




Dodiin, kevät on vaihtunut kesään ja koska juhannus on jo takana, tulee olo että niin

on kohta kesäkin. Vaikkakin edessä on vielä elokuun tummat yöt jol loin

keräännytään harrasteajoneuvoin hiekkarannalle nuotion ympäri l le ihastelemaan

kuunsiltaa vastakkaisen sukupuolen edustaja kainalossa, tai tämän kainalossa. Vai

tuol laistako elämä on vain unelmissa? Tehköön jokainen mitä tai miten parhaaksi

katsoo, tai mihin elo suo mahdoll isuudet. Tietty lain suomissa rajoissa.

Keväällä kautta aloitelti in ensin monil la näyttelyi l lä. Näistä juttuja on ollut runsaasti

eri lehdissä ja sosiaal isessa mediassa, joten ei ni istä sen enempää.

Paikkakunnall ista harrastamista tuoti in näkyvil le Jenkkiosat.comin avoimien ovien

päivänä ja pari vi ikkoa myöhemmin Astrum Auton pihal la harrasteajoneuvokerhojen

esittelypäivänä. Paljon mielenkiintoisia ajokkeja, ja paljon niitä jäi vielä

myöhemminkin esiintuotaviksi. Kaikkia uutuuksia kun ei itsekään tiedä ja monet

vanhatkin tulevat mieleen vasta jälkikäteen.

Kevätkokous sujui totuttuun tapaan vähäisel lä osall istujajoukolla. Suurinta

keskustelua aiheutti tietysti Burnout Party. Markkinointia on tarkoitus si irtää

enemmän sähköiseen mediaan ja kuluja karsitaan muutenkin sieltä ja täältä. Lisäksi

keskustelti in runsaasti näkyvyden lisäämisestä sähköisessä mediassa. Välineistö

kun on jo olemassa, puuttuu vain ni iden hyödyn ulosmittaaminen.

www.riversidecruisers.fi domainin l isäksi on avattu uudet sivut osoitteessa

www.burnoutparty.fi . Sivui lta löytyy tietoa tapahtumasta ja uutuutena sivu jol la voit

i lmoittautua työntekijäksi BOPiin. El i jos sul la on kaveri joka haluaisi ol la osall isena

BOP –teamissä, käy yhteydenotto tätä kautta kätevästi. Ja samalla saadaan jo

etukäteen paremmin kartoitettua kuka minnekin hommiin.



Sambatytöt on jo koettu, nyt vuorossa kisamissin etsintä. Halukkaat voivat

i lmoittautua edell isen töihin-sivun kautta, tai lähempään tutustumiseen Kimmolle tai

muil le hal l ituksen jäsenil le ; )

Myös edellä mainitui l le sivui l le kaivataan kävijöitä, kuin myös Facebook-sivui l le

Riverside Cruisers ry ja Burnout Party 201 5. Käykää kommentoimassa ja jakakaa.

Kiitos!

El i kisat lähestyy ja järjestelyt rul laavat omalla painol laan, kunhan väli l lä autetaan

mäessä ja korjataan suuntaa.

Mukavaa kesää kaikel le, ja kelejä cruisai luun ja kisai luun. Kyllä sää tästä vielä

paranee, jos ei tänä vuonna, ni in sitten tulevaisuudessa.





Kevään kunniaksi Salon Autotarvike, Salon Autosähkö ja Jenkkiautot.com järjesti avoimien ovien viikon. Saman katon alta löytyy siis lähes kaikkea ajoneuvoihin. 1 8.4. ol i Jenkkiosat.com’in vuoro

olla esiteltävänä. Pelkkä ovien avaaminen ei ehkä olisi toiminut tarpeeksi suurena houkutteena, vaan lisäksi tarjoi lti in makkaraa. Keinosuoleen pakatun leipomotuotteen ei myöskään arveltu

houkuttelevan paikal le tarpeeksi potentiaal ista asiakaskuntaa. Tarvittaisi in vielä jotain muuta. Olisiko jo tarpeeksi myöhäistä saada paikal le harrasteajoneuvoja? Ei kun kilauta kaveri l le ja lopulta

paikal le saati inkin melko laaja kattaus erityyppisiä amerikkalaisvalmisteisia harrasteajoneuvoja.

Yksi mielenkiintoisimmista autoista ol i Hi isivirran Hiskin ’35 Lincoln. Kun V1 2 moottori käynnistetti in, hi l jentyi kansa kuuntelemaan hartaudella joka herättänee kateutta kirkol l isten toimitusten

hoitaj issakin.

Toki paikal la ol i muitakin mielenkiintoisia ajokkeja esim. ’65 Plymouth Valiant. Näitä ol i taannoin romutettavaksi asti , mutta nyt tuol lainen hienokuntoinen herättää monia mukavia muistoja mieleen.

Lücken Veijo saapui Kemiönsaarelta asti ’63 Lincolninsa kanssa ja Koiviston Sari toi näyti l le ’59 Cadil lacinsa. Kisa-autoja edusti Kivikosken Eeron ’64 Chevelle ja Mustosen Juhan 3gen Camaro.

Molemmat Historic Race V8 Roadsport –luokan ajokkeja. Saarikon Anssin ’77 ja Vuorin Jarin ’89(?) Corvettet taas edustivat hieman toisenlaista amerikanautoi lua, Vesalaisen ’66 Cadil lacin

edustaessa harrastuksen lipuvampaa puolta.

Pihal la kävi pyörähtämässä myös asiakkaana vierai levien harrasteautoja.

Hienoa kun kaupungista löytyy varaosia amerikkalaisi in myyvä li ike, varsinkin kun tuotteita löytyy aina vain enemmän suoraan hyllystä. Ja ti latuissakin tuotteissa toimitusaika on useasti ni in lyhyt

että on pelkona projektin edistyminen. Ainakaan se ei jää osista kiinni.

Kiitos kaiki l le ajokkinsa paikal le tuoneil le, pidetään Petri ki ireisenä hakemalla osat, öl jyt ja tarvikkeet Jenkiosista.
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HHaarrrraasstteeaajj oonneeuuvvooppääiivvää 99 .. 55 ..
AAii kkaa--aajj ooii nn oonn eessii ii nn nnoosstteettttuu ii ddeeaaaa SSaall oonn aall uueeeenn aajj oonneeuuvvoohhaarrrraassttaajj ii eenn yyhh tteeii sseessttää eessii ttttääyyttyymmii sseessttää..

KKaavvii ll aannnnuummmmeell ll aa jj äärrjj eesstteettttii ii nn ttaaaannnnooii nn mmoottooccrroossss--ttaappaahh ttuummaann yyhh tteeyyddeessssää kkyysseeii sseenn ttyyyyppppii ssttää ttooiimmii nn ttaaaa

((ooll ii kkoohhaann aajj aannkkoohh ttaa hheell ll uunn ttaaii vvaaii hheell aattoorrssttaaii ??)) ,, mmuu ttttaa aall uueeeell ll aa ll eenn ttäävvää hh ii eekkkkaappööll yy eeii ooll ll uu tt ooii kkeeii nn oommiiaaaann

””ss ii ii ssttiimmppii eenn ”” aajj oonneeuuvvoojj eenn eessii ttttee ll yyyynn ..

LLii eenneeeekköö ii ddeeaann ii ssäännää ttooiimmii nnuu tt AAssttrruumm AAuu ttoonn LLaassssee JJookkii nneenn ,, vvaaii kkeenneenn ii ddeeaa ooll ii ,, mmuu ttttaa ttaall vveell ll aa KKoottii nn ii eemmeenn

PPaassii ssooii ttttii jj aa kkeerrttooii mmooii sseenn ttaappaahh ttuummaann ooll eevvaann ssuuuunnnn ii ttttee ii ll ll aa.. TTäässssää vvaaii hheeeessssaa ooll ii aassii aassttaa aall uussttaavvaassttii

keskusteltu jo Hurveen Antin kanssa. Toki Riverside Cruisers ol i ki innostunut jos Antti suostuu toimimaan

osaltamme projektin puuhamiehenä. Ja suostuihan Antti . El i ki itos Anti l le autojen paikal le järjestämisestä

ja muusta asiaan l i ittyvästä järjestelystä.

I lmat suosivat tapahtumaa ja kiinnostuneita paikal la kävi kohtuul l isen mukavasti. Vaikkakin

paikal l islehdissä mainontaa oli mielestäni melko runsaasti , ol i tapahtuma monil le kävijöi l le ohiajaessa

huomattu yl lätys. Positi ivinen sellainen. Pääosassa olivat tietenkin Mercedes-Benzit, olti inhan me muut

kuitenkin heil lä kylässä. Mukava pieni paikal l inen tapahtuma, joka tul lee saamaan jatkoa

tulevaisuudessa.
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Maisemacruisingit ovat saavuttaneet melkoisen suosion. Aiemmin, vieläkin aiemmin, cruisai lti in

cruisai lemaan johonkin naapurikaupunkiin, ja joskus jopa kauemmaskin. Mutta cruisai lut tapahtuivat

pääsääntöisesti esim. Salon kaupunkialueella. Ajat muuttuvat ja tuskin muinoin ol isi saatu

parinsadan ajoneuvon kaupunkiajelul la aikaiseksi kuin tukosta taajaman li ikenteeseen. Tosin i lman

murhetta ei toteudu maaseudulla ajelukaan.

En haluaisi ol la johtoauto jonka on madeltava jotta jono pysyisi edes jotenkin koossa. Tosin

vi imeisenä ajeleva voi si lti joutua ulosmittaamaan teho reservinsä ja heti perään testaamaan

jarrujensa tehon.

Mutta se siitä. I lma oli suosiol l inen tapahtumalle ja autokuntia ol i paikal la melkoisesti . Kaikki eivät

tori lta lähteneet sen kauemmas, mutta toisia l i i ttyi puolestaan mukaan matkan varrelta.

Matkalla Vartsalan, Kokkilan ja Sauvon kautta Kemiöön pisti si lmään kanssa-autoi l i joiden murhe

metsänlannoituksesta ja kastelusta. Li ika urea saattaa olla pahasta, siksi nämä valveutuneet nuoret

ol ivat kekseliäästi päättäneet lantata tuotteen oluel la. Oman ruumiin läpi suodatettuna, ensin tulee

ulos vesi, kuona-aineiden jäädessä elimistöön odottamaan loppukäsittelyä. Kasteluletkujen lyhyys ja

suutinten muotoilu l ienee aiheuttanut sen että metsät kastuivat kovin epätasaisesti . Epämiel lyttävänä

piirteenä tästä toiminnasta oli havaittavissa alumiini l ieriöiden katkeamaton polku reiti l lä. Ei hyvä!

Kemiön tauolla ol i kiva tavata tuttuja ja ihmetel lä tuntemattomia. Aikansa kun oli ihmetelty, kootti in

karavaani ja lähdetti in kohti Saloa. Mati ldan ja Teijon kautta matka sujui jo totuttuun mall i in.

Salossa auto kiireesti koti in ja bi lettämään Ravintola Menoon Micatsin tahdissa.

Viimehetken teippailua. Petojen sukua, Ferrarin

Japan Camaro on aina ilo silmälle.

Ja korvalle!



Morooo!!!!

RockMaken uusin projekti liikenteessä!

Japan Camaro on aina ilo silmälle.

Ja korvalle!

'65 Letukoita ei taida koskaan olla liiaksi...

Fordkin voi olla hieno!






