






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…
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OOllii  kkääyynnyytt  jjoo  vvuuoossiiaa  aaiikkaaaa  sseellvvääkkssii  eettttää  ttuuoonnnnee  mmeennnnäääänn  eennnneenn  kkuuiinn  hhoommmmaa  

ppaaiissuuuu  llii iikkaaaa!!

EElleettttii iinn  aarrmmoonn  vvuuoottttaa  22001177  kkuunn  JJuussssii  ttookkaaiissii  kkeerrrraann  oohhiimmeennnneenn  ””MMuullllaa  oonn  jjoo  mmaajjooiittuuss  

vvaarraattttuunnaa””..  NNoo  mmiittääss  tteerrvvee  ssuuoommiimmiieess  mmuuuuttaa  hhoouukkuutteettttaa  ttaarrvviiii  rreeiissuuuunn..  SSiitttteenn  vvaaaann  

ooootteellttii iinn  eettttää  ttaappaahhttuummaann  lliippuutt  ttuulleeee  mmyyyynnttiiiinn..

SSiillmmää  kkoovvaannaa  kkyyttttääää  ttaallll iinnnnaallaaiisseenn  mmuukkaavvaann  aauuttookkaauuppppiiaaaann  ssiivvuujjaa  ((JJuussssii  mmuutt  jjoo  

eeddeellll iisseellllee  vvuuoonnnnaa  ttuuttuussttuuttttii  mmooiisseeeenn  hheeppppuuuunn)),,  jjootteenn  ttäättää  eeii  mmiissssaattaa..  JJoouulluukkuuuussssaa  ttuullii  

ii llmmooiittuuss  ””eeeessttii  kkeeeelleess””  eett  ll iippuutt  ttuulleeee  mmyyyynnttiiiinn    ttaammmmiikkuuuussssaa..  EEnnnnaakkkkoooonn,,  jjaa  eerriittttääiinn  

aajjooiissssaa  oossttaaeessssaa,,  ssaaaa  lliippuutt  hhuuoommaattttaavvaassttii  hhaallvveemmmmaallllaa!!  HHyyyymmmm,,  ssooppiiii  mmuullllee……  lliippuutt  

ppllaakkkkaarriiiinn,,  mmeennnnääää  ooiikkeeee  lloommaarreeiissssuullllaa  rraannttaakkaauuppuunnkkiiiinn  mmeerreennrraannttaaaann..  PPiisstteeeett  ttäässttää..  

MMuullllee  ☺☺  

JJaa  ttiieettyyssttii  sseellvvääkkssii  kkäävvii  eettttää    ttääää  rreeiissssuu  oonn  nniiiinnkkuu  mmaaiinnoosskkeeiikkkkaa..  EEllii  yyhhddiissttyykksseenn  vvaanniill llee  

mmeennnnäääänn..  JJuussssii  ssaaaa  nnaauuttttii ii  hhaannttiinn  ppeennkkiissttää..  KKuuiittttaaaann  ttaaaass  ttuulleevvaa  ttaallvveennaa    lläämmmmiittäämmäällllää  

JJuussssiinn  ttaakkaappeennkkkkiiää..  OOoonn  kkuuiitteennkkii  aaiikkaa  hhyyvvää  mmaaiissttaammaaaann  mmaallllaassttaa..

EEllii  kkoollmmee  lliippppuuaa  aalluueeeellllee,,  mmaajjooiittuuss,,  llaaiivvaalliippuutt  aauuttoollllee  ++  kkoollmmee  hheennkkeeää!!  JJeess..  TTääää  oonn  jjoo  

iihhaann  rreeeerraass..  PPaassssiinn  ttaarrkkaassttuuss,,  vvooiimmaassssaa  oonn..  AAllkkuu  kkeessää  kkuullkkeeee  kkiivvaassttii  vvaanniiaa  sseeuurraaiill lleenn  jjaa  

kkuuuulloosstteelllleenn  eett  kkaaiikkkkii  oonn  kkuunnnnoossssaa..  EEii  ssiill llää  eett  mmaattkkaa  oolliiss  ppiittkkää,,  mmuutt  eeii  vviiiittttiiss  lläähhtteeää  

kkoorrjjaaaa  mmuuiill llee  mmaaiill llee..  PPiikkkkuu  hhiippiisstteellyyää  jjaa  vvaarruusstteelluuaa,,  jjoottttaa  mmaattkkaa    oolliiss  jjoouuhheevvaa..

MMuuttttaa  nniiiinn  kkuuiinn  aaiinnaa,,  jjookkuu  aassiiaa  mmuuuuttttuuuu  mmaattkkaallllaa..  JJaa  ttäällllää  kkeerrttaaaa  ssee  oollii  yykkss  kkaaffffeekkuuppii  

äääärreessssää  kkääyyttyy  kkeesskkuusstteelluu  ppaarreemmmmaann  oossaappuuoolleenn  kkaannssssaa::  ””EEnn  mmää  ttaaiiddaa  lläähhtteeee  nnyy  ssiinnnnee  

HHaaaappssaalluu..  MMaahhttaaaa  kkoollmmee  ppääiivvääää  AAmmeerriikkaann  aauuttooii  oollllaa  llii iikkaaaa,,  jjooss  mmää  mmeenneenn  TTaammppeerreeeellllee!!  

””..JJaahhaa……  nnoo  nniiii……eeii  ssiiiiss  ssiitt  mmiittäääänn..  JJookkuu  ooiiss  aajjaatteelllluu  eett  ””kkaass,,  aalluuookkaann  rreeiissssuu!!  ””MMuutt  eeii    ssiittää  

ttäälllleeeenn  hhaalluuuu,,  kkuu  hhaarrvvooiinn  ppäääässee  ssaammaaaa  ppaaiikkkkaaaann  vviieettttääää  lloommaaaa..
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NNoo,,  nnääiill llää  kkoorrtteeiill llaa  mmeennnnäääänn  mmiittää  ttaarrjjoollllaa  oonn..  HHeettkkeenn  ppoohhddiinn  jjaa  kkyysseelleenn  jjoo  llaaiivvaayyhhttiiööllttää  

ppaallaauuttuussttaa..  NNoo  eeiippää  ssiittää  hheerruu!!  SSiittää  ppoohhttiiii  jjoo  eett  kkyyll  ttääää  ttäässttää  lluuttvviiuuttuuuu  kkuutteenn  yylleennssää……  

kkuunnnneess  oonn  jjoo  hheeiinnääkkuuuu  jjaa  mmaattkkaalläähhttöö  kkäässiill llää..  TTäällllää  kkeerrttaaaa  aappuuaa  aannttaaaa  LLeeeennaa  jjookkaa  aaiinnaa  

yyhhttää  iillooiisseessttii  ttookkaasseeee::  ””JJoooo,,  kkyyll  mmää  oooonn  vvaallmmiiss  lläähhtteeee!!  ””..  HHeeii    hhuuiikkeeeettaa!!  MMiissttää  nnääiittää  

mmuukkaavviiaa  iihhmmiissiiää  aaiinnaa  llööyyttyyyy……    eeiippää  sseekkäääänn  iihhaann    hheellppoommmmaann    kkaauuttttaa  kkääyy..  PPaassssii  oonn  

ppäääässssyytt  vvaannhhaakkssii,,  ppiikkaappaassssii  eeii  kkeerrkkeeee  ppeerrjjaannttaaiikkssii,,  oonn  TT&&PP  hhuuiippppuukkookkoouuss  HHeellssiinnggiiss,,  

uuhhkkaaaavvaatt  ttuullll iittaarrkkaassttuukkssiill llaa,,  oonn  ttyyöövvuuoorroott  kklloo  1177..0000  aassttii..  MMaajjooiittuukksseenn  lluuoovvuuttuuss  

HHaaaappssaalluussssaa  kklloo  1177..0000  MMuuttttaa  sseekkää  eeii  LLeeeennaaaa  hhiiddaassttaa  lläähhtteemmäässtt  rreeiissuuuunn……  hheeii,,  

hhuuiikkeeeettaa  hheeiittttääyyttyymmiissttää!!

MMaattkkaann  aaaattttoonnaa,,  JJuussssiinn  kkaannss  ssooiitteettaaaann  ppeerriinntteeiisseessttii  1100sseekk  ppuuhheelluu::  ””JJuuuujjaa  pprriiiiffaattaaaakkss  

kkaaffffeell??  ””  NNoonnii,,  eeii  mmuuuuttaa  kkuu  ttoorriill llee  jjaa  kkaaiikkeenn  mmuuuuttaa  jjuutteellllaa,,  ppaaiittssii  iittssee  aassiiaa..  IIll llaallllaa  

ssoovviittaaaann  tteekkssttiivviieessttiill llää  ””aaaammuu  88..3300  ssttaarrtt””..

HHoommmmaa  ffuuttaaaa  jjaa  LLaaddaa  lleevviittttääää……  ttääää  oonn    sseellkkeeäättää  jjoo  vvuuoossiieenn  ttaakkaaaa..  LLeeeennaa  ttuulleeee  

ppeerräässttää  mmiitteenn  kkeerrkkee//ppäääässeeee..

EEttttää  SSuuoommii  oonn  hhiieennoo  mmaaaa  kkeessäällllää..  IIkkkkuunnaatt  aauukkii  aaaammuussttaa  jjaa  vvaannii  llaauukkkkaaaa  kkoohhttii  vviieerraaiittaa  

mmaaiittaa..  PPaanntteerraa  ssooii,,  mmuuuuttaa  ppuuuuttuu  kkuu  kkaalljjaaaa……  nnoo  eeii  sseennttäääänn,,  oonn  mmuullllaakkii  sseellkkäärraannkkaaaa……

vviieellää..  TTeerrmmaarriiss  oonn  KKaaffffeettttaa..  HHeellssiinnggiinn  ppäääässssää  oonnkkii  mmuukkaavvaassttii  AAmmeerriikkaannaauuttookkuunnttiiaa..  

PPäääättäänn  kkääyyttttääää  jjoonnoottuussaajjaann  tteehhookkkkaaaassttii  jjaa  jjaaaann  BBOOPP22001188  ttaarrrroojjaa..  HHeettkkeessssää  eekkaa  oonnkkii  

jjoo  llii iimmaattttuu  VVeeggaann  llaassiiiinn..  LLoohhjjaallaaiisseett  oonn  iissoollllaa  aauuttookkaannnnaallllaa  llii iikkkkeeeellllää..  NNääiinn  ssee  hhoommmmaa  

eetteenneeee..

LLaaiivvaaaann  ppäääässttyyää  ssuuuunnnnaattaaaann  

kkaannnneellllee..  HHaarrvvooiinn  ssiittää  oossaaaa  nniiii  

oollllaakkkkii  jjaa  oottttaaaa  oommaa  hheettkkii……  

vviitt****mmiikkää  kklliisseeee……       

ttaaaass  tteekkeeee  kkaalljjaaaa  mmiieellii..  OOnnnneekkss  

oonn  00ttoolleerraannssssii  jjaa  tteerrmmaarriill ll iinneenn    

KKaaffffeettttaa..  MMuuuuttaammaa  mmaattkkaaeevvääss  

kkaauuppaassttaa,,  jjaa  aauuttoo  rraannnnaassssaa  uullooss..  

AAiikkaa  mmoonnttaa  ssuuoommaallaaiissttaa  

jjeennkkkkiiaauuttooppoorruukkkkaaaa  nnääkkyyyy  

TTaallll iinnnnaann  kkeesskkuussttaassssaa..  MMoorrootteettaaaann  iillooiisseessttii,,  jjaa  ppoorrhhaalllleettaaaa  TThhee  BBllaacckk  KKeeyyss::nn  ssooiiddeessssaa  

llääppii  iiddyyllll iisseenn  nneeuuvvoossttooiinnffrraann  kkoohhttii  99ttiieettää..

KKeellii  oonn  hhuuiikkeeee,,  sseeuurraa  oo  hhyyvvää,,  aauuttoo  oonn  hhiieennoo!!  HHeeii,,  eeiippää  ssiittää  iimmmmeeiinnee  mmuuuuttaa  kkaaiippaaaa..  

OOhhiittuukksseett  oovvaatt  vvaaaarraallll iissiiaa..  SSaaiirraassttaa  ssaakkkkiiaa!!  AAuuddii  jjaa  BBMMWW  kkuusskkiitt  ooiikkeeee  ttuunnttuuuu  kkeerrjjäääävväätt  

Vani mainostaa!



vveerrttaa  nneennäässttäääänn……  hhuulllluujjaa  nnuuoo  rroooommaallaaiisseett..

HHiieennooaa  oonn  kkuu    kkyylltteeiissssää  vviillaahhttaaaa  nniimmeett  RRiiggaa,,  HHaaaappssaalluu,,  SSaakkuu,,  jjnnee..  HHyylläättyytt  kkoollhhoooossiinn  

jjaa  nneeuukkkkuu  rroommuurraauuttaaaa  ppiihhooiill llaa  vveettääää  kkaattsseeeenn  kkuummmmaassttii  ppuuoolleeeennssaa..  OOnn  ttääää  eerriikkooiinneenn  

mmaaaa..  KKaassvvuukkaauussii  ppaarrhhaaiimmmmiillllaaaann,,  kkuuiinn  mmeeiill llää  SSuuoommeessssaa,,  ssiillttii  ppeelllloott  ttääyynnnnää  hheeiinnääää????    

MMuuuuttaammaa  hhaassssuu  vviill jjeellttyy  jjoouukkoossssaa..  HHäämmmmeennnnyynn  hheettkkeekkssii..  NNoo,,  mmaaaassssaa  mmaaaann  ttaavvaallllaa..  

OOllii  kkuuiitteennkkii  nneeuukkkkuullaann  aaiikkaaaann  eemmäämmaaaann  vviill jjaaaaiittttaa..

RRaallll iikkeesskkuuss,,  aauuttoommuusseeoo,,  kkyyllppyyllää,,  mmaarrkkuusseetttt……ttäähh??  NNoo  ttuuoo  ttaarrkkaasstteettaaaann  ttaakkaass  

ttuulllleessssaa……    jjaa  ssiiiinnää..  TTaaaajjaammaa  vvaalloott  aallkkaaaa..  JJuussssii  ttookkaasseeee  ::  ””TTuuoossttaa””,,  jjaa  hheettkkeenn  aajjeettttuuaa  

mmaajjooiittuussaalluuee  oonn  eeddeessssää..  JJaa  ttooiisseenn  mmuuttkkaa  ttaakkaannaa  ppiillkkiissttääää  jjoo  ttuuttttuu  kkeeuullaappeellttii..  HHeehh,,  22  

mmiinn  kkoohhtteeeessssaa  jjaa  hheettii  nnääkkyyyy  kkoottiikkyylläänn  5522  DDee  SSoottoo  ll iimmoo..  NNuurrkkaann  ttaakkaannaa  oovvii  aauukkii  jjaa  

ssiiiinnää  mmaajjooiittuusseemmäännttää  jjoo  oonnkkii..  KKiiiittooss  kkiiiittooss..  SSee  oonn  kkuuiittaattttuu..  NNyytt  kkiieerrttäämmäääänn  kkyyllääää  

yymmppäärrii  jjaa  ttuuttuussttuummaaaann  aalluueeeesseeeenn..  TTäämmäähhäänn    oonn  hhuuiikkeeee  

mmeessttaaaa..  EEuurrookkiinnnneerriitt  vvääiissttääää  jjaa  ppeerruutttteelleeee  ppooiiss  aallttaa  vvaaiikkkkaa  iittee  

aajjaaaa  kkiieelllleettttyyyynn  aajjoossuuuunnttaaaann..  KKaaiikkkkiiaallllaa  nnääkkyyyy  AAmmeerriikkaann  

aauuttoojjaa,,  AAmmeerriikkaann  lliippppuuii,,  kkeelllloohhaammeeii,,  ttöötttteerrööttuukkkkiiaa..    JJaa  kkuu  

ppaarrkkkkiiiinn  ppäääässttiiiinn  nnii  hheettii  ttuulleeee  eekkaatt  mmoorroottttaaaa..  LLooiimmaaaa  sseeuuttuu  oonn  

hhyyvviinn  eedduusstteettttuunnaa..  KKeerreettäääänn  hheettkkii  iissttuuuu  jjaa  eevväässttääää..  JJuussssii  kkääyy  

vvaaiihhttaammaassssaa  oommaann  lliippuunn  ttaappaahhttuummaa  rraannnneeeekkkkeeeessee..

TTiieettoo  kkuullkkeeuuuu  kkoorrvviiiinnii  eett  kkoollmmaass  mmaattkkaallaaiinnee  ssaaaappuuuu  

TTaallll iinnnnaaaann  2211..0000..  MMää  nnaauuttiinn  hheettkkeenn  

ttuunnnneellmmaassttaa    jjaa  lläähhddeenn  ppiikkkkuuhhiill jjaaaa  

vvaalluummaaaann  ttaakkaass  TTaallll iinnnnaaaann..  HHiieennooaa!!  

EEllii  ii llmmaann  ppaassssiiaa  ppäääässeeee  rraajjaann  yyllii  

kkuutteenn  eennnneennkkiinn..    VVaassttaaaann  ttuulleeee  

ttooddeellllaa  ppaalljjoonn  AAmmeerriikkaann  aauuttoojjaa,,  ppuuoolleett  

mmaattkkuussttaaaa  ssaaaa  kkuullkkeeee  kkäässii  ppyyssttyyssssää..  

KKeellii  oonn  eeddeelllleeeenn  hhiieennoo  vvaaiikkkkaa  eennnnuussttee  

nnääyyttttii  ssaaddeekkuuuurroojjaa..  LLaaiivvaa  oonn  

rraannttaauuttuunnuutt  kkuunn  ppäääässeenn  ppaarrkkkkiiiinn..  

KKeerrkkeeäänn  hhaakkeeee  lliissääää  mmaallllaassttaa  vviieellää  kkaauuppaassttaa..  OOnnnneekkss  oonn  jjääääkkaaaappppii..  MMaattkkaallaaiinnee  kkyyyyttii  

jjaa  ttaakkaassiinn  lläännssiirraannnniikkoollllee..  TTäämmäähhäänn  kkääyy  jjoo  rruuttiiiinniill llaa..  IIllttaa  rruuppeeee  hhäämmäärrttääää  kkuunn  

ssaaaavvuummmmee  aalluueeeellllee..  VVeeddeettäääänn  kkiieerrrrooss  kkyylläällllää  mmiissssää  iilloo  rruuppeeaaaa  oolleeee  yylliimmmmiilllläääänn..  

LLooiimmaaaann  ssaakkkkii  mmooiikkkkaaaa    jjaa  hhuuiikkkkaaaa::  ””OOnnnneekkss  ttuulliittttee  ttäännnnee  jjoouukkkkoooonn..  EEii  ttäääällllää  kkuulljjee  kkuu  

nnooiittaa  ssuutteennöööörrii  jjeennkkkkeejjää!!  ””  JJaauuhheettaaaann  hheettkkii  BBOOPP::ssttää  kkuunnnneess  ppäääässttäääänn  aajjaaaa  ppaarrkkkkiiiinn..  

Markuksen tie.

Minne sekin vie?



OOnn  ttääää  mmaahhddoottoonnttaa  mmeennooaa  ttäääällllää..  

NNiiiinn  vvaaaa  mmaahhttuuuu  aauuttoott  jjaa  iihhmmiisseett  

ssoolljjuummaaaann  hhyyvviinn,,  eeiikkää  oollee  mmiittääää  

oonnggeellmmiiaa..  MMiieettiinn  jjoo  hheettkkeenn  eettttää  ttääää  

eeii  ttooiimmeeiiss  SSuuoommeessssaa..  JJooss  eeii  

mmuuuuttaa  nnii  jjäärrjjeettttöömmäässttii  nnaahhiinnooiinnttiiaa  

jjaa  ttuurrppaakkäärrääjjääää  jjookkaa  ppuuoolleellllaa..  JJaa  

rroosskkiiaa……

LLooppuullttaa  ttuummmmaatt  ppiillvveett,,  mmiittää  oonn  

ppoovvaattttuu  jjoo  22vvkkoo  eettuukkäätteeeenn,,  ll iippuuuu  vveerrhhookkssii..  JJaa  ttaaiivvaass  rreeppeeee  ttääyyssiinn,,  nniiiinnkkuu  vvaaaa  

kkeessäässaaddee  vvooii  oollllaa..  HHeettkkeenn  vväärrjjöötteelllläääänn  ssaaddeettttaa  vvaanniiiinn  kkyyyyddiissssää  jjaa  ttooddeettaaaann  ppoorruukkaann  

hhaajjaaaannttuuvvaann  sseenn  vveerrttaa  vvaahhvvaassttii,,  eett  ppaarreeee  lläähhtteeee  mmaajjoottuukksseellllee..  KKoouukkkkaauuss  jjaa  

nnäähhddäääännkkiinn  ggrriill ll iikkiioosskkiinn  lliippaann  aallllaa  EElleeoonnoooorraa  MMuussttaannggiinn  oommiissttaajjaa,,  jjoohhoonn  ttöörrmmäättttii iinn  jjoo  

ppääiivväällllää..  RRoouuvvaallllaa  kkuu  oonn  jjaallkkaappaakkeettiissssaa  ((FFoorrddiitt  oonn  sseemmmmoossiiaa))  ppäääätteettäääänn  jjeeeessiiää  jjaa  

ppuuddoottttaaaa  hheeiiddäätt  ssaammaallllaa  mmaajjoottuukksseellllee..

BBuunnggaalloowwiissssaa  oonnkkii  ttuunnnneellmmaaaa,,  lläämmppööttiillaa  hhiippoooo  jjoo  eetteelläänn  mmeerriiii llmmaassttooaa……    jjaaaa  mmuuttttaa,,  

ssiittäähhäänn  ttääää  oonnkkii!!

HHyyvviinn  nnuukkuuttuunn  yyöönn  jjäällkkeeeenn  aaaammuussttaa  aallkkaaaa  88..0000  ssuuoorraaaann  lleennkkiill llee  jjaa  kkaattsseelleemmaaaann  

nnuurrkkkkiiaa,,  ssiieellllää  ttäällllää  hhaarrvvaakksseellttaaaann  hhaarrhhaaiilleeee  jjookkuu  jjaallaann..  TTuunnnneellmmaa  oonn  lläähheess  aauuttiioo..  

KKiieerrrreettäääänn  LLeeeennaann  kkaannssssaa  kkyylläänn  yymmppäärrii  kkäävveelllleenn..  EEii  kkaauuhheeaassttii  kkiiiinnnnoossttaa  jjuuoossttaa  ttäässssää  

kkeelliissssää..  JJooss  hhuuoommeennnnaa  ssiittttee……

AAaammuuppaallaa  ttaarrppeeeett  vvaarrmmaaaann  oolliiss  kkaannnnaattttuunnaa  hhaakkeeee  nnyytt  ssaammaallllaa,,  eeiippää  ttuulllluu  rraahhaaaa//kkoorrttttiiaa  

mmuukkaaaa..  PPaahhuuss!!

  KKyyll  ttääää  oonn  hhiieennooaa  sseeuuttuuuunn..  TTäääällttää  jjoouuttaaiissii  oossttaaaa  jjookkuu  kkeessäämmöökkkkii  ,,  vveeiisstteelllläääänn  vviittssiinnää....

MMaajjoottuukksseessssaa  lliimmuuvvaaaatttteeiittaa  nniisskkaaaann  jjaa  mmuurruuaa  kkuuppuuuunn..  JJaa  kkoohhttii  kkeesskkuussttaaaa..  NNyytt  vvaanniill llee  

jjookkuu  ooiikkeeeenn  hhyyvvää  jjaa  nnääkkyyvvää  ppaaiikkkkaa  ppääääkkaadduullttaa  nnii  mmaaiinnoossaaiikkaaaa  oonn  ttaaaattttuu..  JJaa  kkaass  

ssiiiinnäähhäänn  ssee    kkaahhvviillaann  eeddeessssää..  KKuuiinn  vvaanniill llee  tteehhttyy  mmaaiinnoossppaarrkkkkii..  PPaaiikkkkaa  oonn  vvaarrjjoossssaa..  JJaa  

ttuuttttuujjaa  ttuulleeee  

kkoohhddaallllee  

mmuukkaavvaassttii..  

AAuuttoollllaa  jjaa  

kkäävveelllleenn..  SSaalloo    oonn  

mmyyööss  hhyyvviinn  

HHaauusskkaa  ttaavvaattaa  ttuuttttuujjaa..

JJuussssii,,  LLeeeennaa,,  RRoocckkMMaakkee  jjaa  

SSiinnkkkkoosseett..

Haapsalun linnanpiha.



eedduusstteettttuu..  HHeeii  vvaaaann..  AAllkkaaaa  oollllaa  aaiikkaa  ssuuuunnnniissttaaaa  lliinnnnaann  ppiihhaallllee,,  jjoossssaa  iittssee  ttaappaahhttuummaa  

oonn,,  jjaa  ttaarrkkaasstteelleemmaaaann  kkaalluussttooaa  ttäälllleeeenn  ppääiivväännvvaalloossssaa..  TTuuttttuujjaa    aauuttoojjaa  lleehhttiieenn  ssiivvuuiillttaa..  

PPiittkkäätt  ttoovviitt  jjuutteellllaaaann  TTaallll iinnnnaassssaa  vviirriittaallll iiaa  ppiittäävväänn  mmiieehheenn  kkaannssssaa,,  jjoollllaa  oonn  oommaa  jjaa  MMiikkaa  

SSaalloonn  CCaammaarroo  nnääyyttiill llee..  HHuuiikkeeaa  jjäällkkeeee  

jjaa  ttaaiittaaaa  tteehhoorreesseerrvviikkii  oollllaa  rriiiittttäävvää??

PPiittkkäääänn  iissttuuttaaaann  vvaarrjjoossssaa  jjaa  

nnaauuttiittaaaann  ttaappaahhttuummaassttaa..  KKeellii  kkuunn  

hheellll ii ii  3300++++..  EEii  oollee  vvaarrssiinnaaiissuuoommaallaaiinnee  

rraassvvaanniippppaa  ttoottttuunnuu  mmooiisseeeenn……

PPääiivväänn  ppiiddeetteessssää  jjaa  mmeennoonn  yyllttyyeessssää  

ppaaiikkkkaa  ttääyyttttyyyy  iihhmmiissiissttää..  BBäännddiitt  oonn  

aallooiittttaannuu  oommaann  rrääiimmeeeennssää  jjoo  hhyyvviissssää  

aajjooiinn..  99  kkppll  eerrii  ttaassooiissiiaa  kkookkoooonnppaannoojjaa..  IIhhaann  ppiisstteelleevväätt  ssuuuurreennmmaaaaiillmmaa  mmeeiinniinnggiill llää..  

LLiinnnnaaaalluueeeellllaa  rruuookkaa  ttaarrjjoonnttaa  ttuunnttuuuu  nnuuiivvaallttaa,,  jjootteenn  aalluueeeenn  uullkkooppuuoolleellttaa  ttääyyttyyyy  

ttaarrkkaasstteellllaa  ttaarrjjoonnttaaaa..  EEkkaassssaa  ppaaiikkaassssaa  ssaannoooo  oovveellllaa  jjoo  ppyyyykkkkäärrii  ””22hh  jjoonnoo””....  OOnnkkoohhaann  

ssee  ppiittssaassttaa  llii iikkaaaa??  SSeeuurraaaavvaassssaa  ssaaaa  kkuummmmaassttii  ppaallvveelluuaa  kkuu  aannttaaaa  hheettii  ttiippppiiää..  RRuuookkaa  

jjaa  oolluueett  ttuuooddaaaann  mmiilltteeii  hheettii..  OOuuddooiinnttaa  oollii  kkuunn  kkyyssyyttttii iinn::  ””OOttaattkkoo  ppeerruunnaaaa  mmyyööss””????????  

JJäärrkkyyttyyiinn..    MMiittää  kkuummmmaaaa  iihhmmiisseett  ssiitt  ssyyöö..

IIllttaa  jjaattkkuuuu  jjuuhhllaahhuummuussssaa  rrookkiinn  äääänneeppaaiinneeeenn  nnoouusstteessssaa..  HHiieennoossttii  oonn  hhooiiddeettttuu  

ttaappaahhttuummaa..  HHuuoommiissttaa  ooddootteelllleessssaa..

AAaammuussttaa  nnoossttaann  ttaaaass  jjuuookkssuuttoossssuuaa  hhiiuukkaann  aahhkkeerraammmmiinn  jjaa  vveeddäänn  kkuunnnnoollllaa  hhiieenn  

ppäääällllee..  2277  nnääyyttttääää  mmiittttaarrii,,  jjootteenn  ssee  eeii  ppaalljjoooo  vvaaaaddii..  KKiiuukkuullllaa  vveeddäänn  2255mmiinn..  SSuuiihhkkuussttaa  

ppäääässtteessssää  mmuuuu  ppooppppoooo  oonnkkii  jjoo  ppööyyddäänn  äääärreellllää  hhyyvviinn  vvaalliikkooiittuujjeenn  ggoouurrmmeett  

aaaammuuppaalloojjeenn  äääärreellllää..  TTäännäääänn  kkuunn  oohhjjeellmmaassssaa  eeii  oollee  kkuuiinn  kkuunnnniiaakkuujjaaaann  

jjäärrjjeessttääyyttyymmiinneenn  jjaa  ssiiiirrttyymmiinneenn  TTaallll iinnnnaaaann..  EEllii  eeii  mmuuuuttaa  kkuunn  ttoorriill llee..  HHuurrjjaassttii  oonn  jjoo  

ppoorruukkkkaa  kkookkoooonnttuunnuutt  ttoorriill llee  jjoo  eennnneenn  kklloo  1111..0000,,  jjaa  nnookkkkaa  kkoohhttii  ppääääkkaattuuaa..  PPoollii iissiitt  

rruuppeeaaaa  ppaarrvveeiilleeee  ssiiiinnää  nnookkaann    eeddeessssää..  EEii  mmuuuuttaakkuu  kkyyssyymmäääänn  ssaaiisskkoo  ppuuhhaallttaaaa..  JJaa  

Se...Camaro!



kkaass,,  nnoollllaaaa  

nnääyyttttääää..  

TTuurrvvaallll iissiinn  mmiieelliinn  

kkoohhttii  TTaallll iinnnnaaaann……  

lleettkkaa  lläähhtteeee,,  jjaa  

ttoossii  oonn..  JJuussssii  eeii  

yyhhttäääänn  

vvaallhheeddeelllluu..  TTääääll  

oonn  ooiikkeeeessttii  kkookkoo  

kkyyllää  kkookkoooonnttuunnuutt  

tteerrvveehhttiimmäääänn  

lleettkkaaaa..  SSiiiiss  ttoossii  ppaalljjoonn..  MMuussiiiikkkkii  ssooii,,  ttooiisseett  ppoollttttaaaa    kkuummiiaa..  TTooiisseett  vvaaaa  nnaauuttttii ii  

ttuunnnneellmmaassttaa..  LLeettkkaa  kkäääännttyyyy  kkoohhttii  lleennttookkeennttttääää  mmiissssää  ttaappaahhttuummaa  jjaattkkuuuu  vviieellää  

ssuunnnnuunnttaaiinn  kkiiiihhddyyttyysskkaarrkkeellooiissssaa..  MMee  kkäääännnnyyttäääänn  kkiillttiissttii  kkoohhttii  99ttiieettää,,  jjaa  kkeeuullaa  

TTaallll iinnnnaaaann..  TTääyyttyyyy  ssiittää  ttuulliiaaiisseett  hhaakkeeee..

KKeellii  oonn    ttaaaass  kkoohhddaallllaaaann..  TTuunnnneellmmaann  llaattiissttaaaa  vviillkkkkuuvvaalloott  jjoottkkaa  ppyyssääyyttttääää  nn..  2200kkmm  aajjoonn  

jjäällkkeeeenn..  HHeettkkeenn  ppyyssääyyttyykksseenn  jjäällkkeeeenn  ppäääässttäääänn  nnääkkeemmäääänn  mmiittää  oonn  ttaappaahhttuunnuutt,,  ppaahhiinn  

mmaahhddoollll iinneenn..  NNookkkkaakkoollaarrii,,  SSuuoommii  kkiillppiinneenn  PPoonnttiiaacciinn  oojjaassssaa……  jjäällkkeeeenn  kkuuuulleemmmmee  

oonnnneekkssii  eettttää  hheennggiissssää  jjaa  ssuuhhtt  kkoohhtt  ookk..  OOnnnneekkssii..

  AAii  nniiii,,  ssee  kkyyllttttii……    mmiissssääss  kkoohhttaaaa  ssee  ssuuuurriinnppiiiirrtteeiinn  oollii..  HHeettkkeenn  aajjeettttuuaa  ssee  jjoo  llööyyttyyyykkii!!    

MMuullllee  iihhaann  oommaa  ttiiee!!!!

RRaannnnaassssaa  ppaakkoollll iisseett  kkuuvviioott  vviieellää  jjaa  mmaattkkaann  llooppppuuoossuuuuss  rruuppeeee  hhäääämmööttttääää..  LLaaiivvaaaann  

ppaakkkkaaaajjaann  jjäärrjjeessttääää  kkiivvaassttii  ssuuuurriimmmmaann  oossaann  jjeennkkkkiiaauuttoojjaa  ssaammaaaann  jjoonnoooonn..  HHiieennooaa,,  

ppeeuukkkkuuaa  ttäällllee..  JJuutteellllaaaann  ppiittkkää  ttoovvii  lloohhjjaallaaiisstteenn  kkaannssssaa..  LLuuppaaaavvaatt  ttuullllaa    bbuurrnnoouuttiiiinn  iissoollllaa  

MMiieelleennkkiiiinnttooiinneenn  yyhhddiisstteellmmää  VVeennääjjäällttää..

MMuukkaavvaann  nnääkkööiissttää  rruuuuhhkkaaaa  HHaaaappssaalluu  

LLoossssii  ppllaattssiillllaa..



jjoouukkoollllaa..  JJaa  kkaass,,  hhrraa..  HHeelliinn  MMuussttaannggiill llaa  oonn  mmyyööss  ttäääällllää..  OOnnnneekkss  tteerrvveehhddiittttii iinn  sseennttäääänn  

ppaalluuuummaattkkaallllaa..    HHeellssiinnggiinn  ppäääässssää  uullooss  ttuulllleessssaa  rraannnnaassssaa  oonn  mmoonnttaa  iihhmmeetttteellii jjääää  kkuunn  

nneelliisseennkkyymmmmeennttää  jjeennkkkkiiaauuttooaa  ttuulleeee  jjoonnoossssaa  uullooss..  AAjjoojjäärrjjeesstteellyytt  oovvaatt  kkookkoouukksseenn  ttaakkiiaa  

ssoottkkeettttuu  jjaa  aalllleekkiirrjjooiittttaannuutt  ssoommppaaiilleeee  hheettkkeenn  llööyyttääääkksseeeenn  ooiikkeeeenn  rreeiittiinn..  HHyyvvää  mmiinnää  jjaa  

mmaaaallaaiissuuuutteennii..

KKeellii  oonn  kkoohhddaallllaa  mmyyööss  kkoottoonnaa  SSuuoommeessssaa..  LLiiiikkeennnnee  oonn  rraauuhhaallll iissttaa,,  ii llttaaaauurriinnkkoo  ppaaiissttaaaa..

KKiiiittooss  oossaallll iissttuujjii ll llee,,  kkiiiittooss  RRiivveerrssiiddee  CCrruuiisseerrss  vvaannii  llaaiinnaassttaa..  HHiieennooaa  oollii,,  eehhkkää  eeii  

kkuuiitteennkkaaaann  eennssvvuuoonn  hheettii  uuuuddeessttaa..  MMeennnnää  jjoohhttii  mmuuuuaallllee  vvaaiikkkkaa..  KKoorrjjaaaammoonnsseettää  ppooiissttuu  

ttaakkaavvaasseemmmmaallllee  jjaa  ttäänn  kkeessäänn  mmaaiinnoosskkeeiikkaatt  oonn  mmuunn  oossaallttaa  ttäässssää..

UUuussii  BBOOPP  eennss  vvuuoonnnnaa,,  uuuuddeett  kkuujjeeeett..  KKiiiittooss,,  nnaamm..

TT::MMuussttaann  ppaajjaann  ((mm))aasseennttaajjaa

Buick... ...ja sen mosa!

MMiittää??????  BBOOPP  oonn  rriisskkiiaalluueettttaa!!  ((OOHHUUTTSSOOOONN))  

JJuussssii  jjaa  MMaarrkkuuss  hhooiittiivvaatt  mmaaiinnoossbbaannnneerriinn  

hhiieennoooonn  ppaaiikkkkaaaa

ppäääässiissäääännkkääyynnnniillllee..  TTäällllee  iissoo  kkäässii!!

Mustang Sallyt!!!

Sunnuntain paraati kaupungista kiihdytyskisoihin. 

Tai kuka sitten lähti minnekin.



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 

ajoin ja hämmästelimme 

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.

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 

Hurmen Jampen Buick Riviera.

Mukava nähdä tätäkin pitkästä aikaan.

Hei vaan kaikille tutuille!

KKuuvvaatt  jjaa  ttuurriinnaa::

KKrreeiivvii



kävis suihkussa ja laittaisi 

tabacia kainaloon. Käy sitten 

parempi flaksi. Ei mulla kyllä 

omakohtaista kokemusta ole, 

mutta pojat ovat kertoneet.

Rompetorin jälkeen kentällä 

olikin jo lupaavan paljon 

kalustoa. Ei kun tutkimaan.

Kalustoa on laidasta laitaan, 

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 

rakentelusäännöksiä 

vapauttaa?

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?

Oranssi Camaro sykähdyttää aina.

MMeennnneeeett  uunneellmmaatt  oovvaatt  nnyykkyyäääänn  mmaahhddoolllliissiiaa..

'59 Buick. Näitä ei ole milloinkaan liikaa. 

Tietty tämä on vain allekirjoittaneen 

mielipide.



JJaa  lliissääää  ''5599  BBuuiicckkeejjaa..

OOnnkkoo  ttäällllää  ssmmuurrffffiillllaa  MMooppaarr  

eessiikkuuvvaa??

NNääkkyyvviillllää  vviiiitttteeiittää  rraajjuummmmaassttaa  

''5577  CChheevvyyssttää..

UUsskkootttteekkoo  eettttää  oolleenn  mmiieellttyynnyytt  BBuuiicckkeeiihhiinn?? AAii  ppeerrhhaannaa,,  nnääiillllää  ssaaaa  aajjaaaakkkkiinn??  BBuuiicckk  

SSppoorrttwwaaggoonn..

JJookkuu  ttuuttttuu  eekkssyyii  ttäähhäännkkiinn  kkuuvvaaaann  ''5599  EEllCCaammiinnoollllaaaann..






