






Monesti tuntuu, ettei mulla ole tei l le mitään kerrottavaa. Erityisesti nyt on sellainen
olo.
Mieleen tuleeti lanne Asterix ja Rahapadasta, jossa Obelixin on näyttämöllä
sanottava sanoma ja mieleen tulee lopulta vain; Hul luja nuo roomalaiset! Ei ehkä
kaikkein sopivin lausahdus Roomassa.
No, kaipa mä jotain saan aikaiseksi.

Ajanottotoimeen kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Mikaa. Yhteystiedot ja keikkalista
löytyy RC Newsin Infosivulta ja kotisivui lta.

BOP järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa, tarrojen jakoon saaminen on totutusti taas
venähtänyt, mutta niitä pitäisi ol la tässä postituksessa.
Parina viime vuonna tapahtuman rakentaminen ja purku on saatu suoritetuksi
ennätysajassa, ki itos si itä.
El i jos olet vi ime vuosina ollut talkoissa mukana ja et täl lä kertaa voi jostain syystä
osall istua, i lmoita poissaolostasi meil le. Reikien paikkaaminen rivistössä on paljon
helpompaa ennakkoon kuin hyökkäyksen ollessa menossa.

Talleissakin on tapahtunut. Toisissa enemmän, toisissa ei.
Järvelä saanee piakkoin 56 farkkunsa li ikkeelle. Ulkoasu tul lee aiheuttamaan
kauhistelua kansan parissa.
Lücke on, kuvista päätel len, saanut autonsa ja moottoripyöränsä li ikennöitävään
kuntoon.
Heikkolan Kari näkyy ajelevan 69 Camarolla. Samoin Sinisalon Japa. Japan auto on
tietty vanha tuttu ja ol lut perheessä yhtä kauan kuin koko perhe on ollut olemassa.
Hurveen Anti l la Challanger valmistuu hissun kissun, jos jo ensi kesäksi.
Nikkasen Jari l la jäänee kilpa-autoi lu täl läkin kaudella väl i in, mutta Jonil la on polte
saada 65 farkkuun muutokset valmiiksi ja auto raiti l le ruisaamaan.
Kivikosken Eeron rata-autoi lu odottaa osia ja aikaa kropaamiseen.
Oma Camaroni piti valmistua Maisemacruisingi in. Nyt tulee juhannus ja se on vielä
palasina. Naapurital l ista kyl lä lohdutetti in että kesä tulee myös ensivuonna.

Viimeistään toukokuun loppuun mennessä maksettujen jäsenmaksujen jäsenkortit
pitäisi ol la tässä postituksessa. Jos olet kuitenkin maksanut ja ei korttia näy, älä
lähde tori l le kiukuttelemaan tai mutise kunnall islehden tekstaripalstal la, vaan ota
yhteys meihin. Järjestelmämme on aukoton, mutta vuotaa kuin seula, el i vahinkoja
sattuu.

Kaiki l le tei l le, Hyvää kesän jatkoa ja cruisai l laan, ki lpai l laan tai nautitaan kesästä
omanmielen mukaan!



VVuuoossiiaa ssiitttteenn RRiivveerrssiiddee CCrruuiisseerrss jjäärrjjeessttii jjooiittaaiinn
nnääyytttteellyymmaattkkoojjaa EEllmmiiaaaann,, JJöönnkkööppiinnggiiiinn..
MMyyööhheemmmmiinnkkiinn mmaattkkaann jjäärrjjeessttäämmiinneenn oonn kkääyynnyytt
mmiieelleessssää,, mmuuttttaa jjäääännyytt ttootteeuuttttaammaattttaa.. IIddeeaa
mmaattkkaassttaa eeddeelllliisseeeenn nnääyytttteellyyyynn ssyynnttyyii sseenn
vveerrrraann mmyyööhhäääänn,, eetttteeii mmaarrkkkkiinnooiinnnniillllee jjäääännyytt
eennääää aaiikkaaaa.. NNiiiinnppää rreeiissssuu ttootteeuutteettttiiiinn kkaahhddeenn
hheennkkiillööaauuttoonn vvooiimmiinn.. TTäässttää mmaattkkaassttaa kkeerrrroottttiiiinn
RRCC NNeewwssiissssaa 33//22001122..

TTäättää mmaattkkaaaa ssuuuunnnniitteelllleessssaa mmiieelleennkkiiiinnttooaa ttuunnttuuii
oolleevvaann eenneemmmmäännkkiinn,, mmuuttttaa llooppuullttaa mmaattkkaaaann lläähhttii eennnnaakkooiittuuaa ppiieenneemmppii rryyhhmmää.. RRyyhhmmäänn ppiieennuuuuss eeii oolllluutt ssuuiinnkkaaaann
hhaaiittttaa,, mmuuttttaa mmuukkaavvaa oolliissii oolllluutt nnäähhddää rreeiissssuussssaa mmuuiittaakkiinn HHyyvviiää HHääiisskkiiää.. IIkkäävvää ppeerruuuunnttuummiinneenn ttaappaahhttuuii vviieellää aaiivvaann
vviiiimmeettiippaassssaa kkuunn NNuummmmiillaann TTeerroonn llääääkkäärrii kkiieellssii,, ttaaii ssuuoossiitttteellii oollllaa oossaalllliissttuummaattttaa rreettkkeeeenn..

MMaattkkaaaann lläähhddeettttiiiinn kkeerrttssiillttää jjaa TTuurruunn ssaattaammaassssaa ssiiiirrrryyttttiiiinn ttuuttuussttuummaaaann VViikkiinnggiinn uuuuttuukkaaiisseeeenn GGrraacceeeenn..
JJoottkkuutt jjaakkssooiivvaatt bbiilleettttääää lläähheess TTuukkhhoollmmaaaann aassttii,, mmuuttttaa iittssee ppaaiinnuuiinn ppeehhkkuuiihhiinn aajjooiissssaa,, vvaarraauuttuueenn ppiittkkäääänn
ppeerrjjaannttaaiihhiinn..

SSäääättiieeddootttteeeett eeiivväätt oolllleeeett ssuuoottuuiissiiaa mmaattkkaaaammmmee kkoohhttaaaann.. SSaaddeettttaa lluuppaaiillttiiiinn aaiinnaakkiinn ttooiisseekkssii RRuuoottssiissssaa vviieetteettttäävvääkkssii
ppääiivvääkkssii,, mmuuttttaa aauurriinnggoonnppaaiisstteettttaa jjaa ppiillvviippoouuttaaaa ssaaaattiiiinn.. HHiieemmaann vviiiilleeääää jjaa ttuuuulliissttaa,, mmuuttttaa ssiieeddeettttäävvääää..
IIkkäävvää,, mmuuttttaa jjäällkkeeeennppääiinn hhuuvviittttaannuutt,, eeppiissooddii kkooeettttiiiinn mmuuuuttaammaa kkyymmmmeenneenn kkiilloommeettrriiää TTuukkhhoollmmaassttaa..
KKuulljjeettttaajjaallllee aallkkooii ppuukkkkaaaammaaaann hhiikkeeää oottssaallllee jjaa vvaattssaassssaa kkiieerrttäämmäääänn,, mmuuttttaa uusskkooii ppyyssttyyvväännssää eennssiimmmmääiisseellllee
ttaauukkooppaaiikkaallllee,, vvaaaann ttooiissiinn kkäävvii.. SSiilllleekkrrooggiiiinn ppyyssäähhddyyttttiiiinn hhaauukkkkaaaammaaaann hhaappppeeaa jjaa ttyyhhjjeennttäämmäääänn vvaattssaaaa.. HHuuvviittttaavvaann

RRyyhhmmää ttaauuoollllaa NNyykkööppiinnggssbbrroollllaa..

GGrräännnnaa MMaaiinn SSttrreeeett

PPoojjaatt kkooeettttaavvaatt ppiissssiiää jjäärrvveenn kkeellttaaiisseekkssii.. JJaa ttäässssää HHaannnnuullllaa ttööllkkiitteettttyy
ttuullooss!!

KKuulljjeettttaajjaann
ssuuoojjaavvaarruusstteeeett



ttiillaanntteeeessttaa tteekkii ssee,, eettttää kkaaiikkkkii nnee jjooiillllaa oolliissii vvooiinnuutt kkuuvviitteellllaa
oolleevvaann kkuuhhaann ssuuuussssaa,, oolliivvaatt hhyyvviinnvvooiivviiaa,, jjaa kkaaiikkkkeeiinn vväähhiitteenn
hhuuoonnoovvooiinnttiisseekkssii oolleetteettttaavvaa ssiittää oollii.. MMaattkkaaaa jjaattkkeettttiiiinn
kkuulljjeettttaajjaann kkuunnttooaa ttuuttkkaaiilllleenn..
MMaattkkaallllaa hhaarrrraasstteettttiiiinn ttuurriissmmiiaa aajjaammaallllaa GGrräännnnaassssaa
mmaaiisseemmaarreeiittttiiää.. RReeiittiillllee oonn hheellppppoo kkuuvviitteellllaa mmeennnneeiiddeenn
vvuuoossiikkyymmmmeenniieenn lliiiikkeennnnee aaiikkaallaaiissaajjookkkkeeiinneeeenn..

KKaattssoottttaavvaaaa nnääyytttteellyyssssää rriiiittttii yylllliinn kkyylllliinn.. MMoooottttoorriippyyöörriiää
hhaarrrraassttaavvaatt oolliissiivvaatt eehhkkää ttooiivvoonneeeett nniiiittää lliissääää,, mmuuttttaa aauuttooiissttaa
kkiiiinnnnoossttuunneeiillllee llööyyttyyii vvaarrmmaaaann jjookkaaiisseellllee mmiieelluuiinneenn.. AAiinnaakkiinn
jjooss rrooddiitt oolliivvaatt mmiieelleeeenn,, nniiiittää nnääyytttteellyyssssää oollii vviiiittiisseennkkyymmmmeennttää..

VVaaiikkkkaa ttaappaahhttuummaa oonn mmiieelleennkkiiiinnttooiinneenn,, oonn ssee ssuuuurruuuuddeessssaaaann
ppuuuudduuttttaavvaa yyhhddeessssää ppääiivväässssää llääppiikkääyyttäävvääkkssii.. NNiiiinnppää mmoonniiiinn
mmiieelleennkkiiiinnttooiissiiiinnkkiinn llaaiitttteeiissiiiinn ttuuttuussttuummiinneenn jjääää
ppiinnttaappuuoolliisseekkssii.. MMyyööss eerriillaaiisseett ttyyöönnääyyttöökksseett oolliissiivvaatt vvaaaattiinneeeett
eenneemmmmäänn ppeerreehhttyymmiissttää,, eellii ppaarriinn ppääiivväänn ttuuttuussttuummiinneenn
nnääyytttteellyyyynn vvooiissii nniippppaannaappppaa rriiiittttääää.. MMuuttttaa uusskkoonn eettttää nnyyttkkiinn
oossaa rryyhhmmäässttäämmmmee ssaaii aaiivvaann ttaarrppeeeekkssii..
SSuuuurriimmppaannaa ppuuuutttteeeennaa lliieenneeee oolllluutt oolluuttrraavviinnttoollaann ppuuuuttee..
KKaahhvviiaa jjaa mmuuuuttaa jjuuoommaaaa jjaa ssyyööttäävvääää ssaaii uusseeaassttaakkiinn
kkoohhddaassttaa,, mmuuttttaa kkaalljjaaaa eeii ttuunnttuunnuutt llööyyttyyvväänn mmiissttäääänn..
VViieerraaiilliijjooiittaa nnääyytttteellyyssssää oollii ppäääässiiääiisseenn aaiikkaannaa lläähheess 9900 000000..
EEllii ppaaiikkooiinn oollii lliieevväässttiikkiinn ssaannooeenn rruuuuhhkkaaaa.. MMuuttttaa ssuuuurriimmmmaann
oossaann nnääyytttteellyykkoohhtteeiissttaa ppyyssttyyii kkaattssaassttaammaaaann mmeellkkoo rraauuhhaassssaa..
TTaappaahhttuummaann aannttiiaa lliissääää kkuuvvaakkeerrrroonnttaannaa..

NNääyytttteellyy nnäähhttyy,, ppeerriinntteeiinneenn cchhoorriiccoo ssyyööttyy jjaa vvääkkii aauuttoossssaa..
EEllii kkeeuullaa ttaakkaaiissiinn kkoohhttii TTuukkhhoollmmaaaa,, nnyytt jjoo ssiillmmiinnnnäähhddeenn
rreeiippaassttuunneeeenn kkuulljjeettttaajjaann vvooiimmiinn.. kkäävvää eettttää kkuulljjeettttaajjaammmmee
nnääyytttteellyynnaauuttiinnttoo jjääii bbuussssiinn ttaakkaappeennkkiillllää hhuuiillaaaammiisseeeenn..

NNoorrrrkkööppiinnggiiiinn ssaaaavvuuttttuuaammmmee mmaajjooiittttuummiinneenn jjaa ppiieennii hhuuiillii,, jjaa
ppäähhkkääiillyyää mmiihhiinn ssyyöömmäääänn.. RReessppaann ssuuoossiittuukksseessttaa ppääääddyyiimmmmee
ppiihhvviippaaiikkkkaaaann.. RReessppaa tteekkii mmyyööss ppööyyttäävvaarraauukksseenn
ppuuoolleessttaammmmee,, eeiikkää hhuuoonnooaa ppaaiikkkkaaaa nneeuuvvoonnuuttkkaaaann..

PPäääässiiääiissoossaassttoo.. KKaaiikkkkii vvuuooddeenn 11996600 eerrii
CChheevvrroolleettmmaalllleejjaa.. KKaaiikkiillllaa ssaammaa vväärrii jjaa oommiissttaajjaa!!

RRaallllii ssee oonn mmuunn rraattttoonnii......



LLooww RRiiddeerriitt ppiissttiivväätt ppiiiirriittaannssssiikkssii..

KKäätteevvää jjääääkkaaaappiinnkkuulljjeettiinn.. TTyyyylliikkääss VVoollvvoo AAmmaazzoonn NNoorrjjaassttaa..

OOooppss!! PPäääässiiäässoossaassttoo ttooiisseeeenn
kkeerrttaaaann

CCooooll BBuuiicckkss aarree CCooooll!!!!!!

ÄÄllää nnoojjaaiillee kkaattttoooonnii,,
ppiiiikkkkiillaannkkaakkoorriisstteelluu

BBaarrrriissiinn ppaajjaann oossiittttaaiinn kkuussttoommooiittuujjaa..

VVooiihhaann nnääiinnkkiinn tteehhddää?? DDiiiisseellööiittyy
rrooddii!!

LLaarrss ÅÅkkee KKrraannttzz oollii
kkaauuppiitttteelleemmaassssaa nnaahhkkaattaakkkkeejjaaaann..

DDeellaaggoo EEll DDrraaggoo..
IIssoojjaa oollii kkiillppuurriitt mmuuiinnooiinn..

TTyyöönnääyyttöökkssiiää.. OOiikkeellllaa JJaannnnee KKuuttjjaa..



DDrreeaammsstteerr.. OOnn ssee vvaaaann hhiieennoo,,
vvaaiikkkkaa oonnkkiinn mmuuoovviiaa

LLiinnccoollnneejjaa jjookkaa lläähhttöööönn..
PPuunnaaiinneenn JJaammeess HHeettffiieelldd ((MMeettaalllliiccaann llaauullaajjaa
kkiittaarriissttii)) oommiissttaammaa..
VViihhrreeää TTiimmoo HHeerrssttiinn ttuuoottooss,,
jjaa rruusskkeeaa,, mmiikkäälliiee oorrkkkkiiss..

AAuuttoojjaa mmeennnneeiillttää aajjooiillttaa.. SSvveenn HHaannssssoonniinn vvaallmmiisstteeiittaa 7700((??))8800 lluuvvuullttaa jjaa
kkoottiimmaaiinneenn RReemmbbrraanntt TThhuunnddeerrbbiirrdd.. PPiittäänneeee mmaajjaaaa nnyykkyyiissiinn PPaaiimmiioossssaa

RRaattaaaauuttooiilluu eellääää vvooiimmaakkkkaaaannaa RRuuoottssiissssaa.. JJaa ttyyttttööjjää kkaannss!!



AAppeettttaa eeiinneehhddiittyyttttäämmmmee ssiiiirrrryyiimmmmee vviieellää ppuubbiiiinn iillttaaoolluueellllee..

KKoosskkaa oolliimmmmee jjoo yyllii ppuuoolliimmaattkkaassssaa TTuukkhhoollmmaaaann,, vvooiittiiiinn sseeuurraaaavvaa aaaammuu
oottttaaaa rreennnnoossttii lleeppäääämmäällllää ttaaii ttuuttuussttuummaallllaa kkaauuppuunnkkiiiinn.. EEllii hhiieemmaann lliissääää
ttuurriissmmiiaa ppeelliiiinn..
KKaauunniiss kkaauuppuunnkkii,, iillmmaa oollii vvaaiinn hhiieemmaann kkyyllmmää.. MMuuttttaa kkeessääaaiikkaaaann
NNoorrrrkkööppiinngg oonn ttuuttuussttuummiisseenn aarrvvooiinneenn kkoohhddee..

KKeesskkuussttaann vvaannhhaa tteeoolllliissuuuussaalluuee oonn mmuuuutteettttuu,, kkuutteenn mmoonniissssaa
mmuuiissssaakkiinn vvaannhhooiissssaa tteeoolllliissuuuusskkaauuppuunnggeeiissssaa,, kkuullttttuuuurriinn jjaa
kkaauuppaannkkääyynnnniinn kkääyyttttöööönn..
HHaauusskkuuuuttttaa aaiihheeuuttttii vviieellää hhootteelllliissssaammmmee mmaajjaaiilllluutt PPaaaavvoo LLiippppoosseenn
nnääkkööiinneenn mmiieess,, jjookkaa ssiitttteemmmmiinn oossooiittttaauuttuuiikkiinn LLiippppoosseekkssii.. MMaahhttooii mmiieessttää
hhyymmyyiillyyttttääää kkoommmmeennttttiimmmmee hhäänneenn yyhhddeennnnääkkööiissyyyyddeessttäääänn..

KKeelllloo kkaakkssiittooiissttaa llyyöö jjaa ssuuuunnttaa kkoohhttii ssaattaammaaaa.. MMaattkkaallllaa ppyyssäähhddyyttttiiiinn
NNyykkööppiinnggiissssää kkaahhvviitttteelleemmaaaann uuuuddeehhkkoooonn oossttoosskkeesskkuukksseeeenn.. SSiieellttää
llööyyttyyii mmyyööss ppiieenniimmuuoottooiinneenn aauuttoonnääyytttteellyy.. EEii ppääiivvääää iillmmaann nnääyytttteellyyää!!
EEnnnneenn ssaattaammaaaa ssaaaattiiiinn ttuuttuussttuuaa uullkkooiisseessttii mmyyööss NNaacckkaa CCeennttrruumm

KKiippeerrää uurraakkkkaa oolllluutt mmuuuurraarriillllaa.. PPiiiippppuu nnoouusseeee ssuuoorraaaann vveeddeessttää..

RRaahhaassttoonnhhooiittaajjaallllaa oonn kkuullllaatt kkaaiinnaalloossssaa,,
ja hymy sen mukainen!

Komiat on tunnelit Tukholmassa.



oossttoosskkeesskkuukksseeeenn.. TTäämmää lliissääoohhjjeellmmaa jjäärrjjeessttyyii nnaavviiggooiinnttiivviirrhheeeenn vvuuookkssii.. JJoosskkuuss vvaaaann kkaannnnaattttaaaa aajjaaaa
ppiittkkiinn vväähheemmmmäänn mmiieellllyyttttäävvääää vvaaiihhttooeehhttooaa..

VVuuoorroossssaa jjäälllleeeenn llaaiivvaammaattkkaa;; rruuookkaaiilluuaa,, oossttookkssiiaa,, rraavviinnttoollaaeelläämmääää jjaa jjooiillllaakkiinn jjooppaa ttaannssssiiaa.. VVooii
kkaauuhhiissttuuss ttuuoottaa eelläämmäänn iirrvvookkkkuuuuttttaa.. TTäämmäänn eenneemmppääää llaaiivvaammaattkkaaaa rruuoottiimmaattttaa ssiiiirrrryymmmmee sseeuurraaaavvaaaann
aaaammuuuunn..
JJoouukkkkoommmmee hhaarrvveennii ttaaaass yyhhddeellllää TTyyttiinn lläähhttiieessssää ssaattaammaassttaa bbuussssiillllaa kkoohhttii TTuurrkkuuaa..

SSiiiiss MMeessssuukkeesskkuukksseeeenn,, jjoossssaa oollii aallkkuuuunn mmeellkkoo vväähhäänn yylleeiissöö.. LLiieenneeee ssuunnnnuunnttaaiinn vvaaiikkuuttuussttaa eettttää
iihhmmiisseett lläähhtteevväätt mmyyööhheemmmmiinn lliiiikkkkeeeellllee.. TTiillaannnnee kkoorrjjaaaannttuuii ppääiivväänn eeddeetteessssää.. VVaaiikkkkaa eeii ttuuoo iihhmmiisstteenn
vväähhyyyyss ssiinnäälllläääänn hhaaiittaannnnuutt,, aauuttoojjaahhaann ttäännnnee oollii ttuullttuu kkaattssoommaaaann.. TTookkii ttuuttttuujjeenn ttaappaaaammiinneennkkiinn oonn
mmuukkaavvaaaa jjaa uusskkooiissiinn mmoonniillllee ttaappaahhttuummaa oolleevvaann eennssiissiijjaaiisseessttii ssoossiiaaaalliinneenn ttaappaahhttuummaa..
NNeettiissssää nnääyytttteellyy ssaaii oossaakksseeeenn aarrvvoosstteelluuaa oossaann kkaalluussttoonn hheeiikkoossttaa ttaassoossttaa,, nnooiinn nnääyytttteellyymmiieelleessssää..
TTiieettttyy kkeerrhhoo jjaa yyrriittyyssoossaassttooiillllaa oolleevviillllee aajjookkeeiillllee,, eeii jjäärrjjeessttääjjää ppaalljjoonn ppyyssttyy ppuuuuttttuummaaaann,, mmuuttttaa
jjooiiddeennkkiinn oobbjjeekkttiieenn nnääyytttteellyyssssää oollooaa jjääii iittsseekkiinn ppoohhttiimmaaaann.. VVaarrmmaaaannkkiinn nniiiittää llööyyttyyii mmyyööss RRuuoottssiissssaa,,
mmuuttttaa vviieerraaaallllaa mmaaaallllaa lliieenneeee ssiillmmää ssuuvvaaiittsseevvaaiisseemmppii??
TTyyttttööjjää oollii HHeellssiinnggiissssää eenneemmmmäänn eessiillllää,, mmiittää ssee ssiitttteenn kkeerrttooookkiinn.. MMuuttttaa eeii nniiiittää kkuuiitteennkkaaaann RRuuoottssiissssaa

OOlllliiaa nnaauurraattttii kkuuvvaatt RRCC..NN aaiieemmmmiillkkttaa
nnääyytttteellyyrreeiissssuuiillttaa..

Cosmotron kummajainen. Lasse Kotkasta mainosti louversejaan.

Camino oli ihan nätti.



oollttuu kkoorrvvaattttuu ppoojjiillllaa.. HHeellssiinnggiissssääkkiinn ttyyttöött llööyyttyyiivväätt
ppääääoossiinn kkuuttttaappeerrkkaappuuoolleellttaa.. SStteeeell iiss rreeaall,, jjaa
kkeeiinnoottuuootteettttuujjaa mmiissuujjaa eeii nniiiinnkkäääänn kkaaiivvaattaa.. MMiikksseeii
mmiissuujjaa oollee AACCSS ppuuoolleellllaa?? VVääkkii vvaannhheemmppaaaa ==
ssyyddäännkkoohhttaauussrriisskkii ssuuuurreemmppii??
SSiivvuujjeenn ttääyytttteeeekkssii mmyyööss mmuuuuttaammaa kkuuvvaa AAmmeerriiccaann CCaarr
SShhoowwssttaa..

KKuutteenn jjoo aaiieemmmmiinn mmaaiinniittssiinn,, oollii rryyhhmmäämmmmee mmuukkaavvaann
kkookkooiinneenn jjaa ttaappaaiinneenn.. EEllii mmuukkaavvaaaa jjuuttuusstteelluuaa rriiiittttii
ppiittkkiinn mmaattkkaaaa.. AAiinnaakkiinn iittsseelllleennii jjääii mmuukkaavvaa ffiiiilliiss
mmaattkkaassttaa.. UUuussiiaa mmaattkkaakkoohhtteeiittaa mmiieettiittäääänn jjaa
eehhddoottuukkssiiaa nniiiissttää ootteettaaaann vvaassttaaaann.. MMiieelluuuummmmiinn
kkeevväääässeeeenn ttaaii ssyykkssyyyynn aajjooiittttuuvviiaa,, kkeessäällllää lliieenneeee
kkaaiikkiillllaa ppuuuuhhaaaa oommaassttaa ttaakkaaaa..

HHaannssuu jjaa KKaattaa ttooiimmiittttiivvaatt jjäällkkiikkäätteeeenn RRCC::nn ppuuoolleessttaa
kkiiiittookksseekkssii kkuulljjeettttaajjaalllleemmmmee vvaattssaallääääkkeettttää..

CCllaassssiiccffaarrkkkkuummiieehhiillllee llööyyttii jjoottaaiinn.. EEeessttiissttää nnääyyttiillllee oollii ttyyoottuu mmuussttaa ssuurrmmaa..

KKaaddeetttt 335500 VV88 mmoooottttoorriillllaa..

PPeeuukkuuttttaaaakkoo KKiimmmmoo CCaammaarroollllee?? EEii kkaaii,, eehhkkää
ssiitttteennkkiinn nnooiillllee MMooppaarreeiillllee..



TTeeiijjoo,,SSaalloonnsseeuuttuullaaiisseenn aauuttootteeoolllliissuuuuddeenn ttuuoottee..
PPaannoorraaaammaaaa....

NNääiittää eeii ttuunnnnuu kkoosskkaaaann oolleevvaann lliiiikkaaaa..

SSttrraaiippppaarrii ttyyöössssäääänn..

JJaa vvaallmmiissttaa ttuuoottoossttaa..

Tuunattuja tipuja?





Naapurimaiden harrastetapahtumissa ei tule l i ika kyläi ltyä. Toki monet ovat jo tutustuneet

American Beauty Car Showhun Viron Haapsalussa . Kiihdytyskilpai luihin l ienee myös moni

tutustunut. Mutta monista muista tapahtumista ei Suomenlahden pohjoispuolel la ol la

kovinkaan tietoisia. Asia l ienee myös toisinpäin, el i ei eesti läisi l läkään ole meidän

tapahtumakalenteri täysin hal lussa.

I tse tutkailen aika-ajoin mitä etelässä on tulossa, ja mitä tapahtumista keskustel laan. Siispä

sattui si lmään ilmoitus Elu nagu Ameerikas –tapahtumasta Pärnussa. Ohjelmassa

kokoontuminen satamassa, jossa tarjol la ajokkien l isäksi myös musiikkiesityksiä.

Unohtamatta muuta oheisohjelmaa, el i syötävää juotavaa ri itti . Lapsiakaan ei oltu unohdettu,

vaan paikal la ol i pomppulinna ja poniratsastusta. Hieman huonolla asfalti l la ol i nähtävänä

myös vanin vetokilpai lua ja l ine-dance –ryhmän esityksiä. Siis amerikanhapatusta

tapahtuman nimen mukaisesti ; Elo kuin Amerikassa.

Kellon ehtiessä iltakuuteen oli vuorossa cruising. Ikävä kyllä Pärnun kadut ol ivat isolta osalta

kaivettu ylös putkistojen yms. uusimisen vuoksi. Takatalon Timolta kuulin ettei iso osa

kaupungin rakennuksista aiemmin edes kuulunut viemäriverkkoon. Kaupungin ol lessa hyvin

suosittu lomakaupunki ja Viron kesäpääkaupunki, on katujen kunnostuksella ymmärrettävästi

ki ire. Kaiken pitää olla kunnossa tuota pikaa.

Kalusto tapahtumassa oli laidastalaitaan, ehkä vähemmän 50-70 –lukuisia kuin meil lä, mutta

uudempia enemmän. Vuoden teema oli Trucks. El i vaneja ja pickupeja ol i paikal la lukuisasti .

I l taa vietetti in kuka cruisai l len, kuka Kuursaalissa rock-musiikista ja virvokkeista nauttien.

Päivä oli helteinen, ni in kuin kesäkaupungissa pitääkin. Rannalla vietetty aika, pal jo kävely ja

satamassa seisoskelu, väsytti matkamiehen ja jätin i ltaohjelman väli in.

Tapahtumaan pitäisi osal l istua omalla autol la, ni in kuin tämän tyyppisi in tapahtumiin

yleensäkin.

Kannattanee pitää tapahtuma mielessä seuraavan kesän lomia suunnitel lessa.



Some tails! I have great ass, kehui
tyttö omaansa. Hmmmm...






