




Sääennnuste ei näyttänyt hyvältä Salon seudun toimintaviikonlopun osalle. Samalle viikonlopulle kun oli

tapahtumaa melkein enemmän kuin laki sallii. Oli Teijotalo rallia, Kohtuuden kolmosta, Astrum Auton

harrasteajoneuvopäivää ja tietysti Maisemacruising. Toiset tapahtumista saivat osakseen enemmän vettä kuin

toiset.

Riverside Cruisers osallistui muutamalla Hurveen Antin paikalle järjestämän auton voimalla Astrumin

tapahtumaan. Vettä taisi tulla koko ajan. Itse kävin paikalla, tosin ilman kameraa, heti kymmenen jälkeen.

Turinaa, kahvia ja makkaraa. Kenkien ja takin kastuttua päätin lähteä pois, mutta olosuhteet huomioiden, oli

väkeä tutustumassa eri kerhojen kalustoon ihan kiitettävästi

Muutama tunti kotosalla, kuivat ylle ja torille. Tällä välillä oli sade jo laantunut. Nyt oli kamerakin mukana!

Jälleen turinaa, tällä kertaa ilman kahvia.

Letkassa ajeltiin Kasvihuoneilmiölle. Jonkin verran katsojia oli uskaltautunut reitin varrelle kummastelemaan.

Taukopaikalla lettuja (ei huonoja olleetkaan) ja kahvia. Ja turinaa.

Tauon jälkeen autokuntamme suuntasi toisaalle, muka valmistautumaan illanviettoon.

Jazzin syvin olemus on voittamaton ja tämän jälleen sain kokea sen sohvan syövereissä…

Viime postituksesta oli oikeutetusti pois maaliskuussa maksaneiden jäsenkortit, mutta pankki oli

päättänyt jättää pois myös 29. päivän maksut. Ja olipa jonkun aiemminkin maksettu jäänyt

huomiotta. Nyt pitäisi kuitenkin kaikkien huhtikuun loppuun mennessä maksaneiden maksut olla

huomioitu. Jos tästä aiheutui sydämen vajaatoimintaa, pyydän anteeksi.

BOP tarroja on myös kyselty ja niitä pitäis tässä postituksessa oleman. Kisojen valmistelut

etenevät totutun rauhallisesti, hätä on vasta viimeisellä viikolla. Itseään voi ilmoitella hommiin

www.burnoutparty.fi sivujen kautta, tai ottamalla yhteyttä suoraan viimevuotiseen "esimieheesi".

Uusia tekijöitä kaivataan niin ajanottotoimeen, kuin myös BOP henkilöstöön. BOP alkaa kärsiä

ikäpoistumasta, jos ei aivan vielä, niin kohtapuoleen kuitenkin.







YYllhhäällllää vvaannhhuukksseett rriinnnnaann,, RRiissllaakkiinn JJuuhhaann oonn tteehhnnyytt kkuullttttuuuurriitteeoonn jjaa ssaaii HHeellllvvrroolleettiinn rreekkiisstteerriiiinn..

TTääyyttttää lluuoottttaammuussttaa eeii lliieennee,, kkoosskkaa ffiillllaarrii sseeuurraaaa mmuukkaannaa.. VVaaii lliieenneeeekköö hhäänn vvaaiinn aajjaann hheerrmmoollllaa,, ppyyöörrääiillyy kkuunn oonn

nnyykkyyäääänn PPOOPP!!

LLüücckkeenn VVeeiijjoo eehhttii ttuuoommaaaann CChhaallllaannggeerriinn nnääyyttiillllee eennnneenn mmyyyyttiiää,, vviieerreessssää VVuuoorriinn JJaarrii SSccoottttaarrii.. EEnnnneenn hhiieemmaann

vväähheekkssiittttyy aauuttoo oonn vvaaaann nniiiinn hhiieennoo.. JJaa MMääkkiisseenn KKeeiijjoonn PPaaccee CCaarr CCaammaarroo..

MMuussttoosseenn JJuuhhaa oonn iinnnnookkkkaaaassttii uullkkooiilluuttttaannuutt NNaattiikkkkaaaannssaa..

NNääyyttttäävvää ppeellii jjaa kkäääännttöössääddeekkiinn AAmmeerriikkaann mmaalllliiiinn!!








