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Esa Sällinen ja Ossi Silvasti – kättä päälle.

Konginkankaan nopein Sällinen kohtasi kesyttäjänsä
Tanja Rämä
Elämä on välillä hauskoja
sattumuksia täynnä. Näin
kävi myös Vihreän Väylän
Ruotsiin suuntautuneella
opintomatkalla.
Matkalla mukana ollut
konginkankaalainen Esa
Sällinen kertoili matkan aikana opettavaisesta kokemuksestaan poliisien kanssa. Hän oli nuoruudessaan
Äänekoskella Mämmensalmen kohdilla Opel Calibrallaan hurjastellut huimaa
ylinopeutta.

– Vaikkei se silloin nuoruudessa siltä tuntunutkaan, niin onneksi paikalle
osui Liikkuvan poliisin tutka-auto ja matkanteko loppui siihen, Esa totesi.
Sakot olivat roimat ja
nuoren miehen kortiton ja
autoton elämä oli sen verran kirpaiseva kokemus,
että kaasujalka rauhoittui
kummasti.
Muistutuksena tapauksesta on Esan äidin talteen
ottama ja pojalleen lahjoittama lehtileike, jossa kerrotaan poliisin napanneen

vauhdista hurmaantuneen
maantiekiitäjän.
Kaverit ristivät Esan Konginkankaan nopeimmaksi
Sälliseksi.

Historian
nopein Calibra
Kuskinamme Äänekoskelta
Helsinki-Vantaan lentokentälle ja takaisin toimi Ossi
Silvasti S&P Lehtonen
Ky:stä.
Paluumatkalla jututimme
kuskia hieman enemmän ja
kävi ilmi, että Ossi oli eläk-

Kuka
leipoo
parhaan
kakun?
Konginkankaan kesäpäivillä valitaan paras kakuntekijä. Kilpailua varten pitää leipoa kuivakakku tai kahvikakku ja
tuoda se kello 10 maissa kirjastolle, jossa kakut
numeroidaan.
Raati arvostelee kakun
ulkonäön ja maun. Voittaja julkistetaan iltapäivällä
raadin saatua työnsä päätökseen... Kakut arvostellaan nimettöminä.
Voittajasta leivotaan
Kakkumaisteri 2013 ja
hän saa hienon tuotepalkinnon. Kisaan tulee ilmoittautua etukäteen
osoitteeseen tanja.rama@
gmail.com tai numeroon
040 5420 652.
Kakut huutokaupataan
mahdollisesti kisan jälkeen.

Tanja Rämä

keellä oleva poliisi, joka oli
työskennellyt Keski-Suomen Liikkuvassa poliisissa
36 vuotta.
Tämä seikka herätti kiinnostusta ja pohdimme, voisiko kuskimme tietää jotain
maantiekiitäjän tapauksesta.
Esa alkoi kertoa ja päästyään tuskin alkua pidemmälle Ossi kysyi:
– Eikös se ollut Calibra
Mämmensalmen kohdilla?
No ollaan me sitten tavattu.
Kävi ilmi, että kuskimme
Ossi Silvasti oli se samai-

nen poliisi, joka oli tutkalla
mitannut tuon hurjan nopeuden. Hän oli vielä erikseen käynyt katsastamassa
varsinaisen pysäytyksen
tehneiden poliisien luona,
millainen mies oikein oli
kyseessä.
Tapaus oli jäänyt Ossin
mieleen.
– Virkaurani nopein Calibra-kuski ja paikan huomioiden nopeuskin on top viitosessa, hän totesi.
Aikamoinen sattuma, että
reilun kahdenkymmenen
vuoden kuluttua tapaukses-

ta Konginkankaan nopein
Sällinen kohtaa sen samaisen poliisin, joka oli tutkaan mitannut Esan hurjastelut.
Taukopaikalla Esa tarjosikin kahvit kiitokseksi elämänsä opetuksesta ja mahdollisesti myös henkensä
pelastamisesta. Sillä tuo
kokemus on rauhoittanut
Esan ajotyylin nopeusrajoitusten mukaiseksi.
Nykyisin ajotaitoa tarvitaan paloauton ratissa, kun
on kiire pelastamaan ihmishenkiä.

»»Tuunausvinkkejä kesään

Värikäs täsmäisku

Heta Karjalainen

Jokaiselta löytyy kaappien kätköistä kippoja ja kuppeja, jotka eivät miellytä silmää. Joskus ratkaisu onkin todella helppo!
Pese ja kuivaa kupposet. Älä koskaan
käytä puhdistukseen lakkabensiiniä tai
tärpättiä, sillä ne jättävät kalvon pintaan
ja pahimmillaan tuhoavat koko kupposen.
Lopuksi suojaa muovilla ja teipillä pinnat,
joita et halua maalata. Tämä koskee myös
ympäristöä, sillä spray-maali leviää varsinkin tuulen mukana!
Ravista maalipurkkia riittävän kauan,
että saat tarpeeksi painetta ja suihku on
tasainen maalattaessa. Riittävä tarkoittaa paria minuuttia purkki ylösalaisin ja
kuulien purkin sisällä kuuluu helistä koko ajan. Kokeile testisuihkua vanhaan sanomalehteen.
Itse maalaus kannattaa suorittaa noin
30cm päässä kohteesta. Maalaa rennolla ees taas liikkeellä kevyitä kerroksia ja
anna kuivua 5 minuuttia aina ennen uuden kerroksen maalausta. Jos suihkutat
liian kauan yhteen kohtaan, saat aikaan
mahtavia valumajälkiä. Joka toinen kerros kannattaa maalata ristikkäin ja usein

kolme kerrosta on aivan riittävä määrä.
Jatkamme spray-maalien parissa kesän aikana, joten puhdista suutin kääntämällä pullo ylösalaisin ja suihkuta, kunnes pullosta tulee ulos pelkkää ponneainetta. Lisävinkki: Tyhjät pullot saa kierrättää, muutoin ne ovat ongelmajätettä.
Maalatusta pinnasta riippuen tuote joko kestää hellää käsinpesua tai sitten sen
tehtävänä on yksinkertaisesti kerätä ihailevia katseita.
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