
Tervehdys! 

Tämänvuotinen GGP (Gulyás Grand Prix) pidetään lauantaina 20.8.2022 tutuksi tulleessa 

paikassa Karjaalla. Kyseessä on järjestyksessään 21. GGP. 

Paikan päälle on tilattu hyvää säätä – katsotaan, kuinka käy  

 

Tilaisuuden ohjelma pähkinänkuoressa: 

- Aluksi joukkueet valmistavat herkulliset gulassinsa (joka voi olla joko gulassikeitto tai 

gulassipata/pörkölt). Tätä seuraa syöminen, ruokien arviointi ja palkintojen jako. Sen 

jälkeen voi halutessaan esimerkiksi tanssia, saunoa tai nauttia olutta tai viiniä. 

 

Valmistaa voi myös kasvis-, esim. papugulassia, joten kasvissyöjätkin ovat tervetulleita 

tilaisuuteen :-) 

Sijainti on tuttu Jogging Teamin mökki joen rannalla. (Kuvat/kartat liitteenä.) 

 

Edellisten vuosien tavoin "pihadisko" päättyy tasan klo 22, 
sillä joen toisella puolella on asuinrakennuksia, joista saatetaan herkästi kutsua poliisi 

kotirauhan häiritsemisen vuoksi. 

Toivottavasti tänäkin vuonna paikalle tulee mahdollisimman monta 

joukkuetta! 

Viime vuonna meitä oli yhteensä n. 150  ja joukkueita kahdeksan, mikä oli hieno saavutus 

koronaepidemian aikana. Toki meitä on ollut kuluneina vuosina enemmänkin! 

 

---------------------------------------- 

 

Kilpailu toteutetaan perinteisellä tavalla: 

- Vuosien varrella muotoutuneiden sääntöjen mukaisesti paikalla kootan maistelukomitea, 

sattumanvaraisesti niiden kävijöiden joukosta, jotka eivät kuulu mihinkään joukkueeseen. 

Voittajajoukkue saa kullatun puulusikan, kunniakirja ja muut palkinnot annetaan kolmelle 

ensimmäiseksi sijoittuneelle joukkueelle. 

 

- Tuttuun tapaan joukkueet ostavat ainekset n. 18-20 annokseen, eli vähintään 12-13 litran 

pataan. 

Ideana on keittää gulassia mahdollisimman monessa ja mahdollisimman suuressa 

padassa (eikä niinkään muutamaa annosta pienessä padassa). 

(Joukkue voi toki kilpailla kahdella tai vaikka kolmellakin padalla – tässä tapauksessa 

jokainen pata osallistuu kilpailuun erikseen, ja näin voitonkin mahdollisuus on paljon 

suurempi. Ilmoitathan etukäteen, jos aiotte osallistua useammalla padalla.) 

 

- Gulassin aineksien kustannukset korvataan käteisellä paikan päällä ostoskuittia vastaan. 

(Tämän takia pyydä gulassiostokset kassalla erilliselle kuitille takaisinmaksun 

helpottamiseksi.) 

 

- Huom! Ainekset eivät saa maksaa yli 60 €/pata. 

(Täten myös ainesosien hinta voi olla kilpailutekijä – esim. jos kaksi joukkuetta saa saman 

määrän pisteitä, niin halvemmalla selvinnyt joukkue voittaa taitavampana.) 



 

- Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä: riippumatta siitä, laitatko ruokaa vai et, pyydämme 

kaikkia saapuvia osallistumaan yhteisiin kuluihin maksamalla huokean 

sisäänpääsymaksun käteisellä paikan päällä. 

 

Aikuisten lippu maksaa tänä vuonna vain 15 €/hlö inflaatiosta huolimatta!   

Lapset 7-14 vuotta: 7 €, lapset 1-7 vuotta: 0 €. 

 

Vuoden 2022 jäsenmaksunsa maksaneille FME:n jäsenille pääsymaksu on vain 10 €,  

7-14-vuotiaille lapsille 5 €. 
 

FME:n jäsenmaksua EI VOI maksaa paikan päällä, se tulee maksaa etukäteen 

vähintään kolme arkipäivää ennen tilaisuutta seuraavalle tilille:  

Suomen unkarilaisten yhdistys, FI50 1011 3000 2200 03 (Nordea) 

Viitenumero: 1258. 

Kirjoita viestikenttään nimesi! 

 

FME:n jäsenmaksut: 

- Helsingissä ja Helsingistä 30 kilometrin säteellä asuville 25 €/perhe, kauempana asuville 

17 €/perhe, eläkeläisten perheille ja yliopisto-opiskelijoille 12 €. 

 

Huom! 

Joukkueiden gulassien tulee olla valmiita viimeistään klo 18, kun maistelu ja arviointi 

alkaa. 

Maistiaisten kerääminen aloitetaan tasan klo 18, eikä tästä poiketa. 

 

--------------------------- 

 

Tarvikkeet: 

- Järjestäjät tarjoavat paperilautaset, lusikat, lasit ja leivät, samoin kuin 

"pyrotekniikankin". 

- Kilpailijat tuovat omat padat ja niiden pidikkeet/jalat – mikäli näitä ei sinulla ole, kirjoita 

Suomen unkarilaisten sähköpostilistalle (magyar-lista) tai Facebookiin, ja löydät varmasti 

jonkun, jolta lainata. 

(Myös minulla itselläni on 3 kpl jalkoja.) 

 

- Tiloissa on myös keittiö, jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvinkeitin, sähköliesi jne., mutta 

siellä ei ole astioita eikä keittiövälineitä, joten ota ne mukaan tullessasi. 

Muista tuoda myös kauha – tämä tuppaa usein unohtumaan! 

 

- Paikalla on myös grilli, joten jos ei satu pitämään gulassista, voi tuoda omia grillattavia 

eväitä. 

Jos puolestaan aiot valmistaa jotain muuta herkullista unkarilaista ruokaa, sitä kannattaa 

laittaa enemmänkin, jotta muutkin voivat maistaa. 

- Jos mahdollista, tuo juotavaa, minkä lisäksi kaikenlaiset lisukkeet, kuten maustekurkut ja 

muut etikkasäilykkeet sekä (koti)leipä ovat tietenkin tervetulleita. 
 



- Pidot voidaan järjestää huonollakin säällä katosten ansiosta. 

- Tiloissa on suuri sauna ja välittömässä läheisyydessä on myös joki, jossa laituri. 

Muista siis ottaa pyyhe mukaan, jos sää on hyvä,  ja myös siltä varalta, että sataa :-) 

 

- Musiikki: paikalla on soitin (CD/MP3/+ kannettava tietokone) ja kaiuttimet: ota siis 

ihmeessä mukaasi lempimusiikkiasi – ensisijassa populaarimusiikkia, tanssittavaa ja 

mieluiten unkarilaista musiikkia. 

(En suosittele tuomaan teknoa/räppiä/metallia, ne eivät sovi tunnelmaan.) 

 

Ohjelmaan kuuluu myös arpajaiset – mikäli mahdollista, tuo niitä varten mukanasi 

arpajaispalkintoja. 

 

Joka vuosi tiedustellaan myös yöpymismahdollisuuksista: 

- Kyllä, nukkua voi mökin lattialla. Ota tätä varten mukaasi makuupussi tai halutessasi 

patja/viltti tms. 

Myös asuntoautot, teltat yms. ovat tervetulleita, koska tilaa on runsaasti. 

Mökki ja pihapiiri ovat vuokrattuina lauantaiaamusta sunnuntai-iltapäivään klo 14 asti. 

 

Karjaan keskustassa on myös pieni hotelli (Socis), jossa majoitushinnat ovat n. 50-60 e/hlö 

(aamiaisella). 

Varaathan huoneen kuitenkin hyvissä ajoin etukäteen puhelimitse:  

 

Jos reitti ei ole tuttu, ota mukaasi liitetiedostosta tulostettu kartta tai hae paikka Google 

Mapsista nimellä “JoggingTeam”. 

Tarkempi osoite: JoggingTeam, Näkinkuja, 10300 Raasepori. (Ruotsiksi: Näckens gränd, 

10300 Raseborg.) Koordinaatit Googlen mukaan: 60.07678 23.67005 E 

 

 

 

Ilmoita joukkueesi mukaan, mieluiten sähköpostilla: 
nagy.bigus@gabriel.fi  
 

(Tarvittaessa soita numeroon 040 960 7559) 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Bigus & FME:n hallitus 

******************************************* 


