjelmanumerona. 
Palkintoja jaettiin seuraaville: 

Lastenkilpailuun osallistuneet:
1.    Elli Nieminen

2.    Emilia Ala-Maakala

3.    Lauri Koivisto

4.    Heikki Koivisto

5.    Konsta Lautamäki

Naiset, joista seuraavat kuusi parasta palkittiin:
1.    Paula Kärki

2.    Seija Saari

3.    Kirsi Ala-Maakala

4.    Laura Sareva

5.    Elsa Ahonen

6.    Seija Aro

Miehet, joista seuraavat kuusi parasta palkittiin:
1.    Jari Pynnönen

2.    Pasi Perhoniemi

3.    Petri Hankiola

4.    Unto Mähönen

5.    Eero Kallio

6.    Jari Hyrylä

Perhekilpailu, joista seuraavat kuusi parasta perhettä palkittiin:
1.    Markku ja Teija Saari

2.    Petri ja Elina Hankiola

3.    Matti ja Elsa Ahonen

4.    Unto ja Terttu Mähönen



5.    Ilkka ja Marja-Leena Erkkilä

6.    Pekka ja Helena Palonen

Kiertopalkinnot:
Miesten ammunta: Petri Hankiola

Naisten palkinto:    Paula Kärki

Perhepalkinto:       Markku ja Teija Saari

Piiripalkinto:          Uudenmaan piiri: Petri ja Elina Hankiola sekä Seppo Kärki.

 

Tarkemmat tulokset löytyvät piakkoin Joensuun Seudun ATY:n omilta kotisivuilta osoitteesta: 
http://www.satl.fi/jsaty
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