




Kreivi

Tervehdys syksyyn! Päivänä eräänä havahduin RC:n jääneen takaalalle elämässäni. Ansiotyö on pitänyt kiireisenä,
tai ainakin ajatukset toisaalla. Ja mitä enemmän aikaa kuluu, sen vaikeammalta tuntuu paneutua yhdistystoimeen.
Ajan kuluminen antaisi aihetta pitempäänkin kirjoitteluun, mutta olkoon tällä kertaa. Pahoittelen
aikaansaamattomuuttani, mutta olkaa huoletta, ette ole ainoat vähemmälle huomiolle jääneet.
Kesä tapahtumineen on paketissa ja siirretty muistojen varastoon. Mutta mitä kesästä jäi muisteltavaa? Kosteampaa
kuin parina aikaisempana kesänä? Enkä puhu nyt mahdollisesti kasvaneesta alkoholin kulutuksesta.
Mielenkiintoinen aihe sikäli että eri tutkimukset kertovat eri tuloksia. Toisissa käyttö on laskenut, toisissa ei. Nykyään,
kun alkoholia on bensan seassa aina vain enemmän, ei kasvanut kulutus liene suurikaan ihme. Jaaha, asiaan.
25 kertaa BurnOut Partya on takana! Kiitos kaikille mukana olleille! Sateinen kesä piti taukoa kisaviikonlopun ja
tapahtuma vietiin läpi kastumatta. Osallistujia oli ihan mukavat n.130 ja katsojia pari tuhatta. Kumpiakin olisi
mahtunut mukaan lisääkin, mutta ehkä osansa yleisöstä vei meripäivät ja muut tapahtumat, joita Suomen kesässä
riittää runsaslukuisemmin kuin neljännesvuosisata sitten.
Talkoolaiset toimivat jälleen totutulla tehokkuudella, niinpä rakentaminen ja purkaminen tuntuivat hoituvan
ennätysajassa. Tavaroiden purku kuormaautosta saatiin hoidettua vielä lauantaiiltana.
Maksavan yleisön kiinnostus Afterburner Partya kohtaan oli lähes yhtä laimeaa kuin edellisellä kerralla. Ei tunnu
helmet kelpaavan, vaikka niitä miten pienellä rahalla tarjottaisiin. Ajatteleeko kohderyhmä kyseessä olevan
valehelmien, kun ei hintakaan ole tuon korkeampi? Pitänee vakavasti harkita bileiden järjestämisen jatkoa, kun
kysyntää kerran ei ole.
BOPissa sattui myös historian ensimmäinen lääkärin hoitoa vaatinut tapaturma. Ravintolaa rakennettaessa kaatui
huonosti pinottu pöytä/penkki lavallinen Katan jalalle. Onneksi pelästys oli suurempi kuin itse vahinko. Perjantaiillan
levon jälkeen Kata oli kuitenkin jälleen lauantaina jakamassa sikaa kutsuvieraille ja talkoolaisille. Yhdellä jalalla työ
oli hieman rajoittunutta ja iltapäivällä sioista tippunutta rasvaa oli lattialla jo liikaa jopa kahdella jalalla liikkuville, joten
kenguru sai lähteä kotiin saunan lämmitykseen. Jalkapöytä vielä hieman aristelee, mutta luut säilyivät ehjänä.
Onnea oli siis matkassa, ja vielä niin että vahingon kohde oli ”omaa” porukkaa.
Liikkeellä oli huhu että kyseessä olisi viimeinen BurnOut Party. Sikäli huhussa oli perää että parikolme vuotta sitten
keskusteltiin vakavasti tapahtuman jatkosta ja lopputuloksena päätettiin jatkaa ainakin 25 kertaan. Luku on nyt
täynnä ja jatkosta ei ole virallisesti päätetty, kuten ei aiempinakaan vuosina. Päätös järjestämisestä tehdään
virallisesti syyskokouksessa. Seuraavan BOPin suunnittelua on jo käynnistelty, mutta…
Syyskokouksessa 25.11. klo 16.00 Perämiehenkatu 10, Salo, päätetään muun muassa Burnout Partyn jatko.
Käsitellään myös muut sääntömääräiset asiat. Tarjolla kahvia ja pullaa, virvokkeita.
Olikohan tässä taas yhteen kertaan?



TTuurrkkuu
KKuussttoomm SShhooww

Vihdoin sain mahdoll isuuden omakohtaiseen tutustumiseen Turun Kustom Show:hun.

Yksipäiväinen tapahtuma järjestetään Paavo Nurmen stadioni l la. Hieman vaikea löytää, mutta

ympäristöltään sitäkin vi ihtyisämpi. Kesän yksi harvoista hellepäivistä sattui samalle päiväl le, hyvä

niin.

Kustom Show on tapahtuma jota ei voi sanoin kuvail la, vaan se on käytävä paikanpäällä kokemassa.

Kuten muutkin taidenäyttelyt. Paikal la ol i vanhoja tuttuja ajokkeja, jos kohta uusiakin tuttavuuksia.

Näin ainakin itsel leni, te jotka ehditte kesän aikana useampiin tapahtumiin, l ienette niitäkin jo

nähneet.

Lepposia tapahtuma joka pitää pitää mielessä tulevinakin vuosina. Varsinkin kun Turku on tuossa

ihan vieressä. Koska kuvin pystyy valehtelemaan enemmän kuin valtion tulo- ja menoarviossa, jatkan

kuvin.

Pari harvinaista GM farkkua. Rock-Maken 57 Buick Caballero 2d HT, lieneekö toista olemassa?

Ja Tiki-tyyliin laitettu 54 Chevrolet.

TTeerrvveettuullooaa!!





Rust never sleeps. . .

Fillareita. Toinen toistaan erikoisempia ja viimesteltyjä. Myös vanha muumio Mano oli ulkoiluttamassa Mercurya.



Välineitä vaikka puutarhan hoitoon?

Paita jonka olin jo unohtanut. Hienoa että näitä säilyy!






