Noniin, mulla mitään asiaa teille ole. Lienette kuitenkin
havainneet että kesä alkaa olla ohi. Niinpä ovat takana
myös kesän tapahtumat ja siirrytään syksyn
tapahtumiin. Aiemmin oli syksyllä vain odottaa
perunannostoloma, mutta onneksemme Lahdessa järjestetään 29.30.9. Jenkkiautonäyttely
illanviettoineen ja cruisingeineen. Sitten voikin jo keskittyä odottamaan Joulupukkia. Tätä lukiessasi
näyttely on jo takanapäin, eli harmi jos et käynyt.

Mutta katsaus menneeseen. BOP, 31. kerta! Tai kuten markkinoimme maailman puhutuimmalla
kielellä, eli huonolla englannilla, thirtyoneth Burnout Party. Tapahtumaa markkinoitiin myös eri
tapahtumissa ja siellä missä ihmisiä oletettiin olevan, BOP mainoksin teipatulla RC Vanilla. Kiitos
heille ketkä Vania ulkoiluttivat. Itse tapahtumapäivänä ilma oli totutun suotuisa, ja yleisöä ja osallistujia
vakiintuneissa määrin. BOP Crew oli hieman pienempi kuin edellisinä vuosina, mutta ilmeisen
tehokas. Ainakin jäi mielikuva että rakennus ja purku saatiin pakettiin aiempaa nopeammin. Suuri
KIITOS kaikille kilpailijoille, yleisölle, talkoolaisille ja yhteistyökumppaneille.
BOP part 2 vietettiin illalla Nuijabaarissa Rack Dollin vauhdittamana. Lieneekö syynä vanheneminen
vai mikä, mutta nukkumatti heitti unihiekat ennen illan päättymistä ja kotiin oli suunnattava.
BOP muistelot pidetään 20.10. Maran Baarissa, tarkemmin ilmoituksessa toisaalla tässä lehdykässä.

Tulevasta pitänee mainita Riverside Cruisers ry:n syyskokous 25.10. Päivä on arkipäivä ja tällä
halutaan kokeilla josko paikalle saapuisi hieman enemmän kokoukseen osallistujia. Myös tästä
ilmoitus toisaalla tässä lehdykässä.

Mitä sitten jää jäljelle mainittavaa? Kesän aikana Markus on Vanin lisäksi kunnostanut traileria. Siitä
myös ottaisin hatun päästä jos moista käyttäisin. Ajanottolaitteiden vuotuisen huollon lisäksi työtä on
aiheuttanut ennätysmäärä tuhoutuneita kennoja. Kyllä RC Timers –tiimillä puuhaa riittää.

Illat pimenevät ja toivottavasti syksystä ja talvesta tulee aikaansaava ja omallakin tallilla valo palaisi
muutenkin kuin sähkölaskua kasvattamassa. Siispä…

Tarina: Markus
Kuvat: Markus ja Kreivi

Oli käynyt jo vuosia aikaa selväksi että tuonne mennään ennen kuin homma
paisuu liikaa!
Elettiin armon vuotta 2017 kun Jussi tokaisi kerran ohimennen ”Mulla on jo majoitus
varattuna”. No mitäs terve suomimies muuta houkutetta tarvii reisuun. Sitten vaan
ooteltiin että tapahtuman liput tulee myyntiin.
Silmä kovana kyttää tallinnalaisen mukavan autokauppiaan sivuja (Jussi mut jo
edelliselle vuonna tutustutti moiseen heppuun), joten tätä ei missata. Joulukuussa tuli
ilmoitus ”eesti keeles” et liput tulee myyntiin tammikuussa. Ennakkoon, ja erittäin
ajoissa ostaessa, saa liput huomattavasti halvemmalla! Hyymm, sopii mulle… liput
plakkariin, mennää oikee lomareissulla rantakaupunkiin merenrantaan. Pisteet tästä.
Mulle ☺
Ja tietysti selväksi kävi että tää reissu on niinku mainoskeikka. Eli yhdistyksen vanille
mennään. Jussi saa nauttii hantin penkistä. Kuittaan taas tuleva talvena lämmitämällä
Jussin takapenkkiä. Oon kuitenki aika hyvä maistamaan mallasta.
Eli kolme lippua alueelle, majoitus, laivaliput autolle + kolme henkeä! Jes. Tää on jo
ihan reeras. Passin tarkastus, voimassa on. Alku kesä kulkee kivasti vania seuraillen ja
kuulostellen et kaikki on kunnossa. Ei sillä et matka olis pitkä, mut ei viittis lähteä
korjaa muille maille. Pikku hipistelyä ja varustelua, jotta matka olis jouheva.
Mutta niin kuin aina, joku asia muuttuu matkalla. Ja tällä kertaa se oli yks kaffekupi
ääressä käyty keskustelu paremman osapuolen kanssa: ”En mä taida lähtee ny sinne
Haapsalu. Mahtaa kolme päivää Amerikan autoi olla liikaa, jos mä menen Tampereelle!
”.Jaha… no nii…ei siis sit mitään. Joku ois ajatellu et ”kas, aluokan reissu! ”Mut ei sitä
tälleen haluu, ku harvoin pääse samaa paikkaan viettää lomaa.

No, näillä korteilla mennään mitä tarjolla on. Hetken pohdin ja kyselen jo laivayhtiöltä
palautusta. No eipä sitä heru! Sitä pohtii jo et kyl tää tästä lutviutuu kuten ylensä…
kunnes on jo heinäkuu ja matkalähtö käsillä. Tällä kertaa apua antaa Leena joka aina
yhtä iloisesti tokasee: ”Joo, kyl mä oon valmis lähtee! ”. Hei huikeeta! Mistä näitä
mukavia ihmisiä aina löytyy… eipä sekään ihan helpomman kautta käy. Passi on
päässyt vanhaksi, pikapassi ei kerkee perjantaiksi, on T&P huippukokous Helsingis,
uhkaavat tullitarkastuksilla, on työvuorot klo 17.00 asti. Majoituksen luovutus
Haapsalussa klo 17.00 Mutta sekä ei Leenaa hidasta lähtemäst reisuun… hei,
huikeeta heittäytymistä!
Matkan aattona, Jussin kans soitetaan perinteisesti 10sek puhelu: ”Juuja priifataaks
kaffel? ” Noni, ei muuta ku torille ja kaiken muuta jutella, paitsi itse asia. Illalla
sovitaan tekstiviestillä ”aamu 8.30 start”.
Homma futaa ja Lada levittää… tää on selkeätä jo vuosien takaa. Leena tulee
perästä miten kerke/pääsee.
Että Suomi on hieno maa kesällä. Ikkunat auki aamusta ja vani laukkaa kohti vieraita
maita. Pantera soi, muuta puutu ku kaljaa… no ei sentään, on mullaki selkärankaa…
vielä. Termaris on Kaffetta. Helsingin päässä onki mukavasti Amerikanautokuntia.
Päätän käyttää jonotusajan tehokkaasti ja jaan BOP2018 tarroja. Hetkessä eka onki
jo liimattu Vegan lasiin. Lohjalaiset on isolla autokannalla liikkeellä. Näin se homma
etenee.
Laivaan päästyä suunnataan
kannelle. Harvoin sitä osaa nii
ollakki ja ottaa oma hetki…
vit**mikä klisee…
taas tekee kaljaa mieli. Onneks
on 0toleranssi ja termarillinen
Kaffetta. Muutama matkaeväs
kaupasta, ja auto rannassa ulos.
Vani mainostaa!

Aika monta suomalaista
jenkkiautoporukkaa näkyy

Tallinnan keskustassa. Morotetaan iloisesti, ja porhalletaa The Black Keys:n soidessa
läpi idyllisen neuvostoinfran kohti 9tietä.
Keli on huikee, seura o hyvä, auto on hieno! Hei, eipä sitä immeine muuta kaipaa.
Ohitukset ovat vaarallisia. Sairasta sakkia! Audi ja BMW kuskit oikee tuntuu kerjäävät

verta nenästään… hulluja nuo roomalaiset.
Hienoa on ku kylteissä vilahtaa nimet Riga, Haapsalu, Saku, jne. Hylätyt kolhoosin
ja neukku romurautaa pihoilla vetää katseen kummasti puoleensa. On tää erikoinen
maa. Kasvukausi parhaimmillaan, kuin meillä Suomessa, silti pellot täynnä heinää??
Muutama hassu viljelty joukossa. Hämmennyn hetkeksi. No, maassa maan tavalla.
Oli kuitenki neukkulan aikaan emämaan viljaaitta.
Rallikeskus, automuseo, kylpylä, markusett…täh? No tuo tarkastetaan takas
tullessa… ja siinä. Taajama valot alkaa. Jussi tokasee : ”Tuosta”, ja hetken ajettua
majoitusalue on edessä. Ja toisen mutka takana pilkistää jo tuttu keulapelti. Heh, 2
min kohteessa ja heti näkyy kotikylän 52 De Soto limo. Nurkan takana ovi auki ja
siinä majoitusemäntä jo onki. Kiitos kiitos. Se on kuitattu. Nyt kiertämään kylää
ympäri ja tutustumaan alueeseen. Tämähän on huikee
mestaa. Eurokinnerit väistää ja peruttelee pois alta vaikka ite
ajaa kiellettyyn ajosuuntaan. Kaikkialla näkyy Amerikan
autoja, Amerikan lippui, kellohamei, tötterötukkia. Ja ku
parkkiin päästiin ni heti tulee ekat morottaa. Loimaa seutu on
hyvin edustettuna. Keretään hetki istuu ja evästää. Jussi käy
vaihtamassa oman lipun tapahtuma ranneekkeese.

Markuksen tie.

Tieto kulkeuu korviini et kolmas matkalaine saapuu

Minne sekin vie?

Tallinnaan 21.00. Mä nautin hetken
tunnelmasta ja lähden pikkuhiljaa
valumaan takas Tallinnaan. Hienoa!
Eli ilman passia pääsee rajan yli
kuten ennenkin. Vastaan tulee
todella paljon Amerikan autoja, puolet
matkustaa saa kulkee käsi pystyssä.
Keli on edelleen hieno vaikka ennuste
näytti sadekuuroja. Laiva on
rantautunut kun pääsen parkkiin.
Kerkeän hakee lisää mallasta vielä kaupasta. Onneks on jääkaappi. Matkalaine kyyti
ja takasin länsirannikolle. Tämähän käy jo rutiinilla. Ilta rupee hämärtää kun
saavumme alueelle. Vedetään kierros kylällä missä ilo rupeaa olee ylimmillään.
Loimaan sakki moikkaa ja huikkaa: ”Onneks tulitte tänne joukkoon. Ei täällä kulje ku
noita sutenööri jenkkejä! ” Jauhetaan hetki BOP:stä kunnes päästään ajaa parkkiin.

Hauska tavata tuttuja.
Jussi, Leena, RockMake ja
Sinkkoset.

On tää mahdotonta menoa täällä.
Niin vaa mahtuu autot ja ihmiset
soljumaan hyvin, eikä ole mitää
ongelmia. Mietin jo hetken että tää
ei toimeis Suomessa. Jos ei
muuta ni järjettömästi nahinointia
ja turpakäräjää joka puolella. Ja
roskia…
Lopulta tummat pilvet, mitä on

povattu jo 2vko etukäteen, lipuu verhoksi. Ja taivas repee täysin, niinku vaa
kesäsade voi olla. Hetken värjötellään sadetta vaniin kyydissä ja todetaan porukan
hajaantuvan sen verta vahvasti, et paree lähtee majotukselle. Koukkaus ja
nähdäänkin grillikioskin lipan alla Eleonoora Mustangin omistaja, johon törmättiin jo
päivällä. Rouvalla ku on jalkapaketissa (Fordit on semmosia) päätetään jeesiä ja
pudottaa heidät samalla majotukselle.
Bungalowissa onki tunnelmaa, lämpötila hipoo jo etelän meriilmastoa… jaa mutta,
sitähän tää onki!
Hyvin nukutun yön jälkeen aamusta alkaa 8.00 suoraan lenkille ja katselemaan
nurkkia, siellä tällä harvakseltaan harhailee joku jalan. Tunnelma on lähes autio.
Kierretään Leenan kanssa kylän ympäri kävellen. Ei kauheasti kiinnosta juosta tässä
kelissä. Jos huomenna sitte…
Aamupala tarpeet varmaan olis kannattuna hakee nyt samalla, eipä tullu rahaa/korttia
mukaa. Pahus!
Kyl tää on hienoa seutuun. Täältä joutaisi ostaa joku kesämökki , veistellään vitsinä..
Majotuksessa limuvaatteita niskaan ja murua kupuun. Ja kohti keskustaa. Nyt vanille
joku oikeen hyvä ja näkyvä paikka pääkadulta ni mainosaikaa on taattu. Ja kas
siinähän se kahvilan edessä. Kuin vanille tehty mainosparkki. Paikka on varjossa. Ja
tuttuja tulee
kohdalle
mukavasti.
Autolla ja
kävellen. Salo on
myös hyvin
Haapsalun linnanpiha.

edustettu. Hei vaan. Alkaa olla aika suunnistaa linnan pihalle, jossa itse tapahtuma
on, ja tarkastelemaan kalustoa tälleen päivänvalossa. Tuttuja autoja lehtien sivuilta.
Pitkät tovit jutellaan Tallinnassa viritallia pitävän miehen kanssa, jolla on oma ja Mika
Salon Camaro näytille. Huikea jälkee
ja taitaa tehoreserviki olla riittävä?
Pitkään istutaan varjossa ja
nautitaan tapahtumasta. Keli kun
hellii 30++. Ei ole varsinaisuomalaine
rasvanippa tottunu moiseen…
Se...Camaro!

Päivän pidetessä ja menon yltyessä
paikka täyttyy ihmisistä. Bändit on
aloittanu oman räimeensä jo hyvissä

ajoin. 9 kpl eri tasoisia kokoonpanoja. Ihan pistelevät suurenmaailma meiningillä.
Linnaalueella ruoka tarjonta tuntuu nuivalta, joten alueen ulkopuolelta täytyy
tarkastella tarjontaa. Ekassa paikassa sanoo ovella jo pyykkäri ”2h jono”.. Onkohan
se pitsasta liikaa? Seuraavassa saa kummasti palvelua ku antaa heti tippiä. Ruoka
ja oluet tuodaan miltei heti. Oudointa oli kun kysyttiin: ”Otatko perunaa myös”????
Järkytyin. Mitä kummaa ihmiset sit syö.
Ilta jatkuu juhlahumussa rokin äänepaineen noustessa. Hienosti on hoidettu
tapahtuma. Huomista odotellessa.
Aamusta nostan taas juoksutossua hiukan ahkerammin ja vedän kunnolla hien
päälle. 27 näyttää mittari, joten se ei paljoo vaadi. Kiukulla vedän 25min. Suihkusta
päästessä muu poppoo onki jo pöydän äärellä hyvin valikoitujen gourmet
aamupalojen äärellä. Tänään kun ohjelmassa ei ole kuin kunniakujaan
järjestäytyminen ja siirtyminen Tallinnaan. Eli ei muuta kun torille. Hurjasti on jo
porukka kokoontunut torille jo ennen klo 11.00, ja nokka kohti pääkatua. Poliisit
rupeaa parveilee siinä nokan edessä. Ei muutaku kysymään saisko puhaltaa. Ja

kas, nollaa
näyttää.

Mukavan näköistä ruuhkaa Haapsalu

Turvallisin mielin

Lossi platsilla.

kohti Tallinnaan…
letka lähtee, ja
tosi on. Jussi ei
yhtään
valhedellu. Tääl
on oikeesti koko
kylä kokoontunut
tervehtimään
letkaa. Siis tosi paljon. Musiikki soi, toiset polttaa kumia. Toiset vaa nauttii
tunnelmasta. Letka kääntyy kohti lentokenttää missä tapahtuma jatkuu vielä
sunnuntain kiihdytyskarkeloissa. Me käännytään kiltisti kohti 9tietä, ja keula
Tallinnaan. Täytyy sitä tuliaiset hakee.
Keli on taas kohdallaan. Tunnelman latistaa vilkkuvalot jotka pysäyttää n. 20km ajon

Mielenkiintoinen yhdistelmä Venäjältä.
jälkeen. Hetken pysäytyksen jälkeen päästään näkemään mitä on tapahtunut, pahin
mahdollinen. Nokkakolari, Suomi kilpinen Pontiacin ojassa… jälkeen kuulemme
onneksi että hengissä ja suht koht ok. Onneksi.
Ai nii, se kyltti… missäs kohtaa se suurinpiirtein oli. Hetken ajettua se jo löytyyki!
Mulle ihan oma tie!!
Rannassa pakolliset kuviot vielä ja matkan loppuosuus rupee häämöttää. Laivaan
pakkaajan järjestää kivasti suurimman osan jenkkiautoja samaan jonoon. Hienoa,
peukkua tälle. Jutellaan pitkä tovi lohjalaisten kanssa. Lupaavat tulla burnoutiin isolla

Sunnuntain paraati kaupungista kiihdytyskisoihin.
Tai kuka sitten lähti minnekin.
joukolla. Ja kas, hra. Helin Mustangilla on myös täällä. Onneks tervehdittiin sentään
paluumatkalla. Helsingin päässä ulos tullessa rannassa on monta ihmettelijää kun
nelisenkymmentä jenkkiautoa tulee jonossa ulos. Ajojärjestelyt ovat kokouksen takia
sotkettu ja allekirjoittanut sompailee hetken löytääkseen oikeen reitin. Hyvä minä ja
maalaisuuteni.
Keli on kohdalla myös kotona Suomessa. Liikenne on rauhallista, iltaaurinko paistaa.
Kiitos osallistujille, kiitos Riverside Cruisers vani lainasta. Hienoa oli, ehkä ei
kuitenkaan ensvuon heti uudesta. Mennä johti muualle vaikka. Korjaamonsetä poistu
takavasemmalle ja tän kesän mainoskeikat on mun osalta tässä.
Uusi BOP ens vuonna, uudet kujeet. Kiitos, nam.
T:Mustan pajan (m)asentaja

Buick...

...ja sen mosa!

Mitä??? BOP on riskialuetta! (OHUTSOON)
Jussi ja Markus hoitivat mainosbannerin
hienoon paikkaa
pääsisäänkäynnille. Tälle iso käsi!

Mustang Sallyt!!!

Kuvat ja turina:
Kreivi

Forssan Pick Nick on säilyttänyt asemansa eräistä kesän päätapahtumista.
Monesti on tuolla tullut käytyä, ja varmasti yhtä monta kertaa jäänyt
käymättä. Viime vuonna piti
käydä, olin oikein vapaatkin
sitä varten järjestellyt, mutta
myöntää pitää että
mukavuudenhalu voitti. Oli
kylmää ja sateista, toisin kuin
tänä vuonna. Eli pikainen pesu
Camarolle ja suunta Forssaan.
Paikalle saavuimme hyvissä
Hurmen Jampen Buick Riviera.
ajoin ja hämmästelimme
Mukava nähdä tätäkin pitkästä aikaan.
ruuhkan puutetta. Mitä
kummaa, eikö tänne tulekaan ketään? Aikainen lintu madon nappaa, vai
kuinka? Ei toki oltu ensimmäisiä, mutta saipahan rauhassa seurata alueelle
saapuvia. Ja tulihan niitä! Tuttuja ja tuntemattomia.

Hei vaan kaikille tutuille!

Romutori oli enemmänkin
läpikävelyä, mitään
erikoisempaa tai tarkempaa ei
ollut haussa. Jotkut myynnissä
olevat esineet aiheuttivat kyllä
muistoja menneiltä vuosilta.
Tosin kummastuttaa ettei
joillekin tule mieleen että
kauppatavaraa voisi hieman
puhdistaa, josko ne siten
olisivat hieman haluttavampia.
Ihan niinku baariin lähtiessä

kävis suihkussa ja laittaisi
tabacia kainaloon. Käy sitten
parempi flaksi. Ei mulla kyllä
omakohtaista kokemusta ole,
mutta pojat ovat kertoneet.

Oranssi Camaro sykähdyttää aina.

niin kunnon kuin
kiinnostavuudenkin puolesta.
Esillä oli laitteita joista joskus
unelmoitiin kuin keskioluesta R
Kioskissa. Molemmat unelmat
ovat toteutuneet, vaikka voisi
kai vielä viinit saada
lähimarkettiin, ja pikkaisen vielä

Rompetorin jälkeen kentällä
olikin jo lupaavan paljon
kalustoa. Ei kun tutkimaan.
Kalustoa on laidasta laitaan,

Menneet unelmat ovat nykyään mahdollisia.

rakentelusäännöksiä
vapauttaa?

'59 Buick. Näitä ei ole milloinkaan liikaa.
Tietty tämä on vain allekirjoittaneen
mielipide.

Eli päivä jatkui samalla
kaavalla, toisten ratkaisuja
kummastellen ja toisten
ihastellen. Myös menneen
ajan suunnittelijoiden
innovaatioita ja
muotoiluideoita kiitellen,
unohtamatta tapahtuman
sosiaalista puolta.
Eli otetaanko uusiksi
ensivuonna?

Ja lisää '59 Buickeja.

Onko tällä smurffilla Mopar
esikuva?

Näkyvillä viitteitä rajummasta
'57 Chevystä.

Uskotteko että olen mieltynyt Buickeihin?

Ai perhana, näillä saa ajaakkin? Buick
Sportwagon.

Joku tuttu eksyi tähänkin kuvaan '59 ElCaminollaan.

