Syksyä on ilmassa ja kausi alkaa olla
lopuillaan. Ainakin minä lasken kauden
pää yvän Lahden Jenkkiautonäy elyyn.
FB:ssä
näkee
päivityksiä
joissa
harrastepelejä
ulkoilutetaan
vielä
viimeisen kerran ennen talvilepoa. Vaikka
eiväthän kaikki lepoon pääse, vaan monilla
harrastaminen
muu uu
käytöstä
rakenteluksi. Hyvä niin, onnistuisipa tuo
itseltänikin. Kovin vähiin jäi oma
harrasteautoilu tänäkin kesänä. Useammin
olen Camarolla ajellut pesulle kuin ollut
cruisailemassa. Jos si en ensi kesänä? Ja
siitäpä ajatus luiskah aivan hurjaksi, jos
vaikka saisi Buickille jotain tehtyä….
osalue eloja selaillessa nälkä vain tuntuu
olevan suurempi kuin ruokakaapin sisältö.
Tätä kirjoi aessa on seuraavana vuorossa
Tampereen October Swap Meet, eli tätä
lukiessasi on jo historiaa sekin tapahtuma.
Toki talvikaudella järjestetään erilaisia
kuukausitapaamisia ja muita paikallisia
kokoontumisia. Tietoja näistäkin löytyy
esim Overdrive.ﬁ tapahtumakalenterista.
Kesä kului yhdistyksen toiminnan kannalta
totutus .
Kauden
voidaan
sanoa
osaltamme alkaneen Astrum Auton
harrasteajoneuvojen kevä apahtumasta,
jonne Hurveen An
kokosi kalustoa
näy lle. Tästä vielä kerran iso käsi An lle.
Samoihin aikoihin oli ensimmäinen
Riverside Timers –keikka. Ajano okeikkoja
oli totu uun tapaan ja niillä kiersi
vakiintunut ryhmä, vaikka tuskin olisi
haitaksi saada pari uu a ”vaihtohenkilöä”
remmiin mukaan. Kiitoksella tuskin
tämäkään ryhmä elää, mu a annetaan sitä
heille kuitenkin. RC Timers on merki ävä
osa
yhdistyksen
toimintaa
ja
varainhankintaa. Jos kohta ajoi ain
melkoinen ”rahareikäkin”.
Kesän aikana saa in pitkään jatkunut

kehitystyö lai eiston ohjelmiston kanssa
käy ööno ovaiheeseen. Jos lai eisto
ennen rokkasi kuin hirvi, loikkii se nyt
kevyes kuin metsäkauris.
Ajano oon lii yen, kesällä oli tarkoitus olla
mukana järjestämässä Street Challenge
–tyyppistä tapahtumaa, mu a aikataulu
osoi autui liian kunnianhimoiseksi
ja
tapahtumaa ei saatu aikaiseksi. Jospa
si en ensi kesänä saataisiin tämäkin
järjeste yä? Hienoa olisi jos Suomeenkin
saataisiin tällainen USA:ssa ja Ruotsissa
suosiota saavu anut tapahtuma aikaan.
Burnout Partyn järjestelyt läh vät talvella
käyn in ru inilla, kunnes tuli stoppi.
Kentälle
on
myönne y
rahoitus
kunnostukseen, mu a millä aikataululla
homma etenisi? Lopulta saa in varmuus
Kiikalan kentän asfaltoinnin aikataulusta,
eli e ei se toteutuessaan häiritsisi meitä,
ja
järjestelyissä
voi in
edetä.
Epä etoisuuden
vuoksi
ei
halu u
puuhailla sitovia, rahaa vaa via ju uja, jos
vaikka koko tapahtuma joudu aisiin
perumaan.
Tarrojen levi äminen ajoissa ei ole
koskaan ollut parasta osaamistamme,
mu a tänä vuonna – edellä mainitusta
asiasta johtuen – viivästyi tarrojen jakelu
vielä lisää.
Vihdoin koi elokuu. BOPia edeltävä viikko
oli sateinen, eikä ihan hyvää ilmaa lupailtu
viikonlopuksikaan. Onneksi sade osasi
pysyä loitolla tuon maagisen päivän.
Talkoolaisten määrässä on nähtävissä
laskua, mu a pääsääntöises hommat
saa in hoide ua. Varsinkin junior‐osasto
puuhaili ahkeras , siitä heille erityiskiitos.
Ja etys iso KIITOS kaikille muillekin
mukana olleille.
Kilpailijoiden määrää lienee rajoi anut
edossa oleva radan huono pinta. Jospa jo

ensikaudella olisi pinta uusi u.
Hyvinkäällä
ken ä
on
pinnoite u
uudelleen ja pinnassa on ote u huomioon
lähtöalueen erityisvaa mukset. Kilpailijat
ovat
olleet
eri äin
tyytyväisiä
parantuneeseen rataan.
A erburner, eli BOP part II, ”järjeste in”
Maran Baarissa. Sisäänpääsy oli kaikille
ilmainen, kiitos Maran Baarin 1‐vuo s
syn äreiden. Kauhia Äijä soi hyvin ja
tunnelma oli muutenkin ivis.
Loppukesästä Hansu ja Markus ideoivat
kerhon osallistumisen Taiteiden Yä
–tapahtumaan. Tästä lisää toisaalla tässä
lehdykässä. Jos lapset olivat puoliksikaan
niin innoissaan kuin he, niin hieno homma.

järjestelyihin,
ota
yhtey ä
toimisto@riversidecruisers.ﬁ, tai suoraan
johonkin hallituksen jäseneen.
Isona ideana olisi herätellä vielä Xmas
Party
ruususenunestaan,
samalla
juhliste aisiin RC:n 35‐vuo sta taivalta.
Juhla pide äisiin kuitenkin vasta talvella
kun saadaan halli laa käy öön. FB ja
sähköpos
ovat
ilmeisimmät
edotuskanavat.
Vielä kun löytäisi kaikkien menneiden
vuosien vaiku ajien yhteys edot… jopa
jotkut nimetkin voi olla hiukan hakusessa.
Vanhat edot kun on vanhojen muis en
varassa…

Ajatuksissa on myös keväinen yhteismatka
Suomenlahden
eteläpuolelle
kukkamessuille… eikun romutorille. En ole
käynyt siellä vuosiin ja vaikka siellä tuskin
amerikkalaisiin mitään löytyy, muuta
vanhaa tavaraa kylläkin, jos vielä keksimme
muita mukavaa ohjelmaa, on mahdollisuus
mukavaan viikonloppuun. Lähinnä kysymys
kuuluu halu aisiinko olla reissussa yö, vai
kaksi? Vielä ei ole julkiste u kevään
päivämäärää, mu a laskin sen olevan
vapun jatkona, eli 3.5.2020, jolloin lähtö
voisi
olla
vaikka
vapunpäivänkin.
Tapahtuman järjestäjänä on vanhojen
Siinä taisi olla RC ‐kesä pintapuolises moo oripyörien klubi, eli ainakin itäpyörät
käsiteltynä. Riverside Cruisersin toiminta ovat hyvin eduste una, mu a onhan
on aika kisapaino einen, mikä ei Virossakin harrastepohja levinnyt.
kuitenkaan tarkoita e eikö jäsenistömme
olisi kiinnostunut cruisailusta. Jäsenistön Ennen Joulupukin saapumista on vielä
ajokkeja osallistuu kiite äväs seudun syyskokous 17.11. klo 15.00. Tällä kertaa
muiden
harrasteajoneuvoyhdistysten kokoonnutaan
hieman
kauempana
tapahtumiin, hyvä niin.
keskustasta, mu a kuitenkin missään ihan
korvessa, vaan kone en kupeessa Halikon
Keväällä viritel in ideaa tapahtumasta Shellin kabine ssa.
Vuohensaareen, jotain saman tyyppistä
kuin muinoin oli Blues picnic. Ehkä kun Tähän lehdykkään koin posi ivisen ju ujen
ajatus muhii hiukan lisää, syntyy siitäkin runsauden ja osa jutuista pi jä ää
pata. Lisää chiliä sekaan niin saadaan vielä seuraavaan julkaisuun.
makuakin, vai pärjäiskö pelkällä suolla ja Yllä äkää mut posi ivises toistekin…
pippurilla?
Jos tunnet mielenkiintoa osallistua Syksyn jatkoa.
Kuluneen vuoden aikana on tapahtunut
myös trailerin kunnostus, kuin myös vani
on saanut osakseen TLC:tä. Jos kohta se on
saanut osakseen hieman kolhimisiakin.
Onneksi syy on ollut vastapuolessa, mu a
ilmankin olisi tultu toimeen. Vani on
saanut nyt myös kolmannen penkkirivin ja
näin
tulevalla
kaudella
paremmin
varuste u miehistön kuljetukseen.
Markus tapu akoon itseään olkapäille
kiitokseksi välineistömme kunnossapidosta
ja kehityksestä.

Kuvat: Salla Santasaari ja Hannele Kivikoski
Teksti: Hannele Kivikoski

Kuvatekstit: Kreivi

Burn Out Partyn jäljiltä Markuksen ja Kassun tehokkaan touhun
innoittamana sain Taiteiden Yän somemainostuksen pompatessa
silmille fbssä älyväläyksen  miksei kerho voisi olla mukana
tapahtumassa tuomassa itseään esille muillekin kuin varsinaisille
autoharrastajille! Pikku kysely muilta ja jo varasinkin kerholle torin
ympyräparkin luontevana alkuajatuksena autonäyttely! Sen jälkeen
muun suunnittelu olikin suoranaista lentoa vai pitäisikö sanoa
kiihdytystä, kun viestit wappissa kimposivat ees taas Markuksen
kanssa keksiessämme touhua lapsille! Pian olikin jo ideoitu
puuhapassi, jossa neljä eri tehtävää, jotka suoritettuaan sai siitä leiman
ko. ruutuun. Täyteen leimatulla passilla sai sitten hakea itselleen K
Market Enolan sponssaaman pillimehun ja tikkarin! Lisäksi Markus
väsäsi meille torilla moneen kertaan kehutun onnenpyörän, jota sai
ilmaiseksi pyöräyttää jokaisen voittaessa jotakin!
Oma
sisäinen
"lastentarhanopettajani"
heräsi henkiin ja into
piukassa selitin lapsille
passin
tehtäviä
vanhempien
seuratessa
takaa
touhua
pilke
silmäkulmassa!
Tehtäviä
oli
neljä:
kerhon
logon
värittäminen
haluamallaan tavalla,
autonäyttelyn
lemppariauton
piirtäminen,
"liitutauluautoon"

Mika Vesalaisen hieno '56 Cadillac.

taiteileminen
ja
merkittyjen
näyttelyautojen
merkkien
tunnistaminen.
Vimosessa
aktivoimme
samalla
kätsysti
vanhemmat mukaan touhuun, sillä
numerot piilotimme eri puolille autoja
ja useilla kirjurina toimivat vanhemmat
ainakin pienimpien kohdalla!
 Onnenpyörään haalimme pikana
palkintoja Markuksen ja Kassun
kanssa ja saimmekin kunnon kasan
aikaan, vaikkakin aikaa oli kovinkin
niukasti.
Onnenpyörän
palkintoja
jakamassa
oli
sopivan
samanhenkinen heittäytyvä porukka
Larken ja juniorimme huumorilla
höystettynä ja palkintoja annettaessa
otettiin saaja huomioon persoonana ja
yllätettiin
hänet
juuri
hänelle
suunnatulla tuotteella  siinä tuli
Onnenpyörä.
koettua monta sykähdyttävää hetkeä
tiskin molemmin puolin! Kuten eräskin
Onneksi J. Porkkaa ei näkynyt.
vanhempi rouva rollaattorin kanssa,
jolle juniorimme sujautti kaulaan värikkään lein Taiteiden Yän kunniaksi
tai se pieni tyttö, joka pomppi riemusta saatuaan jumppajuomapullon...
 Sade latisti touhun myöhemmin illalla, mutta yhteinen näyttelyautojen
cruisingajokin keskustassa ajeltiin! Autoja saatiin näytille komia

Saada luvalla piirtää autoon kuvia. Hauskaa!
Tämä hauska ei kiinnostanut ainoastaan
lapsia, vaan osaa otti aikuisempiakin piirtäjiä.

valikoima Markuksen vetäessä sen homman kehittämällä siihen
erityyppisiä autoja! Kaunis kiitos jokaiselle autonsa näyttelyymme
tuoneelle!
 Kerho lainasi telttojaan torin puolelle jättipiknikkiin ja me saimme kelpo
sapuskat Bizarresta duunareille (Omakohtainen lisähuomio: gluteeniton
ja kananmunatonkin makaronikanasalaatti!) Pointsit Bizarrellelle!
 Meillä oli suunnitelmana heijastaa kerhon vuosien varrelta
videomatskua, mutta se herkku jäi ensi vuoteen...BOP paitojakin oli
tarkoitus kaupitella, mutta henkilökunnan kädet eivät siihen
riittäneet...Niitä saapi kerholta nyt toki vie ostaa, kyselyt vaikkapa
minulle, kympillä lähtee komia paita! Jopa retroja löytyy!
 Kuten nokkela äsken jo lukaisikin rivien välistä, jep, olemme torin
ympyräparkissa Taiteiden Yässä ensi vuonnakin! Torin ympyräparkki on
jo meille varattuna, se tehtiin siinä samalla, kun purimme lainaan
annetut teltat torin puolelta yön pimeydessä! Nyt vaan kaikki muutkin
keräämään onnenpyörään palkintoja tässä vuoden varrella ja tuomaan
niitä vaikka minulle varastoon!
 Meillä oli huisin hauskaa ja yhteismielin haluamme olla mukana ensi
vuonnakin! Ihan mahtavaa!
Hansu

Yhdennäköisyys on ilmeinen, vain liekit puuttuu.

Kynäily ja kuvailu: Kreivi

Kesäinen Haapsalu Virossa on monien tapahtumien näyttämö. Osalleni sattui
niistä kaksi.
Useat ovat käyneet ja vielä useammat kuulleet American Beauty Car Showsta.
Heinäkuisena viikonloppuna pieneen kesä ja kylpyläkaupunkiin kerääntyy
ajoneuvoharrastajia ja muita juhlijoita melkoinen joukko. Voisipa väittää että
kaupunki on aivan turvoksissa. Tapahtuma on kansainvälistynyt, ja niinpä
suomalaiset osallistujat näkyvät lukuisina katukuvassa. Onko tämä sitten hyvä
asia, sen päätelköön jokainen itse. Tapahtuman näyttelykalusto toki on
moninaisempaa pohjoismaisen kaluston ansiosta. Toki hienoja tulee esim.
Venäjältä ja kaikista Balttianmaistakin, mutta ilman ruotsalaisia ja suomalaisia
olisi tapahtuma hyvin toisennäköinen, eteenkin rodien ja kustomien osalta.
Tapahtuman musiikkitarjonta on ollut moninainen kattaen raskaampaa kuin
myös perinteisempääkin rokkia. Päälavan lisäksi musiikkiesityksistä voi nauttia
eri klubeilla.
Yleensä perjantai on omistettu raskaammalle musiikille, mutta nyt oli päivät
vaihdettu ja perjantai oli ”kevyemmän” musiikin ilta. Tämä sopi suunnitelmiimme
loistavasti.
Saapuessamme oli kaupungissa jo täysi kuhina päällä. Piispanlinnanaukio on
varattu vain amerikkalaisvalmisteisille ajoneuvoille, toki aina joku poikkeus

Venäjänkielinen ETV+ lähettää rockohjelmaa ja olivat tekemässä ohjelmaa myös ABCS:ssa.
Vasemmalla toimittajan näyte toimittajan tanssitaidoista Amerikan lihavapojan tahdittamana.
Oikealla suomalainen Francine oli perjantain pääesiintyjä piispanlinnanpihalla.

mahtuu
mukaan.
Kaupungin
keskusta oli jatkuvaa cruisingia ja
ravintoloiden terassit täynnä. Tuttujen
tapaamiselta on lähes mahdoton
välttyä, ja niinpä aika kuluu rattoisasti
moikkaillen ja rupatellen. Vaikka aika
kuluisi näinkin, oli suunnitelmissa
katsella
autot
ennen
bändien
esiintymistä.
Lomasuunnitelmissamme oli vielä
sata
muutakin
tehtävää,
joten
suuntasimme vielä yöllä takaisin
Tallinnaan. Joskus voisi olla kiva
toteuttaa tämäkin reissu hieman
suuremmalla ryhmällä ja paremmalla
ajalla. Oottakaas kun päästän kissan
ulos….

Kuuma Buick, ainakin siinä on liekit.

Tästä tulee tuulahdus 90luvulta. Vuosikymmen
jolloin ainoa kolotus aamulla oli sunnuntaiaamun
tyhjä kumina pääkopassa.

Virolaisia rodeja näkyy vähemmän, mutta
tässä yksi.
Muutamia tuttuja: Hiski, Patis ja Jussi.

Tyylien kirjo on valtaisa ja huomion herättäminen on toisille MUST!

Ilmeisen epäonnistunut kattoratkaisu. Ainakin ne
ovat aina jymähtäneet puoliväliin.

UJO1 on saanut peräänsä vaunun POJ6.

Check Checkers.....ja......59 Buick convertible....mmmme like!
Alla '53 Oldsmobile, todella hieno, ja kuvajaisia katossa.

Kesä ’19, no joo. Siinähän tuo,
monennäköistä
kinkeriä
autoharrastuksen
parissa.
Kesän
kuluessa tuli myös jeesattua useampaa
kanssaharrastajaa. BOP 19 järjestelyissä
olin vahvasti mukana jo keväästä asti,
vaikka jo kesän kynnyksellä kävi selväksi
etten
itse
pysty
osallistumaan
tapahtumaan.
Rock’n’roll,
sen
raskaanmassa muodossa, vie miestä
toisaalle. Koitin kuitenkin hoitaa tonttini
niin hyvin kuin vaan etukäteen voi tehdä,
kiitos Antille, Ollille, Kassulle ja Helille
jotka hoisivat hommat juur niin hyvin

kuin olettaa saattaa!! Kiitos varsinkin
Kassu ja Heli! Kerhon ”junioriosasto”,
jotka hoitaa tonttinsa enemmän kuin
hyvin. Hattu päästä.
Mutta juu, heinäkuussa tuli nostettua
kytkintä ja käytyä ItäSuomi turneella.
Samalla poikkesin hakemaan Joensuusta
yhdistyksen vaniin toisen pehmuisen
penkin, joka kiikutetaan verhoomon
ensitilassa. Samalla reissulla poikettiin

Pieksämäellä BigWheel tapahtumassa,
Sympaattinen, monitahoinen tapahtuma.
Ehkäpä joskus uudestaan? Pari yötä
reissussa riittää ItäSuomea.. Huhhuh,
aika sekavat ajatukset jäi paikallisista.
Forssan PickNick elokuun ekana
sunnuntaina,
olipa
taas
huikeeta
nähtävää! Autoja oli enemmän kuin
koskaan ennen. Isoksi on paisunut,
kaviouralle laittoivat loput autot jonoon.
Huima on Forssan SMCF kerhon
panostus tapahtumaan. Ei voi kuin
kehua! Yks Suomen hienoimmista.
BOP:sta ei ole muuta kuin tilastoja.
Kolmattatuhatta katsojaa. Kisaajia n.
100, toivotaan että ens kesäksi saadaan
uus pinta kentälle. Jossitte saadaan
kilpailijamäärä
vanhalle
tasolle.
Etukäteen mainosten ja flyereiden jaosta
taas iso kiitos Kassulle!!
Hansu keksi suvella, että RC vois
kokoontua Taiteiden yä tapahtumaan
Salossa 5.9, eipä siinä paljoo tarvinnu
pohtia niin johan oli koko liuta ideoita
illan ohjelmaksi. Kaverin vaimo hoiti
vielä jätti picnictapahtuman torille,
johon päästiin ojentamaan kättä telttojen
vuokrauksella. Palkkisen Heikki saapui
Paimiosta rodilla ja toi vanavedessä
ympyrään
täytettä,
ja
pyysi
vastavierailulle uuteen tapahtumaan
Paimioon. Ilta kului joutuin ja lasten ilo
tapahtumaan
osallistuessa
oli
käsinkosketeltavaa. Ja kun lapset
viihtyvät, viihtyvät myös vanhemmat.
Parin tunnin jälkeen vesisade latisti

hiukan tunnelmaa, mutta kivaa oli.
Tarjottavat
pillimehut
ja
arpajaispalkinnot riittivät niukasti. Pieni
cruisinglenkki ja hommat oli siinä.
Purku sujui ihan lupsakasti, ainoastaan
telttojen ripustelu kuivamaan varastolle
tuotti hiukan jumppaa, mutta mahtuivat
silti kaikki. Jospa ens vuonna
uudelleen??
Keväällä suunniteltu laivaristeily rockin
merkeissä vesittyi, kun unohdimme
kysellä olisiko innokkaita mukaan
lähtijöitä.
Kokeillaan
myöhemmin
uudelleen.
Onneks
muutama
kerholainen
tais
sentään
käydä
makustelemassa tunnelmaa?
Poikkesin
Paimiossa
järjestetyssä
BURN & CHILL tapahtumassa.
Järjestäjänä Palkkisen ryhmä. Sade
kiusasi tapahtumaa, mutta kalustoa oi
mukavasti näytillä ja ihmisiä oli
hyvästi, vaikka tapahtuma olikin vasta
ekaa kertaa. Hienoa! Tuli tavattua
monta
uutta
vanhaa
tuttua.
Burniskisan
voitto
meni
itseoikeutetusti Hippie Shakerille.
Riku riivas renkaat ihan muhkuroille
ja letukka sauhus viel 10min jälkeen
kun pääsi parkkiin. Aika huimaava!!
Mahtaakohan syksyyn mahtua muuta
kuin Esakallion rock iltamat syyskuun
lopulla ja Riverside Cruisersin 35v
juhlat. Kait yks vuosi olis siinä? Vai
mahtaisko
porukat
olla
vielä
kiinnostuneita pitkään perinteenä
olleesta joulujuhlasta? Ken tietää? Kait
vien kesäkulkineet talviteloille ja
käperryn kolooni, pohtimaan kautta
2020.
Päätän tämän täältä tähän.
T:Mustan pajan pöhkö pohdiskelija.

Raapustukset ja räpsyt: Kreivi

Taisto jossa Rantanen jäi toiseksi.

On lauantai‐ilta ja olen juuri palautunut Turun Kustom Showsta. On jo jonkin
aikaa kun olen viimeksi ollut ratakahinoissa ja Historic Grand Race kiinnostaisi,
eikä kiinnostusta laskee Rantasen Markon streemaukset Ahvenistolta. Yksin ei
vaan viitsisi lähteä… Läh skö Kari? Luuri käteen ja kyselemään. Meniköhän
sekun akaan kysymyksestä myöntävään vastaukseen. Selvä, aamupäivästä koh
Hämeenlinnaa. Nyt jä n suosiolla Camaron ko in, etäen e ei autoon
laskeutuminen ja nousu olisi Karille kaikkein helpointa. Siis kartanokulje meen
ja keula pohjoiseen.
Ajokki parkkiin ja pienen kävelyn jälkeen olimmekin tapahtumien y messä.
Ahvenistolle saapuminen ei ole aivan yhtä loistokas kuin esimerkiksi
Indianapoliksen radalle, joskin hiukan sinnepäin.
Aloi mme kummastelun varikolta, mikä ei ollut päivän huonoin ajatus.
Luontoäi oli jälleen sitä mieltä e ä hiukan ve ä pitää Ha elmalanharjulle
ripotella. Onneksemme varikkokatoksessa oli laa
pidätellä sade a. Aamun Warm‐up oli ohi ja
vuorossa veteraanimotoris en paraa , joka kärsi
hieman osallistuja pulaa. Lieneekö syy ollut sateen,
vai oliko heitä muuten vain vähälukuises paikalla?
Varikolla tunnelma oli hieman vaisu, jos siellä nyt
koskaan mitään villiä menoa on. Ilmeises kaikki oli
niin hyvin kuin voi ja kaikki odo elivat kilpailuvuoroaan. Varikko ei ole paras
paikka jos haluaa nähdä ac onia, siis tossua toisen eteen ja rinteeseen. Hyvää

katselu/kuvauspaikkaa hakiessa tuli myös päivän liikuntatavoite toteute ua.
Kunnon kisaamista on mukava seurata ja näitäkin oli päivän mi aan muutama
nähtävissä.
Lauantaina Marko Rantanen oli o anut mi aa kisakumppanista niin e ei
vahingoiltakaan välty y, mu a voi o sillä saavute in. Sunnuntaille oli
odote avissa yhtä ukkaa kilvanajoa, mu a Markon oli nyt tyydy ävä
kakkossijaan. Sija ei liennyt pe ymys, tunnus han hän Lai sen Tarmion
nopeammaksi lauantainakin, vaikka voi kin. Sunnuntaina eroa oli 0,656s. Tai
jotain
Henkilökohtaises olen huono seuraamaan urheilutapahtumia. En ole niinkään
kiinnostunut kuka voi aa, toki jos se on tu u, hieno homma, mu a
taipumuksenani on keski yä epäolennaiseen ja pyrkiä hengi ämään
tapahtuman ﬁilistä. Joskus tunnelmaa on enemmän, joskus vähemmän. Mu a
kuten olen todennut: Motorsport on hauskaa. Käykää joskus toteamassa tämä
itsekin.

