




Vaan  jopa  on  ollut  hienot  ilmat!  Toivottavasti  olette  voineet  hyödyntää 

kauniin ilman harrastuksemme parissa. Kaupungin cruisingiin erikoistuneen 

yhdistyksen  Maisemacruising  kokosi  käsittääkseni  ennätysmäärän 

osallistujia. Hyvä niin. Ja ettei olis tylsää, Jenkkiosat.com piti oviaan auki ja 

tarjoili makkaraa, mukavaa seuraa ja kaunista katseltavaa. Ei missejä, vaan 

autoja.

Astrumauton  pihalla  järjestetty  harrasteajoneuvokerhojen  esittäytyminen 

sattui  hiukan  huonoon  saumaan  Helsingissä  järjestetyn  Nostalgia  Car 

shown  kanssa.  Kuvista  päätellen  hyvin  mielenkiintoinen  näyttely.  Miten 

tuosta voi petrata seuraavana vuonna? Lisää ohjelmaa Astrumin pihaan toi 

motoristien Liedon motoristikirkkoonsuoriitettu yhteislähtö.

Itselläni  ei  ollut  mahdollista  osallistua  tapahtumiin,  mutta  Isoon  Länsi

Uusimaa  cruisingiin  kylläkin.  Kokoluokaltaan  salolaista  tapahtumaa 

maltillisempi,  mutta  mukavahenkinen  tapahtuma,  jonka  päätepiste  oli 

lohjalaisella tallikompleksilla. Jos oli mielenkiintoista kalustoa reitillä, oli sitä 

myös tallilla projekteina.

Kevätkokous  saatiin  kauniista  säästä  huolimatta  pidettyä.  Keskustelua 

käytiin monista  eri  asioista. Todettiin  että  viime  vuosi  päättyi  taloudellisesti 

tappioon. Burnout Partyn  sulaessa  sateeseen  ja  samoin  ajanottokeikkojen 

pienentyneeseen määrään. Tappio ei ollut kokonaisuus huomioiden suuren 

suuri,  mutta  ilman  sitäkin  oltaisiin  tultu  toimeen.  Harmittavaa  kun 

juhlakisapäivään oli panostettu hiukan normaalia enemmän.



Seuraavan Burnout Partyn järjestelyt etenevät kuin juna, vielä jos saataisiin 

se liikkeelle. Ei vaan, vitsi vitsi.

Juna on liikkeellä, ainoastaan minä olen tulossa resiinalla perästä.

BOPin  läpiviemiseen  tarvitaan  joka vuosi  talkoolaisia,  jos olet kiinnostunut, 

löytyy burnoutparty.fi sivulta yläreunasta töihin osio. Tänne voit jättää tietosi 

ja toiveesi mahdollisesta tehtävästä.

Myös aiempi käytäntö suorasta kontaktista on hyvä ja suositeltava.

Kunhan saan junan taaimmasta vaunusta otteen, selviää paljonko ravintola/

kahvila kaipaa väkeä.

Mielessäni  oli  jokin  kuningasajatus  teille  jaettavaksi,  mutta  ei  vaan  tule 

millään mieleen. Paperin  likastaminen on paljon helpompaa aamuisin  kuin 

näin iltapäivällä…

Kun ei kerran tule muuta mieleen, olkoon tässä kaikki tällä kertaa. Mukavaa 

kesää  kaikille,  minä  jatkan  istuskelua  tässä  tiedon  valtatien  reunalla 

istuskelua.





Classic Motor show 05.05.2018, Lahti

Norteno  Oy  /  Eero  oli  taas  tehnyt  ilmiömäistä  jälkeä  teipatessaan 

yhdistyksen vanin uudet mainostarrat. Nii pitäähän sitä sitte ulkoiluttaa. Olin 

on  aijemmin  ollut  puheissa  Ripa  kanssa  että  jos  menis  taasen  Lahes   

käymää messuilla. Lähtöpäivän aamuna selvisi että pääsen reissuun ilman 

jälkikasvua, eli mukavaa messua mulle!

Kaffetta  termariin  ja  keula  kohti  Keravaa.  Vani    laukkaa  sujuvasti motaria, 

aurinko  paistaa.  Romaani  kiitos  soi  päivetestä  radiosta.  Mukavaahan  tää 

on. Tervehdin siskoa, Ripa kyytiin ja Lahtea kohti.



Portilla  harrasteparkkia  kohti  koska  sopiihan  kulkuneuvo muitten  joukkoon 

paremmin  kuin  hyvin.  Harrasteparkin  portilla  ystävällisesti  näytetään 

peukkua.  Päätämme  kurvaa  niin  liki  kuin  pääsee,  parkkista  kiertäessä 

siellähän se ruutu tyhjänä onkin. Pääoven  edessä tietty! Kuin meille  tehty. 

Pääoven edessä on hyvä edustaa ja mainostaa omaa tapahtumaa.

Kierros  kahdessa  ekassa 

hallissa  on  sitä  varmaa 

taattua  laadukasta  ja 

monipuolista  kalustoa  mitä 

ollaan  totuttu  Lahes  näkee. 

Kolmoshallin  mentäessä 

poikkeamme messuoluella. Ja 

kas  siinähän  se  kuppilan  alla 

onkin  näkyvissä  Mustosen 

Juhan  belletti  (Isuzu  Bellet). 

Kyl  vaan  onki  komia.  Nippeli 

Tepolta  löytyy  apu  vanin 

katkenneeseen 

ovenkahvaan.  Sisäpuoli  on 

nähty,  joten  nyt  se 

suurempi  kattaus,  eli 

harrasteparkki.  Siellä  sitte 

onki  monenmoista 

härpäkettä  liikkeellä.  Komia 

keli    on  houkutellu  hienosti 

kalustoa liikkeelle.

Pois  lähtiessä  poikkeemme 

vielä  tarkistamassa  Ace  Cornerin 

sijainnin,  ja  sinnekki  on  kertynyt 

mukavasti  ihmisiä  paistattelemaan 

päivää.  Lisää  peukkuja  vanille. 

Kiitos.

Mukavasti se päivä menee näinkin.

Markus.





 12. Iso LänsiUusimaa Cruising 26.05.

Houkutteluista huolimatta allekirjoittanut pääsi nauttimaan tapahtumasta. Ja 

mikäs siinä, puitteet, keli, ajokalusto, porukka  ja silmänruoka on enemmän 

kuin hyvää.

Tällä  kertaa  Salmelan  Jussi  pääsi  hantin  penkkiä  kuluttamaan.  Hänet  ku 

yleensä  nähdään  ratin  takana.  Kaffet  termarii  ja  vani  liukumaan  kohti 

legendaarista Hiidenpirttiä. Saavumme parahiksi ja vastassa onki jo Jalavan 

Make  kera  kameroiden.  Hei  vaan  huiskutan  iloisesti,  jätkällä  on  hyväiä 

laukauksia jo useampi kymmenentuhatta netin syövereissä.

Letkan  lähtö  on  klo  14.00,  joten  kerkeämme  hyvin  tarkistamaan  paikalle 

saapuvan kaluston. Paikallista väriä on myös, Antti on lähtenyt tutustumaan 

liekki Caprisella puitteisiin. Hyvä homma. Kari ja Satu saapuivat myös Salon 

katukuvaa  piristäneellä  ja  sittemmin  V8  Magasinen  sivuilla  esitellyn 

Pontiacin kanssa mukaan. Hienoa kalustoa on kertynyt taasen.

Tunnin  verran  tarinointia 

ja  letka  pääsee 

lähtemään,  mutkittelevan 

pitkin  Vihdin  ja  Pusulan 

polkuja.  Pusulassa  on 

seuraava  pysäkki  jossa 

päätämme  nauttia 

hieman  evästä,  rokki  soi 

ja  tunnelma  on  leppoisa, 

Paikalle  saapuu  myös 

V8:n  sivuilla  esitelty  rodi 



uutuus. Mukava että huipputason näyttely haaveilla ajetaan myös. Rispect. 

Pääsemme  nauttimaan  myös  kumin  kärystä  kun  nuoriso  antaa  Dartin 

baarumin jauhaa oikeesti komeasti…

Myös  hra  Kreivi  ja  Kata  ovat  myös  ennättäneet 

paikalle. Mukavaa että  kerholta  löytyy  edustusta 

myös naapuripaikkakuntien tapahtumiin.

Matka jatkuu kohti Sammattia, jossa porukkaa on 

kertynyt  mukavasti  tienlaidoille  tervehtimään 

kulkijoita.  Saamme  ansaittua  huomiota  nuorilta 

tytöiltä,  huudahdus  kuuluu  selkeästi  hyttiin  asti 

”toi  on hieno”. Kiitoskiitos, onneks eivät nähneet 

kuskia….

Letkan  eksyy  johtajasta  tovi  päästä.  Suunta  piti  olla  Karjalohja,  pienen 

kokkauksen ja peruttelu/vekslauksen jälkeen pääsee Unskan suuntaan.

Täytyy kyllä myöntää että kyllä Suomen suvessa kelpaa kruisailla.

Unskalle  päästyä  lippulaputamme  ja  jaamme  BOP  2018  tarroja. 

Jutustelutuokio  ja  uutta  rekryymistä  Burnout  Partyyn  toimihenkilöiksi  tässä 

ohella, on enemmän kuin positiivista että nuoret  lähtee mukaan talkoihin ja 

vapaaehtoisia toimiin. Muurlan Hervoletti on myös saapunut paikalla. Taitaa 
ehtoon 

tallikokoontuminen  olla 

syy  kitaravirtuoosin 

visiittiin.  Muitakin 

kylänmiehiä  on  lähtenyt 

oikopolkua  pitkiä.  Hyvä 

niin.

Meidän  lenkki  pääty 

tähän  vaikka  cruising 

jatkaa  vielä  eteenpäin. 
Meillä  muut  velvoitteet  puskee  päälle  joten  kotio  kohti.  Ajatukset  kohti 

seuraavaa cruisingia, joka taitaapi olla 09.06 Nummela.

Mutta siitä kuulette ensi numerossa

Markussetä



Alkuun näytti että Tampereen näyttely  jää osaltani väliin. Viikkoa aiempaan 

hevosmessuihin  kyllä  ”pääsin”,  mutta  oman  harrasteen  joutuisin 

passaamaan. Vaan sittenpä kävi tuuri. Työ toi seuraavanakin viikonloppuna 

Tampereelle  ja vieläpä niin että oli muutama  tunti  vapaata päivällä. Ei  kun 

Messukeskukseen. Auton  jouduin  jättämään  aika  kauas,  eikä  kävely  ollut 

kipeälle jalalle ihan parasta mitä sille voi tarjota. Ai että liikunta on lääkettä! 

Paremmin  jalka  olisi  voinut  kylpylässä  maaten  ja  Vestan  neitsyiden 

syöttäessä viiriäisiä ja viinirypäleitä.

Kyllä Fbodyt on hienoja!!!



Tampereen  näyttely  on  perinteisesti  korkeatasoinen. Eikä  pettymystä  tullut 

tälläkään  kertaa.  Kaksipyöräisiä  oli  melko  runsaasti,  ainakin  omaan 

makuuni. Toki näissäkin on hienoja  ja mielenkiintoisia yksityiskohtia,  ja  toki 

kokonaisuuksiakin. Mutta itseäni kiinnostaa enemmän autot.

Sisääntullessa  väkeä  tuntui  olevan  tungokseen  asti.  Sisällä  tilaa  oli  jo 

huomattavasti enemmän. Tuo on Pirkkahalliin ongelma jota ei kovin helposti 

korjata.

Pari  tuntia  näyttelyä  katsellen  ja  tuttujen  kanssa  ajatuksia  vaihtaen,  alkoi 

jalkani  osoittaa  merkkejä  että  olisi  poislähdön  aika.  Mieli  olisi  halunnut 

jäädä, mutta kroppa oli toista mieltä.

Muutama kännykkäräpsy tuli otettua ja niitäpä nyt jaan teille nähtäväksi.



HHaauusskkaa  nnäähhddää  vvaannhhaa  ttuuttttuu..  EEsskkoolliinneeiinn  MMaarrkkuunn  aaiinnaannaaaann  mmiieelleeiisseekksseeeenn  

rraakkeennttaammaa  vvaannhhaa  NNaattoo  ppiikkkkaarrii..  

SSmmuurrffffiivvaauunnuu  oonn  vviieellää  vvooiimmiissssaaaann,,  eehhkkää  eenneemmmmäänn  kkuuiinn  aaiikkaaiisseemmmmiinn!!










