




Tervehdys! Olen  tämän  todennut aiemminkin, mutta kyllä  täytyy olla kivaa kun aika 
näin rientää.
Kesän  tapahtumakirjo  on  valtaisa,  jo  pelkästään Amerikanautoharrastuksen osalta. 
Toivottavasti  kaikille  riittää  kävijöitä  ja  näin  jatkuvuutta.   Moneen  tekisi mieli  itsekin 
osallistua,  mutta  ei  vaan  riitä  vapaat  viikonloput.  Ja  vaikka  viikonloppuja  riittäisi, 
riittäisikö  turnauskestävyys?  Ja  mahtaisko  saldokaan  riittää?  No,  elämä  on  täynnä 
valintoja. 

10.8.  Burnout  Party  jo  32.  kerran.  Järjestelyt  etenevät  pompahdellen,  ainoastaan 
mainonta  tuntuu  jääneen  ilman  kengurukeppiä.  Tämä  on  ainainen  ongelma,  joka 
tuntuu nyt kärjistyneen. Mutta näillä mennään, kunhan saadaan nuo uudet kotisivut 
pelittämään  löytynee  sieltä  tietoa  tulevasta,  mutta  tällä  hetkellä  ajantasaisin  tieto 
löytynee Facebooksivuilta. 
Tässä  postituksessa  mukana  kuitenkin  tarra  ja  lisää  voi  kysellä  Jenkkiosista, 
Motonetistä  ja  Virtasenkaupasta.  Ajoittaista  puutetta  voi  ilmetä  tarrantoimittajan 
rajoitetun  kapasiteetin  vuoksi.  Tarroja  toivoisin  näkeväni  kiinnitettyinä  autoihin 
mahdollisimman paljon. Niin harraste kuin päivittäiskuljettimissakin.
Jos  osallistuminen  tapahtuman  talkooporukkaan  kiinnostaa, 
toimisto@riversidecruisers.fi  :stä  saa  lisää  tietoa  tai  infosivulta  löytyvistä 
yhteystiedoista. Ravintolatoimi jos kiinnostaa, ota yhteyttä kreivi@riversidecruisers.fi, 
tai SMS/Whatsapp 0400 745 150.
Kiikalan kentän päällystyssuunnitelmista ei ole tietoa, mutta he vakuuttivat ettei niistä 
ole meille haittaa. Parempi olisi tietysti jos olisi hyötyä.

Astrum  Autossa  järjestettiin  jälleen  paikallisten  ajoneuvokerhojen  kevättapahtuma. 
Citroen 100 vuotta oli  isännöivän Astrum Auton  ”teemana”. Tapahtumasta  lähdettiin 
myös  yhteislähtönä  Liedon  motoristikirkkoon.  Riverside  Cruisersin  osuuden 
tapahtumasta  hoiti  mallikkaasti  Hurveen  Antti.  Viime  vuosi  jäi  Antilta  vähän 
pienemmälle osallistumiselle, mutta 2019 hän oli taas täysillä mukana. Hieno homma 
ja  KIITOS Antille!
Jenkkiosien avoimien ovien päivä jäi tänä vuonna väliin. Joskus vaan aika ja tarmo ei 
riitä  kaiken  oheistoiminnan  puuhastamiseen  ja  saattaa  olla  että  kun  hiukan  funtsii, 
saa aikaan virkistävää muutosta.
Muistakaa kuitenkin käydä morjestamassa Petriä Jenkkiosissa, vaikka ette makkaraa 
saaneetkaan.



Vastaus  elämän  perimmäiseen  kysymykseen  on  42. Ainakin  jos  on 
uskominen Douglas Adamsin  kirjaan  Linnunradan  käsikirja  liftareille. 
American Car Show  järjestettiin  jo 42. kertaa,  joten? Tuo  luku herät
tää  myös  kysymyksen  mihin  kaikki  nämä  vuodet  ovat  kaikonneet? 
Vastahan tapahtuma siirtyi Messukeskukseen. 
Muisti ei siis muodosta katkeamatonta helminauhaa, vaan siitä puut

Kevätkokous  pidettiin  vaihteenvuoksi KahvilaRavintola Kespalla.  Totutusti  väkeä  ei 
ollut tungokseen asti, vaikka fasiliteetit olivat prameammat. Ja pulla tuoretta! 
Kokous  saatiin  kuitenkin  pidettyä  ja  jatkoksi  vielä  hallituksenkin  kokous.  Kaksi 
tapahtumaa yksillä kuluilla!

Street Challenge  tapahtuma  taitaa olla  tällä  kaudella  järjestettäväksi  hieman  turhan 
kunnianhimoinen  ja  aikataulu  liian  tiukka.  Ainakaan  ei  ole  mitään  uutta  kuulunut. 
Ollaan  kuulolla,  mutta  koska  heinäkuu  on  jo  ihan  kohta,  tai  tätä  lukiessasi  jo 
kulumassa, joten en kovin suuria toiveita enää elättele.

Niin  tai  näin,  ei  auta  kuin  koittaa  nauttia  kuluvasta  kesästä  ja  ottaa  siitä  kaikki 
mahdollinen irti. 
Camaroa  pitäis  ehtiä  ulkoiluttaa,  nyt  kun  monen  vuoden  jälkeen  on  jälleen 
poppivehkeetkin  autossa.  Episodi  oli  niidenkin  hankinta.  Muistin  että  alkuperäinen 
laite  olisi  ollut  2 DIN  ja  hommasin    kyseiseen  reikään  sopivan  laitteen, mutta  hitto, 
reikä  olikin  1,5  DIN.  Ei  auta  kun  ryhtyä  kairaamaan  isompaa  reikää  kojelautaan.   
Mikä aiheuttaa taas muuta lisähommaa. No, riittääpä tekemistä.

Kesän jatkoa teille kaikille ja ulkoiluttakaa ajokkejanne, auto tykkää että sillä ajetaan.
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tuu aikamoisia ajanjaksoja. Voi olla ettei ajanjakso sisällä mitään täh
dellistä päätalomaista muisteltavaa, mutta kiva olisi muistaa mitä on 
tullut kohkattua. Kyseessä voi  tietty olla aivojen mieltä suojeleva toi
mintakin.
Muistin kätköistä löytyy kuitenkin hämäriä muistikuvia Tikkurilan näyt
telyistä. Olihan  laitteissa  silloin  kummasteltavaa! Tapahtuman muut
taessa  Helsingin  jäähalliin  jatkettiin  alkanutta  perinnettä  ja 
kummastelua.  Uustuonnin  kasvaessa  ja  kaluston  monipuolistuessa 
ja  ”arkipäiväistyessä”,  alkoi  näyttelyitä  jäädä  väliin.  Varsinkin  Mes
sukeskuksen näyttelyissä ei ole  tullut vierailtua säännöllisesti. Tosin, 
osaltaan tähän on vaikuttanut oma työ jossa vapaat viikonloput eivät 
ole  selviö. Mutta  joka menneitä muistelee,  sitä  tikulla  näköelimeen. 
Siis muutama sananen ja kuva 2019 näyttelystä.

Ilman ollessa kuin unelmien morsian suuntasimme Camaron keulan 
kohti  pääkaupunkia.  Pelkkää  säästöä  kun  ajokin  sai  sisäänkäynnin 
eteen  harrasteparkkiin.  Monet  kokevat  harrasteparkin  näyttelyä 
tyydyttävämmäksi kokemukseksi, ainakin säästää sisäänpääsyn hin
nan.
 
Saapuessa ACS halliin  odotin  joutuvani  kulkemaan ohi  tpaita  –  lip
palakki – bootsikauppiaiden kojujen, mutta yllätys yllätys, ne loistivat 
poissaolollaan  ja heti,  tai ainakin  lähes, oltiin asian ytimessä! Lähes 
kaikki  kaupustelijat olivat omassa hallissa. Tästä  iso plussa. Vaikkei 
vielä oltu edes syöty, oli jo parempi mieli.

Harrasteparkissa oli elävä"näyttely" ajokkien tullessa ja mennessä. Huutokaupattavan 

Chevellen maalausteema oli mieleeni.



Cadillac, Cadillac, long and...green?

Tällaisille Fordeille löytyis kyllä tallitilaa.

Lieneekö  edellinen  vaikuttanut  myös  omaan  kokonaiskuvaan 
tapahtumasta.  Tuntui  ihan  kivalta  olla  näyttelyssä  ja  näytillä  oli 
mielenkiintoista ja tarpeeksi tasokasta nähtävää. Tämä nyt on kuiten
kin vain oma mielipiteeni. Päähallin levennetyillä käytävillä oli väljyyt
tä tutkiskella näyttelyesineitä, hyvä homma.
Kaluston  lisäksi myös  tapahtuman  sosiaalinen puoli  oli  suht  runsas, 
eli kotiinpäin suuntasi päivään tyytyväinen mies.

Lowridertyylinen Olds. Ei riittäis omat hermot 
tuohon kaikkeen teippaamiseen.



Ujo on saanut hännystelijän. TV:stä tuttu Amerikanmatkaaja.

Volkkareiden osastossa oli nähty 

Hopeanharmaa kuin virkamiehen tojota, mutta mikäs sieltä pellin alta kurkkii?

Ettei olisi VOIMA!

HHiieennoott  ''5566  jjaa                                  ''5577  CChheevvrroolleettiitt..



Uusia ja vanhoja taideteoksia. Trans Am oikealla oli joskus melkein hienointa mitä tiesin. Enkä näemmä ole 
yksin ollut mielipiteeni kanssa. Nykyään taitaa olla hieman liikaa...

Tyyliä tyyliä, me like!

Eikös nainenkin ole mielenkiintoisin kun hieman peittelee ja jättää mielikuvitukselle tilaa.
Mitäpä näitäkään kokonaan näyttelemään.



Täysi  tusina  Salon  maisemacruisaamista.  Kunnioitettava  saavutus, 
varsinkin kun muistelen ettei tapahtuman järjestäminen ole aina ollut 
ihan kivutonta. Monessakin mielessä.
Suureen  osallistujamäärään  oli  valmistauduttu  torin  täyttämiseen 
uudella  tavalla. Systeemi  tuntui olevan toimiva,  joskin ajokkien sijoit
taminen  aiempaa  tiukemmin  teki  kuvaamisesta  ja  kummastelemis
esta  haastavampaa.  Jälleen  kerran  on  todettava  että  melkeinpä 
autoja enemmän kiinnosti turinoida ihmisten kanssa. Olihan siellä toki 
mielenkiintoisia autojakin, mutta…
Lopulta  koitti  hetki  lähteä  cruisailemaan.  Alkuun  letka  eteni  suht 
hyvin,  mutta  VähäHiiteen  tullessa  alkoi  jono  tökkimään.  Helteinen 
ilma aiheutti  ongelmia  jäähdytysnesteiden  kanssa. Reitin  varrella  oli 
nähtävissä myös nesteen poistoa kyytiläisistä. Toki nestettä piti myös 
lisätä, niin ajokkeihin kuin matkustajiinkin.
Kaivolanlenkki  Perttelissä  osoittautui  haasteelliseksi.  Tarkoituksena 
lieni  lenkki  asuinalueella,  mutta  jostain  syytä  päädyttiin  ajamaan 
sama  katu  edestakaisin  ja  tekemään  yhdessä  risteyksessä Ukään
nös.  Mukavaa  kun  näki  muitakin  ajokkeja  kuin  edessä  ajelevan  tai 
tienposkessa  seisovan.  Kaivolan  jälkeen  seuraava  sekaannus  kävi 
osan  letkasta  lähtiessä  uudestaan  Rekijoen  suuntaan,  toisten 
ajaessa  suunniteltua  reittiä.  Jonoontumista  oli  aika  runsaasti  ja  Ca
marossakin  lämmöt alkoivat nousta hälyttävän korkealle, samalla al
koi  ilmetä  käyntihäiriötä.  Tupurin  jälkeen  oli  pakko  lähteä 
”vilvoittelemaan”,  mutta  myöhemmin  kävimme  pyörähtämässä 
”Maranparkissa”. Juhlimisen jätimme kuitenkin innokkaimmille.

SSaalloonn
  MMaaiisseemmaaccrruuiissiinngg

Raapustelut ja räpsyt: Kreivi



Olen aiemminkin pohtinut näiden maisemacruisingien suosiota. Peri
nteisiä  cruisingeja  arvosteltiin  niiden  muuttuessa  joidenkin  mielestä 
kokoontumisajoksi, josta välillä poikettiin pyörähtämään kylillä.
Mielestäni  cruising  on  parhaimmillaan  jotain  minkä  olen  kokenut 
Västeråsissa  Power  Meetissä.  Letka  kiertää  ympäri  kaupungin 
keskustan  ja cruisailuun voit  liittyä  tai katsella sivusta. Tee oma val
intasi.
Olihan  Riverside  Cruisers  aikoinaan  mukana  järjestämässä  jotain 
maisemacruisingiin  verrattavaa,  ainakin  jos  vertaa  löyhästi.  Eli  reitit 
kulkivat  läpi  maalaismaisemien,  matkaan  lähdettiin  väliaikalähtönä, 
eli ei yhdessä letkassa, ja matkalla oli tehtävärasteja. Toki työlästä ja 
vaatii paljon tekijöitä, mutta bileisiin nekin aina päättyivät.
Olisi  kyllä  melkoinen  haaste  järjestää  Salon  Maisemacruisingin 
450:lle osallistuneelle ajokille vastaavaa.



TT��������ll��  tt��vv������jj��  hh����rraasstt����ii��::

HHeerrrraatt  jjoo  FFHHRRAA  SSaalloo  aajjaallttaa,,
  JJ..RRuuoottssaallaaiinneenn                                                              AAnnttttii  HHuurrvvee

MMaarrkkkkuu  BBaanngg                                  RRoocckkMMaakkee

SSaammii  ""SSäämmppyy""  
KKaarrjjaallaaiinneenn,,  
bbrriittttiippyyöörrää  jjaa  vvaannhhaann  
rraauuddaannttaaiittaajjaa..

MMaarrkkuuss,,  mmuussttaann  ppaajjaann  
mmiieess..

EEsskkoo  TTuuoommiinneenn  jjaa  SSaarrii  KKooiivviissttoo,,  ppiittkkääaaiikkaaiissttaa  
hhaarrrraassttaammiissttaa  hheeiillllääkkiinn..

MMoonnii  kkaakkkkuu  ppäääällttää  kkaauunniiss,,  ttäässssää  vvaaaann  ttoossiinnppääiinn..
PPaattiinnaakkiinn  oonn  kkaauunniissttaa,,  jjaa  lluuoonnnnoolllliissttaa  ppaattiiaaaa  eeii  vvooii  oossttaaaa..

FFoorr  ggooooddnneessss  ssaakkee,,  hhiippppiiee  hhiippppiiee  sshhaakkeerr......

SSaallmmeellaann  BBuuiicckk  oonn  aaiinnaa  vvaaaann  hhiieennoo!!  
JJaa  mmiikkää  vväärrii......!!

JJaarrii  VVuuoorrii,,  mmaaaallaarriiaa  jjooss  kkaaiippaaaatt,,  oottaa  hhäänneeeenn  yyhhtteeyyttttää..






