Hei, kalenterin mukaan kesä on alkanut!
Kesä on antanut odotuttaa itseään, niinpä ei ole oikein osannut kiirehtiä tekemisiään. Eli, ainakin
omat puuhat esim. BOPin suhteen, ovat vasta matkalla lähtökuoppiin.
Muutama sana tapahtumasta. Tapahtuman päivämäärä on siis 19.8. ja mukaan pääset totuttuun
tapaan henkilökohtaisin yhteydenotoin, tai www.burnoutparty.fi –sivuston kautta.
Eerikäisen
Markus
peräänkuuluttaa
henkilöitä
joilla
olisi
kiinnostusta
järjestää
harrasteajoneuvoparkki. Eli?
Muutenkin olisi hyvä olla etukäteen yhteydessä eri osaalueiden vetäjiin.
Ainakin ravintola/kahvila kaipaa tekeviä henkilöitä, näin saataisiin kuormaa hiukan jaettu pois
vähiltä harteilta. Ravintolatoimessa vajausta aiheuttaa ihmisten lisääntyminen. Nurinkurista,
eikö?
Muuten otettaisiin ihmisen itu töihin, mutta kun lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Eli, jos sinua
kiinnostaa, ota vaikka kaverisi pariksi ja tule touhuamaan päiväksi. BOP pub/cafe yhteystieto
kreivi@riversidecruisers.fi , tai SMS 0400 742 150. Etuna hommassa on kiitoksemme ja
lihapadan läheisyys.
Salon Maisemacruising järjestettiin kymmenen kerran. Pitää ottaa hattu pois päästä
kunnianosoitukseksi. Olimme taannoin laittamassa pistettä BOPin järjestämisessä kun kymppi
tuli täyteen. Pari kertaa on järjestetty senkin jälkeen. Eli onnittelut Mialle jaksamisesta, välillä
jopa matkan päästä on saanut tapahtuman puuhailtua kasaan.
RC Van teipattiin BOP 30v. mainokseksi. Sillä on tarkoitus pyöriä kesän aikana eri tapahtumissa
ja kaduilla ympäri eteläistä Suomea. Markus teki melkoisesti töitä ja päivitti ajokin kulkupuolta
vastaamaan paremmin nykypäivän liikennettä.
Jos olet maksanut jäsenmaksusi ja korttia ei ole vielä kuulunut, ota yhteyttä.
Jaaa, oliskohan tässä nyt tärkein tällä erää. Vaikea tehdä tikusta asiaa, saatikka saada sivu
täyteen.
Ei tulis musta iltapäivälehden toimittajaa. He kun saavat sivut täyteen, vaikkei oikein asiaakaan
ole.
Hyvää ja aurinkoista kesän jatkoa! Jos tavataan tapahtumissa, tarkoittaa se että mullakin on
hyvä kesä harrastukseen osallistumisen osalta.

Siis mitä? Jo 40. kerta! Melkein kuin eilispäivän muistan ensimmäiset
näyttelyt Tikkurilassa. Niistä ei voi olla noin kauan aikaa! Muistona
Tikkurilan näyttelyille oli Messukeskukseen rakennettu kaukalo, joka oli
pintaalaltaan sama kuin Tikkurilan jäähallissa ollut näyttelytila. Hieno
ajatus oli laittaa tilaan esille alkuaikojen kalustoa.
Näyttely on kokenut paljon arvostusta ja arvostelua vuosien saatossa.
Joskus on arvosteltu aiheesta, joskus taas aiheetta. Kaikkia ei voi, eikä
tarvitse, miellyttää. Somen myötä arvostelu on vain helpottunut ja
tyytymättömyys lienee ominaista tälle ajalle. Tosin itseänikin sapettaa
pääsylippujen ja vaikka kahvila ja ravintolapalveluiden hinnat. Mutta
toisaalta, käynti tapahtumassa on vapaaehtoista, ei kansalaisoikeus. En
myöskään kaipaa kaikenmaailman kaupustelijoita, mutta ymmärrän että
heitäkin siellä tarvitaan ja toiset jopa heitä sinne haluavat. Kaupustelu ei
kuitenkaan ole aggressiivista ja ohikävely on helppoa. Kuten sanoin, ei
kaikkia voi miellyttää.
Tilaa on ollut joskus käytössä enemmänkin kuin nyt ja tänä vuonna tapahtuma oli myös

yhden päivän lyhyempi.
Ilmeisesti lisäpäivän tuotto ei vastannut kuluja. Oliko toimenpiteellä vaikutusta kävijämäärään?
Itse kävin näyttelyssä sunnuntaina ja vähän pelkäsin muutoksen aiheuttavan ruuhkaa, mutta
yllättävän hyvin oli tilaa. Paitsi kun päätimme nauttia virvokkeita. Kaikilla muilla tuntui olevan
sama ajatus.
Mutta palaanpa vielä vertailemaan menneitä ja nykyisiä näyttelyjä. Tikkurilassa ja Helsingin
jäähallissa koin paljon useammin wauilmiön, kuin nykyään. Vaikkakin kun nyt katselee
menneen ajan näyttelykalustoa, löytyy parkkipaikalta melkeinpä enemmän ja hienompia laitteita.
Tosin 7080luvuilla suurin osa ”jenkeistä” oli neliovisia ja mustia, joten kaikki hiukankin
erikoisemmat keräsivät katseet ja kateellisen kunnioituksen.
Vapautuneet tuontisäännökset, vapaantuneista rakentelusäännöksistä puhumattakaan, ovat
muuttaneet harrastekaluston paljon monipuolisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Mutta
kuitenkin
aina vaan harvemmin kokee wau:ta. Toki arvostus toisten ideointiin ja kädenjälkeen ei ole
laskenut, ehkä päinvastoin, mutta vielä kun saisi takaisin sen poikamaisen innostuksen.
Mitä jäi näyttelyreissusta käteen? Näyttely oli ihan ok ja sosiaalisena tapahtumana toimiva. Eli
tuli tavattua tuttuja, mielenkiintoisia keskusteluja ja kummasteltua maalaispojalle vieraita asioita.
No ei me nyt niin maalta olla, antakaa meidän ainakin elää siinä kuvitelmassa.

Virolainen vauhtivaunukerho esillä.

Katos mitä mulla on!

Parkkipaikan.........................ja huutokaupan helmiä!

Come on baby, light my fire....

Tähtimoottori autossa on hieman
omalaatuisempi ratkaisu.
Mutta jos sellaisen haluaa, pitää sellainen
saada!

Jos on vaikea päättää haluaako tehdä puu vai
metallitöitä,
tee molempia! Ja taas saat mieleisesi, tai ainakin
sellaisen kuin osaat.
Ja tässä on osaaminen kohdallaan!

Tämä alkaa olla jälleen päivän trendin
mukainen.
Hienoa kun on säilynyt.

Ja kurkistus helman alle...

Tämä on jo niin monilla foorumeilla
kehuttu,
ettei mulla ole mitään lisättävää.

Teollisuusvakoilua?
Tämä tyttö opetti
lähtemään nopeasti.
Miksi?

Big toys for big boys...

Pakollinen Camaro kuva.

Hej så länge!
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RC Van:ni hienoine Eeron ja Mainostoimisto Nortenon valmistamien BOP 2017
teippauksineen keula kohti Hämettä.
Koitimme kiirehtiä, että kerettäis ees hiukan kurvailla kylällä cruisingin/tehtävä kilpailun
merkeissä, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Ei muuta kuin Kimmo ja hänen SMCFkaveri kyytiin kämpiltä ja kertsille...
Siellä olikin mukavasti kalustoa ja ihmisiä kerinny kertymään.
Kerhorakennus itsessään oli jo näkemisen arvoinen, ja käden ojennus kaupungin puolelta
kerhon suuntaan! Hämeestä vois ottaa mallia?
Pihalla pikainen kalusto polli, ja kättelyn merkeissä Riikka nimiseksi esittäytynyt neitonen
kertoi rakennuksen taustat ja pikaisen historian.
... väli kommenttina voinen mainita, ei jäänyt väärin ymmärrystä hänen autostaan , tukka
oli saman värinen kuin fleikkimaalaus `60 BelAir:in päällä…

Kutsu kävi pöytään jossa tosiaan oli palvattu sika ja tykötarpeet ... nam.
Jostain syystä santsikierros mahtui myös. SMCF:n puolesta oli huikeat järjestelyt.
Ruokapöydät rakentelutilassa ja lisää istumapaikkoja pitkin kerhoa, pikaisesti laskin
ainakin viiden eri kerhon jäseniä paikalla. Lisäksi omaa porukkaa oli mukavasti
paikalla, vaikka enemmänkin olisi sekaan mahtunut.
Sulateltuamme hetken ja kierrettyämme kerhon kaluston myös tallissa , kävimme
pyörähtämässä myös kylänraitilla. Mukavasti oli porukkaa kylillä ja terassit auki. Ei
huono, joutais Salossa ottaa mallia!! Tottakai kävimme myös AutoKeitaalla kaffella...
mikäs siinä cruisailles, Vani toimii ja kulku on lupsakkaa. (toim. huom. Kiitos
Markukselle Vanin kulkupuolen entraamisesta!)
Kerholle palattuamme kalusto oli vaihtunut ja autoja tullut myös lisää. Hienoa!
Sisällä kerhon porukat oli kokoontunut jo halliin ja bändi otti ekoja stemmoja
skebasta ja läskibassosta. Vaikutti lupaavalta.
Kerhon puheenjohtaja kutsui juhlakansan koolle ja ansioituneet palkittiin ja
pitkäaikaiset jäsenet nostettiin hierarkiassa ylemmäs. Kovasti kehuttiin kerhon
jäseniä menneistä vuosista ja kiitettiin vierailevia kerholaisia tervehdyksistä.
Toivottiin kovasti enemmän yhteistyötä ja kimppatoimintaa tulevaisuudessa.
Juhlamaljat, Skool!! Onnea Forssan kerho!!
Kakkua ja kaffetta oli myös, puheensorinaa ja bändin soitantaa kuuntelimme neljän
biisin verran. Poljento oli hyvä ja tanssilattiallakin näkyi pyörähtelyä.
Iltaauringon laskiessa ja kiitettyämme isäntäväkeä, suuntasimme kotio. Tästä on
hyvä jatkaa kohti kesää.
teksti ja kuvat: Markus Eerikäinen

