




Joopa joo, vuosi on vaihtunut ja kesä lähenee kovaa(?) vauh�a. Ennen 
kevään näy�elyitä talven tapahtumakalenteria väri�ää Kustom Kulture 
Show Kaapelitehtaalla 9.‐10.2. Tuollahan on taas käytävä.
Aikoinaan oli Tampereella mainos jossa tode�in e�ä koulussa on käytävä, 
ja naulakko. Miten tämä lii�yy tähän? Ihme�elen sitä itsekin. 
FB ja muu some tekee mahdolliseksi tallien tapahtumien seuraamisen, sillä 
edellytyksellä e�ä tallitouhuilta some�amaan eh�i. Vielä kun eh�si 
some�amiselta talliin. 

Syyskokous pide�in kokeiluluontoises� viikolla. Ja kas kummaa, osallistujia 
oli runsaammin kuin sunnuntaisin järjestetyissä kokouksissa. Pitänee jatkaa 
samalla linjalla. 
Toinen erikoisuus oli kokouksessa suoritetut henkilövalinnat. Paljoa ei 
muu�unut, mu�a jotain pientä muutosta kuitenkin. Nyt kun 
sammaloitunut kivi on liikahtanut, jatkuuko liike ja näemmekö lisää 
muutosta tulevaisuudessa?
Hallitusvastuusta poistuivat Mika Helenius, Mikko Purtsi ja Kimmo Iirola. 
Mikan jäädessä kuitenkin vastaamaan ajano�ohommista, ja Mikko siirtyi 
toiminnantarkastajaksi. Uutena hallitukseen tuli Anssi Saarikko, Hans Larke 
ja Kasperi Santasaari. Kassu vali�in myös hoitamaan yhdistyksen some‐ ja 
ne�yhteyksistä. Puheenjohtajana jatkaa Ari Nikkanen ja 
varapuheenjohtajana Jyrki Grönroos. Eero Kivikoski halusi pois Roope Ankan 
–roolista ja rahastonhoitajaksi vali�in Annika Salokannel. Sihteerinä jatkaa 
Lila Lehtola. Tarkemmin yhteys�etoja RC info –sivulta sivulla 2. Osa 
henkilövalinnoista teh�in syyskokouksen päätöksellä hallituksen 
kokouksessa joulukuussa.
RC ”fanituo�eita” kaupi�elemaan vali�in Sari ja Heli Koivisto. Missä, 
milloin ja miten tuo�eita on saatavana, selvinnee kevään aikana. Puheeksi 
tuli myös yhdistyksen tel�ojen kunnostaminen tai uusiminen. Eli onko 
teltoille nykyään enää aiemman tapaista tarve�a ja minkä kokoisille 
mahdollinen tarve olisi.
Keskustelua käy�in Burnout Partyn ja muiden mahdollisten tapahtumien 
osalta. BOPin järjestämiseen halukkuu�a löytyy, mu�a kysymysmerkkinä on 



Kiikalan kentän kehi�ämishanke. Hanke sai  600 000€ rahaa, mu�a millä 
aikataululla raha levitetään kentän pintaan? Eli onko elokuussa jo työt tehty, 
vai vielä kesken, tai onko aloite�ukaan. Presiden�llises� pohdiskellen: 
Asioilla on tapana järjestyä. Auringon siirtyessä korkeampaan asemaan 
taivaalla lienee tähänkin asiaan saatu jo jonkinlaista selvyy�ä.
BOPin lisäksi myös muunlaista toimintaa yhdistyksen taholta halu�aisiin 
lisää. Esille tuo�in mahdoilliset yhteismatkat erilaisiin tapahtumiin, 
esimerkkinä käyte�in Lahden näy�elyä ja Someron Esakalliota. Toki matkoja 
voitaisiin tehdä muuallekin, lähelle tai kauemmas. Yhteismatkoja voitaisiin 
suori�aa harrasteajokein tai vaikka bussilla,  tapahtumasta ja ajankohdasta 
riippuen. 
Aiemminkin on vastaavaa ollut mielessä, mu�a toteutukseen as� ei aate ole 
jalostunut. Jos matkojen suhteen päästään ideasta toimeen, lienee 
sähköpos� markkinoin�kanavana RC News’ia ke�erämpi. 
Halu herätellä Blues Picnic Vuohensaaressa tuo�in myös esiin. Ajankohta 
olisi kesäkuussa ennen kuin kesätea�erikausi alkaa. Eipä siinä mitään, 
parhaimmillaan mukava tapahtuma. Jos idea saa tuulta alleen, lienee 
seuraavassa lehdykässä lisää kerro�avaa.
Jäsenmaksut pääte�in pitää ennallaan.
Tilit Nordeassa pääte�in lope�aa ja siirtyä kokonaan Osuuspankin 
asiakkaaksi.

Eerikäisen Markus on ahkeroinut kuljetuskaluston parissa. Ehostusta on 
saanut osakseen traileri, kuin myös Vani. Vaniahan on jo aiemmin käyty läpi 
tekniikan osalta ja käy�övarmuus ja –mukavuus ovat parantuneet. Vielä 
ennen talvilepoa auto katsaste�in ja muute�in pake�autosta 
henkilöautoksi! Haussa on vielä Chevrolet Beauville –malliin sopiva 
keskipenkki. Jos sinulla on �etoa jossain ylimääräisenä lojuvasta penkistä, 
ota yhtey�ä. Vanin matkustusmukavuus on nyt kuin malleilla ennen 
verovapau�a. Kaikella on hintansa ja verovapaudesta joutui maksamaan 
matkustamalla kirkonpenkissä. 

Tämän lehdykän mukana on myös jäsenmaksulappu. Huomioi e�ä 
yhdistyksen pankki�li on vaihtunut. Uusi �linumero löytyy maksulapusta ja 
RC info‐sivulta. Kiitos kun huomioit tämän.

2018 BOP’ia ja BOP muistelobileitä muistellaan tässä lehdykässä Markuksen 
toimesta. Mukava kun joku muukin vaivautuu kirjoi�elemaan. Lisääkin kuvia 
ja tarinoita mahtuisi mukaan. Tie�y somen (esim. RC FB‐sivu) voisi valjastaa 
myös tähän käy�öön, joskin RC News’in kau�a omien tekemisten jakaminen 
ei ole ihan niin julkista.
Eiköhän tällä taas saada vuosi käyn�in, joka muuten on Riverside Cruisersin 
35. Vuodet kiitävät kuin kalsarei�en katkennut kumilanka. Pitäisikö tätäkin 
jotenkin juhlistaa erikseen, vai sisällytetäänkö kaikkeen tekemiseen hieman 
lisää bling‐blingiä? 

Toivomme teille eri�äin harrasterikasta vuo�a 2019!



Keväällä perustavakokous hallituksen 
kesken, jossa yksiseli�einen päätös, 
Burnout Partyyn järjestetään myös 
vuonna 2018. 
Uudelleenvalintoja 
järjestelytoimikuntaan tarvitaan 
Kimmon väistyessä vetovastuusta, 
Anssi ja Jyrki siirtyvät organisoimaan 
tapahtumaa. Uusia naamoja, uusia 
ajatuksia? Hyvä jos näin on. 
Alustavia kokouksia pitkin kevä�ä ja 
kesää. Yhteenvetoja ja uusia tuulia 
katukiihdytys cup:in merkeissä jonka 
takana Akinaa�ori Radalle.comista ja 
ajanotosta huoleh�i Riverside 
Timers. Suuria lisäponnisteluja ei 
vaadita cupin suhteen kerholtamme. 
Vuosivuodelta harventunut 
talkoolaisten määrä huole�aa jälleen. 
Täytyy siis �ivistää toimia ja udella 
uusia henkilöitä kerhon ulkopuolelta. 
Muutaman uuden allekirjoi�anut 
saakin värvä�yä mukaan. Hyvä niin. 
11.8 lähestyessä kaikki näy�ää 
hyvältä. Pientä säätöä vielä ihan 
loppumetreillä, mu�a Anssi hoitaa 
nekin kunnilla!! 

Perjantai 10. 08. oon normaalis� 
töissä ja haen SRKV:lta ennakkoon 
varatut kamat ja ja pakkaan loput 
tarvekalut autoon. Tänä vuonna 
kuskien puute… eiku kuskien vähyys 
tuo�aa tuskaa. Kuorma‐
autonkulje�ajia on näköjään liika 
vähä?  Mu�a tämän homman hoitaa 
hienos� Hansin velipoika ja tuo 
kerhon varastolta teltat ja ravintolan 
pöydät. Hyvä, lisää uusia naamoja 

kerhoon. 
Kiikalan ken�ä suljetaan käy�öömme 
klo 17.00. Saavun paikalle var�n 
vaille. Kentälle onki jo eh�ny Olli, 
yhtä reippaana kuin aina. Ei muuta 
kuin kon� auki ja aidat ja muut 
tarpeet pitkin pihamaata esille. 
Taas hämmästyn kuin autojen määrä 
hangaarin vierellä lisääntyy, mu�a 
ihmiset haihtuu kuin tuulen viemänä. 
Ja kuten aina, hetken päästä kun 
käännän pään, huomaan e�ä meillä 
on pystyte�ynä ajano�o, rata, 
opasteet, turva‐aita, varikko, 
ilmoi�autuminen, ravintola, 
kisatoimisto, baari, paitamyyn� 
jnejne…. Siis tää porukka on niin 
pro!!!  ” voi Jehna!! ” sanoisin tähän 
Mar�… 
Kello on 20.40 kun katsellaan An�n ja 
Ollin kanssa… kaikki on valmista 
huomiseksi. 

Eikä ku ko�o, huomiseksi eväät ja 
kello herätykselle. 
Aamu on usvainen, kisatoimistolle 
ilmoi�autumaan ja huokkaamaan 
Hansulle  huomenet, BOP CREW 
2018 paita kainaloon ja ”sorvin 
ääreen”(sorvarin poika nääs). Vielä 
kerran hinausauton ja rataryhmän 
auton varusteiden tarkistus…

D‐�me.  Katsastus aukea 8.00…eipä 
ole ruuhkaa, hiljalleen rupee kalustoa 
tuleman. Paniikkia ei ole missään 
kohtaa aamua. Onneks on ukkoja 
näin monta hoitamassa tarkastelut, 
ni ei ole  tarve hosua. 
Muutamia moi�eita ja 
korjausmääräyksiä kilpureissa, 



joukossa toki oikeinkin hienos�kin 
rakenne�uja autoja. 
Kulje�ajakokouksen kuulutus kertoo 
kisan alkuun olevan enää hetki. Ja 
kuten aina, taas radiosta kuuluu, 
ma�myöhäisiä tulee, jahka 
kerkeävät alueelle. Kait ne sit täytyy 
tarkastaa… 

Kisa alkaa. Siirryn omalle 
asemapaikalle. Timbe siellä jo 
varmalla o�eella hoitaa rataryhmän 
auton asemapaikalle. 
Nuoriso‐osasto opastetaan 
hoitamaan wc‐�lojen siisteys ja 
paperin määrä, vesipisteille 
käsipaperit, roskien keruu ja tyhjät 
pullot palkaksi. Hyvä pojat! Näistä 
saadaan toivo�avas� reippaita uusia 
ak�iveja kerhoon. 
Kisa sujuu kuten totu�ua. Ei 
suurempia kommelluksia, jotain 
pientä siis�mistä ja radan säätöä. Keli 
hellii, vaikka tuulee voimakkaas�. 
Katsojia on mukavas�. Voisivat pitää 
baarin ja kahvilan kiireisenä. Käyn 
jutu�amassa palokuntaa, ja 
ambulanssia. Lanssi on  tänä vuonna  
oste�u turkulaisen järkkärifirman  
mukana, ja osoi�autuu Paimion 
sairaankuljetuksen porukaksi. Ovat 
oikeinkin mielissään kutsusta. Ja 
lupautuvat myös ensivuonna, jos 
kutsu tulee. Aivan loistavaa. 
Täytyykin ens vuonna onkia näin 
mukavat hemmot jostain suoraan. Ei 
tälläistä talkoo henkeä liikaa ole 
nykypäivänä. 

Päivän aikana selviää, e�ä kilpailijoita 
on n. 100 mikä on ihan mukava 
määrä, tällä määrällä saadaan 
jouhevampi kulku kisassa. Muutama 
radan rasvaus (ajoneuvo rikkoutuu, 
jolloin öljyä tulee radalle) hidastaa 
kisan kulkua. Mu�a se kuuluu 
moo�oriurheiluun. Kapinat radalla 
kiihtyy ja muutamia todella kovia 

vetoja nähdään päivän aikana. 
Kunnes paukahtaa täys yllätys, 9 
sekunnin alitus Kiikalan kisa 
historiassa. Mikko Wihinen 8,929 / 
266,08km/h, ja vielä autolla! Eikä voi 
olla tässä kohdassa mainitsemani 
e�ä tämä kyseinen auto tuli 
kisapaikalle ajamalla, peräkärryä 
hinaten. Ja palkinnon jälkeen myös 
lähtee ko�in ajaen. Huikea osoitus 
e�ä oikealla kisakamppeela voi myös 
ajaa maan�etä, ja vielä Tuusulaan 
as�. 
Palkinnot jaetaan ja parhaat saavat 
hyvät suosionosoitukset. 
Tapahtuman purku käy ihan yhtä 
nopeas� kuin pystytyskin… taas 
seistään kysymysmerkkinä kaks 
tun�a jälkeen ”siinäkö se oli?” 31. 
kerta on ohi… 
Nokka koh� Saloa, kerholle ja 
varastolle jeesaamaan kuorman 
purussa. 
Ko�in ja suihkuun… kuumo�aa 
naamasta kivas�, vaik ei niin 
paistanut. Tää pajapeikon lärvi ei o nii 
to�unu tuuleen… 
Nooh, Nuijabaariin sil� meen. Kun 
kerta sain Rack Doll:In , eli Oran  
pumpun järky�yä paikalle. Iha vaan 
mennei�en vuosien tapaan 
a�erpartyjen muistoksi tää tapa 
järjestäytyä baariin kisojen jälkeen on 
vaan vaa jotain mitä ei osaa 
seli�ää…. 
Mukava e�ä edes kourallinen 
talkoolaisia on tullu paikalle, lisääkin 
olis mahtunut. Ilta jatkuu mukavas� 
ja ko�in joutuu hoipertelemaan. 

Kiitos Kiikalan, kiitos avustavat tahot, 
kiitos kaikki talkoolaiset…ihan tässä 
herkistyy. 

Nämä olivat kesän loppukahinat, ja 
seuraavaks järkkäämään 
talkoolaisten muisteloiltamia… 

T:Mustan pajan möheltäjä…



Muistelot

BOP  Part 3 / talkoolaisten iltamat. 

Pieni hengähdystauko kesäkiirei�en 
jälkeen. BOP:stä saatu palaute�a 
tu�avapiiristä ja ylöskirja�u sille 
tarkoite�uun kansioon ensi kau�a 
odo�amaan. Hallituksen kokous, 
lievien arvostelujen jälkeen ringissä 
toinen toisiaan selkään taputellen 
todetaan kisan menneen ihan hyvin. 
Oi kun me ollaan hyviä!! Udeltuani 
talkoolaisiltamien järjestämisestä, 
jäin yksin käsipystyyn h‐moilasena….
Utelen vielä halukkaita järkkääjiä 
illanistujaisiin…. Tunnelma kuin 
autokorjaamolla juhannuksena… no 
näin. Tuleman pitää. Enköhän jotain 
pientä keksi, ovathan talkoolaiset 
palkintonsa ansainneet.
Pieni vies� Katjalle, ja bändi on 
saman�en vara�u. Toinen vies� 
Virvalle, ja paikaksi valikoituu 
lounastreffien jälkeen Maran baari. 
Aivan loistavaa, paikka on kylällä, 
joten eipähän oo vaikea tulla Eikä 
tarvitse vaivautua poistumaan kuin 
naapurijuo�olaan jos tarve niin 
vaa�i. Sovimme ”rouva‐Maran” 
kanssa alustavas� ruoka, juoma, 
jälkiruoka/kaffe asiat, ei se mitään 
sen kummempaa vaadi. Valikoidaan 
kalenterista alustavas� syyskuu loppu‐
lokakuun alkupuoli. Täsmennykset sit 
lähempänä. Heille passaa kaikki, 
KAIKKI! Aivan loistavaa palvelua, ei 
ihme e�ä hei�n konsep� TOIMII!!!!  
Emäntä ilmoi�aa olevansa lomalla  
silloin, joten vetovastuuseen 
tapahtuman ollessa on Lo�a. 
Pieniä säätöjä vaa�i tämäkin, miks 
mikään ei mee niitä Strömsöössä? 

Onko petrefolkket vaa jotenki 
siunatunpaa sakkia? Harmillises� 
ennakkoilmoi�autuminen jää 
vaisuksi? Kumma kun ilmainen ruoka 
ja livemusiikki ei kelpaa. Juomista nyt 
puhuma�akaan! Outoja nää 
nykyihmiset?? 
Bileiden ajankohdaksi valikoituu 
20.10. Bändin kanssa viilataan ja 
Katjan kanssa todetaan tunnelmaan 
sopivan paremmin Oran duo, eli 
Acos�c Lady. 

Illan lähestyessä allekirjoi�anut on 
vie�änyt viikon ulkohommissa. Ja sen 
huomaa. Voi väsy… on se vaa nii eri 
mihin tämmönen reppana o 
to�unu… 
No, limuvaa�eet  päälle, vai mite ne 
nykynuoret puhu: ”vähä parempaa 
seppälää”. (Tietääkö nykynuoret enää 
edes Seppälää?) Ja muuta ku nenän 
perässä tapahtumapaikalle. Oran 
pariskunta onki jo stemmailemassa. 
Lo�a o hoitanut muut pui�eet 
hienos�.  Aivan loistavaa. Otan oluen 
ja jään odotellen. Lo�a siinä jo kerkee 
harmi�ele vähäistä osallistujamäärä, 
harmi sinänsä, koska pui�eet on 
loistavat. 
No n. 20% talkoolaisista tulee 
paikalle, ja Jyrki pääsee avaamaan 
illan. Ja ei muuta kuin syömään., 
ruoka on kyllä enemmän kuin hyvää. 
Ja sitä on rii�äväs�. Siis todella 
rii�äväs�! Bändi aloi�aa oman 
veivauksen ja sopii kyllä hyvin 
tunnelmaan. Kaffe�a ja kaakkua 
jälkiruuaksi. Solis� itse on särkenyt 
käpälänsä, joten häneltä jää soitanta 
pois. Hienos� ovat A‐P Niemen 



pyytäneet taustavoimiksi. Mukava lisä 
näin yllä�äen… 
Ilta on mukava hyvässä porukassa. Ja 
jorinaa rii�ää jos jonkinlaista. Kiitos 
osallistujille…. 

Ai niin, tässä kohtaa joutuu kissa 
nostamaan häntänsä kun muut ei 
siihen pysty. 
Salakavalas� Jyrki ja Anssi hiipii 
pysäy�ämään bändin ja keho�aa 
kuulolle. Siellä on kädenojennus 
allekirjoi�aneelle, vuoden aikaisista 
ponnisteluista kerholle. Olen ote�u ja 
nolo yhtä aikaa. Sitä o kerä�y koko 
kassillinen mulle tärkeitä tarpeita! Voi 
teitä… (puna nousee poskille) 
Pokaaliin on kirja�u:  BOP 2018 The 
Man. Jyrkin kehusanojen jälkeen, 
Kiitän kovas�!! 
Tää on kyl iha liikaa, en tehny enempi 
ku muutkaan. Mu�a kiitos. Tää on 
vaan vapaaehtoistyötä, ja mukava lisä 
arkeen…. ja suurta halua jatkaa hyvän 
kerhon toimintaa, hatun nosto 
aikasemmille ak�iveille. Mun o 
helppo jatkaa kun edelliset o tehny 
hyvän pohjan!!! 
Millään muotoa ei voi olla 

mainitsema�a Jyrkin, Anssin, Eeron, 
Mikan, Kreivin, Timon, Hansun, Lilan 
ja Mikon panosta kuluneesta 
vuodesta. Te tee�e pohjan toimivalle 
kerholle, minkä jälkeen on helppo 
kerätä rusinat pullasta. 

Vuosi 2018 oli kruisailu‐ ja 
harrastekesä. Mui�en RC:n jäsenten 
kanssa toiminta on ollut helppoa, ja 
toivotaan näin olevan myös tulevina 
vuosina!... Nyt sitä simaa.. Eiku oliko 
se glögikausi? Kippis. 

Kiitos
T:Markus Eerikäinen, The Man‐
BOP2018

Syyskuun saapuessa ei kannatanut 

vielä laittaa harrasteajokkia naftaliiniin, 

vaan syyslokakuun vaihteessa oli vielä 

tapahtuma käytävänä, Jenkkiautonäyt

tely Lahdessa. Tapahtumaan liittyi cruis

ing  ja iltabileet.

Tuo harrasteajoneuvon kanssa Lahteen 

meneminen oli mullakin suunnitelmissa, 

mutta mukavuudenhalu voitti. Kroppa on 

hieman erimieltä viimeisimmistä autoon 

tekemistäni muutoksista. Istuimessa ei 

ole korkeussäätöä ja istuimen etureuna 



on hieman liian korkealla pidemmälle 

matkalle. Samoin uuden ratin adapteri 

on hieman liian korkea ja ohjaus täten 

haitallisen lähellä. 4050 lukuisilla ajele

ville tämä tuskin olisi haitta, mutta itsel

leni kylläkin. Lisäksi vikakoodin 

syttyminen ajoittain ja auton aiemmin 

viikolla motarille hyytyminen epäilytti, eli 

matkaan lähdettiin svantewagonilla.

Mukavan poutaisessa kelissä 

saavuimme Lahteen. Auto kadunvarteen 

parkkiin ja kävelylle. Harrasteparkki 

sinällään olisi ollut jo pidemmän 

tutkimisen arvoinen. Harrasteparkit ovat 

yleensäkin hyviä läpileikkauksia siitä 

miten harrastajakunta ”makaa”. 

Oikeastaan lieviä vaikeuksia oli saada 

Kata myytävänä olleen ’59 Cadillacin 

viereltä pois. Ei auton, vaan lipunostoon 

ja sisään.

Sisään saapuessamme tulikin jo ensim

mäinen hämmästyksen paikka. Tai 

aivan ensin ei tullut hämmennys, vaan 

korviin kantautui Salorannan Masan 

tuttu ääni. Seuraavaksi tuli se häm

mennys, Jimmy Shine (yksi näyttelyn 

julkkisvieraista, toisten ollessa John 

D'Agostino, Gene Winfield ja ZZ 

Topin Billy Gibbons) kävelee vastaan 

ja tervehtii. Katsoo suoraan päin ja 

tervehtii vain mua! Maineeni auton

rakentajana lienee kiirinyt jo uudelle 

mantereelle asti? Kyse lienee 

aikaansaamattomuudestani. Ei auta 

kummastelu ja kyselemään en aio 

mennä. Suunnaksi päähalli.

Toisinaan, aika useasti, projektivaihe 

on viimeisteltyä hienompi. Ainakin mielenkiintoisempi.

Sisäänkäynnillä oli Ujo vastaanottaja. 



Lahden näyttely on perinteisesti korkeatasoinen. Hyvät suhteet läntisen naapur

imaan harrastajiin helpottavat sikäläisen kaluston näytille saantia. Mutta siniristil

ippua voi vetää salkoon, sillä People’s Choice oli myös Billy Gibbonsin 

suosikikseen  valitsema Esa Hytösen Amazzon. Todella hieno laite, jonka ym

pärillä riitti väkeä niin ettei kuvaa tahtonut saada.

Näyttelyn teemana olivat huoltoasemat. Aika mukavasti oli rekvisiittaa esille roud

attu. Vintage Valtakunnan seuraavia jaksoja filmattiin tapahtumassa, samoin fil

masivat kesällä Haapsalussa.

GM:läiset vuosijärjestyksessä. '58 Buick ja '59 Cadillac.

Kaikkia konserneja edustettuna. Kustoms are kool!!!



Esa Hytösen Amazzon ansaitsee hiukan suuremmat kuvat. Kotiin tuomisina Jyväskylään Billy 

Gibbons'n suosikikseen valinta ja People's Choise palkinto.



Kolme hallia toinen 

toistaan mielenkiin

toisempia ajokkeja, var

masti jokainen löytää 

itselleen mieluisaa kat

seltavaa. Tuninghallin 

läpikäyntiin ei aivan 

hirveasti aikaa kulunut, 

vaikkakin työnjälki ja 

käytetty aika, vaiva ja 

raha pisti ottamaan ha

tun päästä. Ja vaikka 

osastoilla hengaili 

vähissä pukeissa vast

akkaisen sukupuolen 

edustajia, ei vaan 

oikein iske. Mutta, 

jokaiselle jotakin ja jos 

ei, voi ravintolassa ta

voitella muistamat

tomuuden tilaa ja 

odottaa musiikillista il

lanviettoa.

Tuttujen kanssa tur

isten ja kalustoa kum

mastellen päivä kului 

mukavasti. Jonkin nyt 

jo unohtuneen syyn 

vuoksi piti meidän 

suunnata kohti kotia ja 

jättää iltabileet muiden 

koettavaksi.

Jos sitten seuraavalla 

kerralla?



Legendat heittää legendaa. 
Gene Winfield ja Masa Saloranta.

Porsche 356, ruotsalaisen Gasoline lehden projekti. 
Auto löytyi taltioituna pressun alla ulkosalla. Melko 
karseassa kunnossa siis. Tumban ammattikoulu oli 

tässäkin projektiissa mukana, kuten 
muutama vuosi sitten Lahdessa 
vieraileessa Chevy vanissakin. 
Mielenkiintoista että keväällä 
lehden  VW trike esiteltiin 
Helsingissä ja nyt Porsche 
Lahdessa. Molemmat Mikael 
Forsmanilla on suhteet kunnossa?

Junakeula VW:t ovat todella 
haluttuja nykyään. Voi kun noitakin 
olis joskus ymmärtänyt säilöä. 
Hieno peli tämäkin.

HHeeaatthh  GGaarraaggeellttaa  ttuunnkkeeee  aajjookkkkiiaa  nniiiinn  eettttää  nnääiinn  aaiikkaavvaammppaaaa  
hheeiikkooiittttaaaa..  



Sitä voi yhdistää autoilu ja lentoharrastuksen. 

Lisää rohkeasti erilaisia rakentajia. Vanha 
Natopikkari on saanut osakseen 
rakentelua toisinlaisin materiaalein. 
Pääosassa betoni! Havainnekuvat olivat 
hienoja.

ZAZ Zaporozhets 968, Suomessa 
paremmin tunnettu nimellä Jalta. Ukrainan 
lahja autoilevalle maailmalle. Niin kovin 
yksinään seisoi hän eteisessä.



Oli aika jolloin tälläinen näkymä oli Suomessa 
mahdollista vain unissa.

Suomalaista toisinajattelua. Miksei sitä 
voi laittaa autoilija kateelliseksi ja ajella 
nopealla puimurilla. Polttoaineena 
käytettäneen uusituvaa tavaraa, tai 
sitten mittarissa on sitä mikä laittaa 
pohjanmaalainen innovatiivisyys sikiää. 
Fahr voiteluainetta myös pienissä 
pulloissa.

Austin kuormuri tuo 
mieleen 
lapsuusmuistoja. 
Kaverin maatilalla oli 
vastaavanlainen 
eläköitynyt 
metsänreunaan ja 
siellä purettiin 
ensimmäisiä autoilun 
intohimoja.

Kuvat ja teksti: 

Kreivi






