




Hei, kalenterin mukaan kesä on alkanut!
Kesä on antanut odotuttaa itseään, niinpä ei ole oikein osannut kiirehtiä tekemisiään. Eli, ainakin 
omat puuhat esim. BOPin suhteen, ovat vasta matkalla lähtökuoppiin.
Muutama sana tapahtumasta. Tapahtuman päivämäärä on siis 19.8. ja mukaan pääset totuttuun 
tapaan henkilökohtaisin yhteydenotoin, tai www.burnoutparty.fi –sivuston kautta.
Eerikäisen  Markus  peräänkuuluttaa  henkilöitä  joilla  olisi  kiinnostusta  järjestää 
harrasteajoneuvoparkki. Eli?
Muutenkin olisi hyvä olla etukäteen yhteydessä eri osaalueiden vetäjiin.
Ainakin  ravintola/kahvila  kaipaa  tekeviä  henkilöitä,  näin  saataisiin  kuormaa  hiukan  jaettu  pois 
vähiltä  harteilta.  Ravintolatoimessa  vajausta  aiheuttaa  ihmisten  lisääntyminen.  Nurinkurista, 
eikö?
Muuten otettaisiin ihmisen itu töihin, mutta kun lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Eli, jos sinua 
kiinnostaa,  ota  vaikka  kaverisi  pariksi  ja  tule  touhuamaan  päiväksi.  BOP  pub/cafe  yhteystieto 
kreivi@riversidecruisers.fi  ,  tai  SMS  0400  742  150.  Etuna  hommassa  on  kiitoksemme  ja 
lihapadan läheisyys.

Salon  Maisemacruising  järjestettiin  kymmenen  kerran.  Pitää  ottaa  hattu  pois  päästä 
kunnianosoitukseksi. Olimme  taannoin  laittamassa  pistettä BOPin  järjestämisessä  kun  kymppi 
tuli  täyteen.  Pari  kertaa  on  järjestetty  senkin  jälkeen.  Eli  onnittelut Mialle  jaksamisesta,  välillä 
jopa matkan päästä on saanut tapahtuman puuhailtua kasaan.

RC Van teipattiin BOP 30v. mainokseksi. Sillä on tarkoitus pyöriä kesän aikana eri tapahtumissa 
ja  kaduilla  ympäri  eteläistä Suomea. Markus  teki melkoisesti  töitä  ja päivitti  ajokin  kulkupuolta 
vastaamaan paremmin nykypäivän liikennettä.

Jos olet maksanut jäsenmaksusi ja korttia ei ole vielä kuulunut, ota yhteyttä.

Jaaa,  oliskohan  tässä  nyt  tärkein  tällä  erää.  Vaikea  tehdä  tikusta  asiaa,  saatikka  saada  sivu 
täyteen.
Ei tulis musta iltapäivälehden toimittajaa. He kun saavat sivut täyteen, vaikkei oikein asiaakaan 
ole.

Hyvää  ja  aurinkoista  kesän  jatkoa!  Jos  tavataan  tapahtumissa,  tarkoittaa  se  että  mullakin  on 
hyvä kesä harrastukseen osallistumisen osalta.





Siis mitä? Jo 40. kerta! Melkein kuin eilispäivän muistan ensimmäiset 
näyttelyt Tikkurilassa. Niistä ei voi olla noin kauan aikaa! Muistona 
Tikkurilan näyttelyille oli Messukeskukseen rakennettu kaukalo, joka oli 
pintaalaltaan sama kuin Tikkurilan jäähallissa ollut näyttelytila. Hieno 
ajatus oli laittaa tilaan esille alkuaikojen kalustoa.
Näyttely on kokenut paljon arvostusta ja arvostelua vuosien saatossa. 
Joskus on arvosteltu aiheesta, joskus taas aiheetta. Kaikkia ei voi, eikä 
tarvitse, miellyttää. Somen myötä arvostelu on vain helpottunut ja 
tyytymättömyys lienee ominaista tälle ajalle. Tosin itseänikin sapettaa 
pääsylippujen ja vaikka kahvila ja ravintolapalveluiden hinnat. Mutta 
toisaalta, käynti tapahtumassa on vapaaehtoista, ei kansalaisoikeus. En 
myöskään kaipaa kaikenmaailman kaupustelijoita, mutta ymmärrän että 
heitäkin siellä tarvitaan ja toiset jopa heitä sinne haluavat. Kaupustelu ei 
kuitenkaan ole aggressiivista ja ohikävely on helppoa. Kuten sanoin, ei 
kaikkia voi miellyttää.
Tilaa on ollut joskus käytössä enemmänkin kuin nyt ja tänä vuonna tapahtuma oli myös 
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VViirroollaaiinneenn  vvaauuhhttiivvaauunnuukkeerrhhoo  eessiillllää..

KKaattooss  mmiittää  mmuullllaa  oonn!!

PPaarrkkkkiippaaiikkaann..................................................jjaa  hhuuuuttookkaauuppaann  hheellmmiiää!!

yhden päivän lyhyempi.
Ilmeisesti lisäpäivän tuotto ei vastannut kuluja. Oliko toimenpiteellä vaikutusta kävijämäärään?
Itse kävin näyttelyssä sunnuntaina ja vähän pelkäsin muutoksen aiheuttavan ruuhkaa, mutta 
yllättävän hyvin oli tilaa. Paitsi kun päätimme nauttia virvokkeita. Kaikilla muilla tuntui olevan 
sama ajatus.

Mutta palaanpa vielä vertailemaan menneitä ja nykyisiä näyttelyjä. Tikkurilassa ja Helsingin 
jäähallissa koin paljon useammin wauilmiön, kuin nykyään. Vaikkakin kun nyt katselee 
menneen ajan näyttelykalustoa, löytyy parkkipaikalta melkeinpä enemmän ja hienompia laitteita. 
Tosin 7080luvuilla suurin osa ”jenkeistä” oli neliovisia ja mustia, joten kaikki hiukankin 
erikoisemmat keräsivät katseet ja kateellisen kunnioituksen.
Vapautuneet tuontisäännökset, vapaantuneista rakentelusäännöksistä puhumattakaan, ovat 
muuttaneet harrastekaluston paljon monipuolisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Mutta 
kuitenkin
aina vaan harvemmin kokee wau:ta. Toki arvostus toisten ideointiin ja kädenjälkeen ei ole 
laskenut, ehkä päinvastoin, mutta vielä kun saisi takaisin sen poikamaisen innostuksen.

Mitä jäi näyttelyreissusta käteen? Näyttely oli ihan ok ja sosiaalisena tapahtumana toimiva. Eli 
tuli tavattua tuttuja, mielenkiintoisia keskusteluja ja kummasteltua maalaispojalle vieraita asioita. 
No ei me nyt niin maalta olla, antakaa meidän ainakin elää siinä kuvitelmassa.



CCoommee  oonn  bbaabbyy,,  lliigghhtt  mmyy  ffiirree........

TTäähhttiimmoooottttoorrii  aauuttoossssaa  oonn  hhiieemmaann  

oommaallaaaattuuiisseemmppii  rraattkkaaiissuu..

MMuuttttaa  jjooss  sseellllaaiisseenn  hhaalluuaaaa,,  ppiittääää  sseellllaaiinneenn  

ssaaaaddaa!!

JJooss  oonn  vvaaiikkeeaa  ppäääättttääää  hhaalluuaaaakkoo  tteehhddää  ppuuuu  vvaaii  

mmeettaalllliittööiittää,,

tteeee  mmoolleemmppiiaa!!  JJaa  ttaaaass  ssaaaatt  mmiieelleeiisseessii,,  ttaaii  aaiinnaakkiinn  

sseellllaaiisseenn  kkuuiinn  oossaaaatt..

JJaa  ttäässssää  oonn  oossaaaammiinneenn  kkoohhddaallllaaaann!!



TTäämmää  aallkkaaaa  oollllaa  jjäälllleeeenn  ppääiivväänn  ttrreennddiinn  

mmuukkaaiinneenn..

HHiieennooaa  kkuunn  oonn  ssääiillyynnyytt..

JJaa  kkuurrkkiissttuuss  hheellmmaann  aallllee......

TTäämmää  oonn  jjoo  nniiiinn  mmoonniillllaa  ffoooorruummeeiillllaa  

kkeehhuuttttuu,,  

eetttteeii  mmuullllaa  oollee  mmiittäääänn  lliissäättttäävvääää..

TTeeoolllliissuuuussvvaakkooiilluuaa??

TTäämmää  ttyyttttöö  ooppeettttii  

lläähhtteemmäääänn  nnooppeeaassttii..

MMiikkssii??

BBiigg  ttooyyss  ffoorr  bbiigg  bbooyyss...... PPaakkoolllliinneenn  CCaammaarroo  kkuuvvaa.. HHeejj  ssåå  lläännggee!!



KKuuttssuu  ooll ii   kkääyynnyytt ,,    "" ffoorrssssaann  
kkaattuummaassiinn iiss tt ii tt ""    ((SStt rreeeett   MMaacchhiinnee  CClluubb  
FFoorrssssaa  RRyy   ))   oo ll ii   oommaann  vvääeenn   ll ii ssääkkss ii   kkuuttssuunnuutt   
mmuuii ttaa  kkeerrhhoojjaa   jjuuhhll iiss ttaammaaaann  mmeerrkkkk iippaaaalluuaa..
VVii iikkkkoo  eennnneenn  hhoooohheettkkeeää  ssooii tt iinn   ((JJäärrvveelläänn))   
TTiimmppaall llee::    ""   PPii ttää iisskköö  kkääyyddää  ppooiikkkkeeee??""    II ii rroo llaann  
KKiimmmmooaa   lluukkuuuunn  oott ttaammaatt ttaa,,   mmuuii ll llaa  kkeerrhhoonn  
hhaall ll ii ttuukksseenn   jjäässeennii ll llää  ooll ii    jjoottaaiinn  mmuuii ttaa  kk ii ii rree ii ttää..
                          
PPeerr jjaannttaaiinnaa  ssooii tteett tt ii iinn   ttaarrkkeemmmmiinn  sseeuurraaaavvaann  
ppääiivväänn  aaiikkaattaauulluuaa   jjaa  aalluussttaavvaasstt ii   ssoovv ii tt tt ii iinn  eett ttää  
ssttaarr ttaatt ttaa iiss   nn..1155..1155  kkoohhtt ii   FFoorrssssaaaa..   VVaaiikkkkaakk iinn  
kkookkoooonnttuummiinneenn  FFoorrssssaann  kkeerrhhoottaalloo ll llee  ooll ii   
aa llkkaannuutt    rroommppeettoorr iinn  mmeerrkkeeiissssää   jjoo  kk lloo  1122..0000.. ..
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RRCC  VVaann::nnii  hhiieennooiinnee  EEeerroonn  jjaa  MMaaiinnoossttooiimmiissttoo  NNoorrtteennoonn  vvaallmmiissttaammiieenn  BBOOPP  22001177  
tteeiippppaauukkssiinneeeenn  kkeeuullaa  kkoohhttii  HHäämmeettttää..
KKooiittiimmmmee  kkiiiirreehhttiiää,,  eettttää  kkeerreettttääiiss  eeeess  hhiiuukkaann  kkuurrvvaaiillllaa  kkyylläällllää  ccrruuiissiinnggiinn//tteehhttäävvää  kkiillppaaiilluunn    
mmeerrkkeeiissssää,,  ssiiiinnää  kkuuiitteennkkaaaann  oonnnniissttuummaattttaa..

EEii  mmuuuuttaa  kkuuiinn  KKiimmmmoo  jjaa  hhäänneenn  SSMMCCFFkkaavveerrii  kkyyyyttiiiinn  kkäämmppiillttää  jjaa  kkeerrttssiillllee......
SSiieellllää  oolliikkiinn  mmuukkaavvaassttii  kkaalluussttooaa  jjaa  iihhmmiissiiää  kkeerriinnnnyy  kkeerrttyymmäääänn..
KKeerrhhoorraakkeennnnuuss  iittsseessssäääänn  oollii  jjoo  nnääkkeemmiisseenn  aarrvvooiinneenn,,  jjaa  kkääddeenn  oojjeennnnuuss  kkaauuppuunnggiinn  ppuuoolleellttaa  
kkeerrhhoonn  ssuuuunnttaaaann!!  HHäämmeeeessttää  vvooiiss  oottttaaaa  mmaalllliiaa??
PPiihhaallllaa  ppiikkaaiinneenn  kkaalluussttoo  ppoollllii,,  jjaa  kkäätttteellyynn  mmeerrkkeeiissssää  RRiiiikkkkaa  nniimmiisseekkssii  eessiittttääyyttyynnyytt  nneeiittoonneenn  
kkeerrttooii  rraakkeennnnuukksseenn  ttaauussttaatt  jjaa  ppiikkaaiisseenn  hhiissttoorriiaann..

......  vväällii  kkoommmmeennttttiinnaa  vvooiinneenn  mmaaiinniittaa,,  eeii  jjäääännyytt  vväääärriinn  yymmmmäärrrryyssttää  hhäänneenn  aauuttoossttaaaann  ,,  ttuukkkkaa  
oollii  ssaammaann  vväärriinneenn  kkuuiinn  fflleeiikkkkiimmaaaallaauuss  `̀6600  BBeellAAiirr::iinn  ppäääällllää……

KKuuttssuu  kkäävvii  ppööyyttäääänn  jjoossssaa  ttoossiiaaaann  oollii  ppaallvvaattttuu  ssiikkaa  jjaa  ttyykkööttaarrppeeeett  ......  nnaamm..
JJoossttaaiinn  ssyyyyssttää  ssaannttssiikkiieerrrrooss  mmaahhttuuii  mmyyööss..  SSMMCCFF::nn  ppuuoolleessttaa  oollii  hhuuiikkeeaatt  jjäärrjjeesstteellyytt..
RRuuookkaappööyyddäätt  rraakkeenntteelluuttiillaassssaa  jjaa  lliissääää  iissttuummaappaaiikkkkoojjaa  ppiittkkiinn  kkeerrhhooaa,,  ppiikkaaiisseessttii  llaasskkiinn  
aaiinnaakkiinn  vviiiiddeenn  eerrii  kkeerrhhoonn  jjäässeenniiää  ppaaiikkaallllaa..  LLiissääkkssii  oommaaaa  ppoorruukkkkaaaa  oollii  mmuukkaavvaassttii  
ppaaiikkaallllaa,,  vvaaiikkkkaa  eenneemmmmäännkkiinn  oolliissii  sseekkaaaann  mmaahhttuunnuutt..
        
SSuullaatteellttuuaammmmee  hheettkkeenn  jjaa  kkiieerrrreettttyyäämmmmee  kkeerrhhoonn  kkaalluussttoonn  mmyyööss  ttaalllliissssaa  ,,  kkäävviimmmmee  
ppyyöörräähhttäämmäässssää  mmyyööss  kkyylläännrraaiittiillllaa..  MMuukkaavvaassttii  oollii  ppoorruukkkkaaaa  kkyylliillllää  jjaa  tteerraassssiitt  aauukkii..  EEii  
hhuuoonnoo,,  jjoouuttaaiiss  SSaalloossssaa  oottttaaaa  mmaalllliiaa!!!!  TToottttaakkaaii  kkäävviimmmmee  mmyyööss  AAuuttooKKeeiittaaaallllaa  kkaaffffeellllaa......  
mmiikkääss  ssiiiinnää  ccrruuiissaaiilllleess,,  VVaannii  ttooiimmiiii  jjaa  kkuullkkuu  oonn  lluuppssaakkkkaaaa..  ((ttooiimm..  hhuuoomm..  KKiiiittooss  
MMaarrkkuukksseellllee  VVaanniinn  kkuullkkuuppuuoolleenn  eennttrraaaammiisseessttaa!!))

KKeerrhhoollllee  ppaallaattttuuaammmmee  kkaalluussttoo  oollii  vvaaiihhttuunnuutt  jjaa  aauuttoojjaa  ttuulllluutt  mmyyööss  lliissääää..  HHiieennooaa!!  
SSiissäällllää  kkeerrhhoonn  ppoorruukkaatt  oollii  kkookkoooonnttuunnuutt  jjoo  hhaalllliiiinn  jjaa  bbäännddii  oottttii  eekkoojjaa  sstteemmmmoojjaa  
sskkeebbaassttaa  jjaa  lläässkkiibbaassssoossttaa..  VVaaiikkuuttttii  lluuppaaaavvaallttaa..  
KKeerrhhoonn  ppuuhheeeennjjoohhttaajjaa  kkuuttssuuii  jjuuhhllaakkaannssaann  kkoooollllee  jjaa  aannssiiooiittuunneeeett  ppaallkkiittttiiiinn  jjaa  
ppiittkkääaaiikkaaiisseett  jjäässeenneett  nnoosstteettttiiiinn  hhiieerraarrkkiiaassssaa  yylleemmmmääss..  KKoovvaassttii  kkeehhuuttttiiiinn  kkeerrhhoonn  
jjäässeenniiää  mmeennnneeiissttää  vvuuoossiissttaa  jjaa  kkiiiitteettttiiiinn  vviieerraaiilleevviiaa  kkeerrhhoollaaiissiiaa  tteerrvveehhddyykkssiissttää..  
TTooiivvoottttiiiinn  kkoovvaassttii  eenneemmmmäänn  yyhhtteeiissttyyööttää  jjaa  kkiimmppppaattooiimmiinnttaaaa  ttuulleevvaaiissuuuuddeessssaa..  
JJuuhhllaammaalljjaatt,,  SSkkooooll!!!!  OOnnnneeaa  FFoorrssssaann  kkeerrhhoo!!!!  

KKaakkkkuuaa  jjaa  kkaaffffeettttaa  oollii  mmyyööss,,  ppuuhheeeennssoorriinnaaaa  jjaa  bbäännddiinn  ssooiittaannttaaaa  kkuuuunntteelliimmmmee  nneelljjäänn  
bbiiiissiinn  vveerrrraann..  PPoolljjeennttoo  oollii  hhyyvvää  jjaa  ttaannssssiillaattttiiaallllaakkiinn  nnääkkyyii  ppyyöörräähhtteellyyää..

IIllttaaaauurriinnggoonn  llaasskkiieessssaa  jjaa  kkiiiitteettttyyäämmmmee  iissäännttäävvääkkeeää,,  ssuuuunnttaassiimmmmee  kkoottiioo..  TTäässttää  oonn  
hhyyvvää  jjaattkkaaaa  kkoohhttii  kkeessääää..

tteekkssttii  jjaa  kkuuvvaatt::  MMaarrkkuuss  EEeerriikkääiinneenn








