






Aurinkoa ja lämpöä on kuluneena kesänä 

riittänyt poikkeuksellisen paljon. Tilanne on 

hiukan kuin vanhassa Dr. Pepper -mainoksessa 

sanottiin: Toiset tykkää, toiset ei. 

Tapahtumia on ollut, josko on peruttu ja 

siirrettykin. Jotenkin oma osallistuminen on 

jäänyt vähemmälle. Huonomuistisuuttako? 

Jotkut mielenkiintoiset tapahtumat kun ovat 

muistuneet mieleen vasta niistä muualta 

kuullessa.

RC:n osalta on kesä ollut toimelias. 

Ajanottokeikkoja on ollut muutama ja lisänä 

Testaa ja Rassaa -tapahtumat Kiikalassa 

kolmesti, ja tietysti BOP. Lisäksi oltiin näkyvillä 

ainakin Taiteiden Yässä ja torilla Salon 

Suurmessut 60v. -muistelotapahtumassa 

syyskuussa. 

Testaa ja Rassaa tapahtumasta oli juttua jo 

edellisessä ja tässä lehdykässä #2:sta. 

Kolmosesta kerrottavaa ei omakohtaisesti ole, 

työnantaja kun halusi kehoni muuhun käyttöön. 

Testeissä ei suurempaa draamaa ole, tietty jotain 

aina sattuu ja tapahtuu. T&R#3:ssa sattui line-up 

jonossa vahinko, onneksi vahingot olivat vain 

aineellisia. Radan öljyämisiä sattui pari kertaa 

aiheuttaen ikäviä taukoja ja siivoamista. 

Pääsääntöisesti testipäiviin oltiin tyytyväisiä ja 

kaipa noille jatkoa puuhataan.

Burnout Party saatiin sateesta huolimatta vietyä 

läpi aika-ajojen osalta ja palkinnot jaettiin 

aikojen perusteella. BOPissa oli ennätysmäisen 

vähän talkoolaisia ja silti rakentaminen ja purku 

saatiin hoidettua melkoisen tehokkaasti. Mikä ei 

tarkoita että voit jäädä ensi vuonna kotiin tai 

katsomoon. Erityisen suuri kiitos kaikille 

osallistuneille. 

Edellisen vuoden kaltaista määrää asiakkaita ei 

saatu tapahtumaan, lieneekö syynä sateenuhka, 

vai koronan pelko. Toki olisimme toivoneet 

enemmän väkeä ja vähemmän vettä, mutta tällä 

kertaa näin. BOP historia on melko vähäsateinen, 

eli joskus sen pitää sattua kohdalle.

Ilman kommelluksia ei tapahtumaa saatu 

päätökseen tälläkään kertaa ja näitä sattumuksia 

käsiteltiin palautepalaverissa Rantapirtillä, jonne 

kaikki talkoolaiset oli kutsuttu, mutta vain harva 

rohkeni paikalle. Pohdittiin myös mistä johtui 

laiha osallistuminen niin tapahtumaan kuin 

palaveriinkin. Sauna ja neuvoa-antavien 

nauttiminen ei kysymykseen vastausta tuonut. 

Tervaa ei tullut kokeiltua, josko siitäkään apua 

olisi ollut. Jospa joku kertoisi, vaikka 

nimettömänäkin. 

2022 olisi sitten 35. kerta. Saadaanko aikaiseksi 

THE Burnout Party?

Syyskokous kertsillä 31.10 klo 15.00. Totuttuun 

tapaan lakisääteiset ja esityslistan mukaiset asiat. 

Ja kahvin lisäksi voi saada myös pullaa. Kutsu ja 

esityslista toisaalla tässä lehdykässä. 

Enpä kiduta teitä enää enempää, vaan laitetaan 

tarinoinnille piste.

Mukavaa syksyä teille kaikille, menette sitten 

tallille tai tarpomaan metsään.



Rantapirtin varaaminen haluamalleen 
päivämäärälle ei välttämättä onnistu, 
paitsi jos on Markuksen tapaan 
aamuvirkku. Vai lieneekö hän ollut 
iltakukkuja. Varaaminen kuluvalle 
vuodelle avataan vuoden 
ensimmäisen päivän aamuna, eli kun 
onnistuu soittamaan ensimmäisenä, 
voi jopa saada haluamansa päivän. 
Markus onnistui varaamaan 
haluamansa juhannusta edeltävän 
lauantain. 
Suomen kesässä arpapeliä on myös 
sää. Kuluva kesä, lienee tätä lukiessa 
jo mennyt, on ollut kuin lapsuuden 
kesät, ei ehkä ihan niin murheeton, 

mutta aurinkoinen. Näin oli myös kyseinen päivä, lämmin ja aurinkoinen.

Ensikertaa rantapäivää järjestetäessä oltiin hieman kuutamolla itsekin mitä 
tarvitaan jne. Seuraavaksi pitänee tehdä pieniä säätöjä, mutta ei nytkään 
mikään pieleen mennyt. Ilmoittautumista voinee pidentää ja aikataulua 
täsmentää.

Isäntänä Markus oli paikalla pisimpään, eikös se ole isännän tehtävä. Suurta 
ruuhkaa mökille ei muodostunut, mutta jonkin matkaa yli 20 persoonaa 
osallistui päivän mittaa Bastu@Rantapirtti tapahtumaan.Valitulle päivälle oli 
myös buukattu ajanottokeikka ja suunnitelmisssa oli että Timersteam saapuu 

HHaarrrraasstteeaauuttooiillllaa  ppäääässii  ppeerriillllee  aassttii..  



keikalta suoraan saunomaan. Kävi kuitenkin niin että Hyvinkää siirsi 
pandemian takia tapahtuman varapäivälle ja ajanottajat saivat jättää kellot 
saunan naulaan. 

Päivä sujui toivotun leppoisasti saunoen, uiden, grillaten ja jutustellen. Toiset 
viipyivät pidempään, toiset vain piipahtivat. Tämä tuskin jäi viimeiseksi 
kerraksi Rantapirtillä.



Kauden toinen Testaa ja rassaa ‐tapahtuma 17.7. saa in vietyä läpi lämpimissä olosuhteissa. 

Etukäteen hieman jänni  onko liiankin lämmintä. No, nahka ja kumi paloi, ei ehkä ihan 

tasapuolises , mu a jäi ainakin syyhyävä muisto. Ihan kuin….no antaa olla. Isot pojat vaan on 

kertoneet.

Osallistujamäärää olimme hieman koro aneet ja nyt 

tuntui e ä ol in oikealla tasolla. 

Ne ‐ilmoi autumista on Kivikosken Alexin toimesta 

rakenne u ja fiilailtu, ja hyvältä tuntuu. Myös BOP 

ilmoi autuminen on nykyään ne n kau a.

Päivä sujui suht leppoisas , harmistusta koitui vain 

maalipään pajatson tyhjenemisen odo aminen. 

Tilanteeseen pitää löytää ratkaisu. Edullises . Eli noin 

seitsemän lähdön autot koo in radan päähän 

odo amaan yhteistä paluuta varikolle. Osa matkasta kun 

joudutaan tulemaan rataa vastasuuntaan.  Ei rahaa, 

mu a tyytyväisiä ihmisiä kylläkin.

Verra una toukokuun testaamiseen, ei yksi äisten 

testaajien lähtömäärät olleet enää niin runsaslukuisia. 

Lieneekö toukokuusssa ollut into radalle pääsystä 

kovempi ja nyt painote in enemmän säätämistä. Toki 

helteellä jäähdy elyäkin tarvitaan enemmän.

Aina on petra avaa järjestelyissä ja aikataulua, tai ainakin 

sen ilmoi amista pitää parantaa. Pää ymisajaksi oli 

AAssiiaatt  aallooiitteettaaaann  AA::ssttaa..  EEllii  AAnnssssiillttaa  
nnuummeerroollaappuutt  jjaa  iillmmooiittuuss  ssaaaappuummiisseessttaa..

TTaappaahhttuummaa  vvooii  aallkkaaaa,,  WWoollffmmaann  JJaa......
eeiikkuu  EEeerroo  oonn  vvaallmmiiiinnaa..



ÖÖlljjyynneettssiinnttääää  KKiiiikkaallaassssaa..

ilmoite u klo 16.00, mu a tämä on aika jolloin poiki ainen kiitorata pitää olla lentotoiminnan 

käytössä. Eli oikeastaan viimeinen lähtö pitää suori aa 15 minuu a aiemmin. Tästä e y 

syntyi hieman porua, eikä lanne a helpo anut lopuksi vain ykkösradan käy ö, kakkosella 

olleen öljyn vuoksi. Jos kakkosta olisi lähde y siivoamaan, olisi kaikki loput lähdöt jääneet 

ajama a. Toki aina on joku kun haluaisi vielä kerran kokeilla.

Myös moo toripyörien ja autojen ryhmi ämisen ajoi aminen vaa i jonkinlaisen ratkaisun. 

Ympäri‐ympäriradalla näin on, mu a me halusimme vapaan virtauksen.

Tes päivät  ovat oiva laisuus ajano otoimeen tutustumiseen. Seuraava mahdollisuus oli 

syyskuun 19. Jos RT‐teamiin osallistuminen kiinnostaa, ota rohkeas  yhtey ä.

Riverside Timers ‐teamin keskenään jutustelu voi välillä kuulostaa ke uilulta, mu a on oikeas  

lämminhenkistä toverillisuu a.

KKaassssuu,,  tthhee  kkaauuhhaammaann

HHeeii,,  mmiitteenn  ssuullllaa  ppyyyyhhkkiiii??

HHaalloooo,,  hhaalloooo,,  kkuuuulleett  vvaaii......??

TToommppppaa,,  tthhee  RRCC  SSppiiddeerrmmaann..

KKuunn  eeii  nnyytt  vvaaaa  ssaattttuuiiss  mmiittttää

jjaa  jjoouuttuuiiss  ppaaiittaa  ppääääll  ppaanneemmaa..



Olen joskus peräänkuulu anut 

muidenkin osallistumista 

kerholehdykkämme sivuja 

täy ämään. Puisevaa kun aina 

sama minä väsään ju uja. 

Seuraavassa Santasaaren Heli 

kertoo osallistumisestaan 

Taiteiden Yä ‐tapahtumaan 

Riverside Cruisersin kojulla 

torin pyöreässä parkissa. 

Kojussa näkyi muitakin uusia 

kasvoja puuhaamassa, 

toivo avas  sama jatkuu ja me 

vanhat päästään kohta 

eläkkeelle :) Mu a nyt Helin 

sanoin.



Pääsin tänä vuonna onnekseni osallistumaan TAITEIDEN YÄ tapahtumaan ja 

vielä kaiken kukkuraksi sain osallistua Riverside Cruisersin talkooporukan 

mukana hommiin. 

Minä sain pyöritellä lasten ja lastenmielisten kanssa onnenpyörää ja 
imiparina mulla oli Hannele. Hommat luis vat Hannelen ohjauksessa 

mukavas . Pyörä pyöri kovalla metelillä ja palkintoja noude in iloisella 
mielellä vähän kurjasta säästä huolima a. Oli mukavaa huomata, miten 
paljon olimme saaneet lahjoituksena palkintoja hyvään tarkoitukseen. 

Talkoissa oli mukana myös muuta porukkaa, jotka myivät kerhon tuo eita ja 
kertoilivat kerhosta. Näytöllä pyöri kuvia edellisen vuoden Burnout kisoista. 



Tarroja sai o aa kiinnostuneet mukaansa ja jonkun verran saimme lapsia 
mukaan myös kisailemaan autojen tunnistustehtävissä. 

Pääsimmepä herku eleman Viki & Jack´s burgereilla talkooväen palkkana. 
Oli oikein maukas kokemus. Täytyypä viedä meidän pesue joskus ihan paikan 
päälle ruokailemaan.



OOlllleessssaannii  aaiivvaann  ppiieennii  ppooiikkaa  6600--lluuvvuullllaa  eessiitttteellii  FFoorrdd  uuuuttuukkaaiisseenn,,  nnuuoorreekkkkaaaann  jjaa  ssppoorrttttiisseenn  

MMuussttaannggiinn..  VVaaiikkuuttuuss  aauuttoommaaaaiillmmaaaann  oollii......ssäähhkkööiinneenn??  11996699,,  oolllleessssaannii  hhiieemmaann  vväähheemmmmäänn  

ppiieennii,,  mmaalllliissttoooonn  ttuullii  MMaacchh  11..  JJaa  nnyytt  mmaaaaiillmmaann  ssäähhkkööiissttyyeessssää  ssaaiimmmmee  MMaacchh--EE::nn..

MMuussttaannggiinn  hhiissttoorriiaaaa  oonn  kkäässiitteellttyy  nniiiinn  mmoonniissssaa  jjuullkkaaiissuussssaa  jjaa  mmiinnuuaa  ttiieettäävväämmppiieenn  ttooiimmeessttaa,,  

eetttteenn    lläähhddee  mmeennnneeiissyyyyttttää  sseenn  kkuummmmeemmmmiinn  ppeennkkoommaaaann..  JJooss  6600--7700  --lluuvvuullllaa  oollii  ssäähhkkööää  

iillmmaassssaa,,  oonn  ssiittää  nnyytt  mmyyööss  ””ttaannkkiissssaa””..
Koeajosta kertomani ovat tietysti omia havaintoja ja mielipiteitä. Tutustuminen jää hyvin 
pinnalliseksi tällaisessa lyhyessä, noin tunnin kestäneessä tutkiskelussa. Pimeä- ja talviajo 
pitäisi vielä kokea, mutta ei taida autoa saada aivan niin pitkään koeajoon.
En lähde sen kummemmin ruotimaan auton akkukapasiteettia tai ajomatkaa latauksella, 
totean vain näiden olevan todennäköisesti riittävät omaa käyttöä silmälläpitäen. Omat 
päivittäiset ajomatkat kun hyvin harvoin ylitttävät 500km. 

Mustang jakaa mielipiteitä ainakin nimensä johdosta. Eikö Fordilla ollut muita nimiä antaa 
sähköautolleen? Lisäksi korkea korimalli riitelee hieman Mustang-brändin sporttisuutta 
vastaan. Tai onhan SUV(Sports Utility Vehicle) tietyllä tapaa urheilullinen. Mahdollisesti. 
Muodoista löytyy toki Mustangeista tuttua muotokieltä, vaikka ensisilmäyksellä vieraalta 
näyttääkin. Hinnat alkavat juuri alta 50 000€:n ja tykimmästä GT versiosta saa perintöään 
lyhentää yli 80 000€:n edestä. 

Musta perusväri on ihan ok, sanoi jo Henry aikoinaan. Punaisena näyttää paremmalta, sanon minä. 
E-Musse sopeutuu ihan hyvin maalaismaisemaan, suomalaisen maissipellon reunaan.



Autossa istuu siis aika ylhällä. Näkyvyys on kohtalaisen hyvä ja ainakin koeajettavassa 
yksilössä oli kameroita joka kulmaan ja tarkkaa ajoa varten kuvan sai vielä zoomattua 
lähemmäs. Tavaratilaa löytyi niin edestä kuin takaakin. Yli 180 senttiselle ruholleni 
säädetyn istuimen taakse jäi vielä hyvin tilaa samanmittaiselle matkustajalle. Onko 
takamatkustajan asento mukava pidemmälle matkalle, tämä jäi pohtimatta. Ehkä koska 
yleensä istun kuljettajan paikalla.

Jalkatilaa takana tuntuu olevan riitävästi

yllä   Infotament hallitsee kojelautaa, 
kuvassa ehkä vielä korostetusti
vas.  Etutavaratila, eli frunk
alla   Oven avaamiseen riittää vain nappi, 
lukitus avautuu myös numerokoodilla.

Tavaratilaa on suhteellisen mukavasti.



Kuljettajan edessä on yksi pienempi näyttö ja kojelaudan keskiosaa hallitsee suurempi 
näyttö (Infotainment). Autohan on tietokone pyörillä ja tästä taulusta löytyy valikko 
lähes kaikkeen mahdolliseen. Näytön alareunassa on liimattuna rengas josta saa säätää 

esimerkiksi äänenvoimakkuutta. Me like! 
Kuunnellessani sähköautotietäjien podcastia 
koeajosta, kummastelin muutamia 
kommentteja istuimien pehmeydestä ja 
sivutuen puutteesta, jalkotiloista, 
jousituksesta, ohjauksesta, konepellin mitasta 
jne. Varmasti löytyy parempiakin, mutta 
auton amerikkalaisia ominaisuuksia 
arvosteltiin kuin Tekniikan Maailmassa 
aikoinaan. No, jossei aivan niin tyrmäävästi, 
mutta kuitenkin. Oma ensikokemus istuimista 
oli positiivinen. Mielummin koen 
valaistumisen nahkatuolissa kuin 
kirkonpenkissä. Ei kun baanalle.
 
Keskikonsolin valintakiekosta ajosuunta D:lle 
ja jalkaa lapulle. Kaipaamani sporttisuus 
löytyy kun jalalla säännöstelee sähköä 

moottorille. Sähköauton liikkeelle lähtö tuntuu, ainakin tottumattomalle, hiukan 
omituiselta. Hiljaiselta, tasaiselta. Tasaiselta kyyti tuntui muutenkin, vaikka muutama 
terävä kuoppa tuntuikin. Verrattaessa toiseen saman kokoluokan sähköajokkiin ei 
läpilyönti ollut edes häiritsevä. 
Suunta kohti Hajalaa huonoa pinnoitetta hakien. No oikein huonoa pintaa ei löytnyt, 
muutama mutka kylläkin. Eikä mutkakäyttäytymisestäkään voi moittia. Matalan 
painopisteen johdosta käyttäytyminen mutkissa on rauhallista ja ohjausgeometriakin 
saattaa olla muuta kuin ”jenkkilotjissa” yleensä. Hajalasta moottoritielle on hiekkatie. 
Käyttäytyminen nimismiehen kiharoissa tuli näin samalla testattua. Ei moitetta 
siitäkään, eikä soran rapinaa pyöräkoteloissa juurikaan kuullut. Kiihdyttäessä piirtyi 
kahta viivaa sorapintaan tasaisesti, ilman vaihtamisesta johtuvia katkoja. Sitten 
kokemaan mootoritiren kuumuutta.
Pysähdyimme rampin alkuun ja aie oli kokeilla rajuimmalla ajo-ohjelmalla miten auto 
kiihtyy moottoritienopeuteen, mutta unohdin laittaa lappua lattiaan kun löytyi uusi lelu 
valikosta. Valikosta saa ”moottorin äänet” kytkettyä päälle. Kovin voimakas ääni ei ole, 
eli ehkä hiukan turhake, mutta… Siis moottoritietä piiskaamaan. Matkanopeus 
saavutettiin vaivattomasti. Jossain nopeudessa rengasäänet kuuluivat hieman 



selvemmin, mutta vauhdin kasvaessa se vaimeni. Ovenkarmista kuuluva tuulen 
suhinaan ei vauhdin lisäämisellä tai vähentämisellä ollut juurikaan vaikutusta. 
Nopeutta kertyi varkain ja varainsiirto Oikeusrekisterikeskuksen tilille voi tulla 
yllättäin. Nopeutta on helppo nostaa lukemiin josta seurauksena voi olla jopa 
siirtyminen sähköpyörän tai julkisen liikenteen käyttäjäksi.

Saattaa olla että auton amerikkalaiset ominaisuudet ovat minulle kodikkuutta ja en 
osaa vekotinta moittia. Netistä löytyy paljon videoita joissa verrataan Fordin 
monimutkaista ja ”ylimääräisiä” osia sisältävää tekniikkaa muiden valmistajien 
tuotoksiin. Tietty enimmäkseen Teslaan. Paljonko nämä ylimmääräiset letkut ja 
liitokset aiheuttavat ylimääräistä huolto- ja korjaustarvetta, jää nähtäväksi 
tulevaisuudessa. 
Vaikka vannoutunutta GM-miestä moinen yskityttää, on myönnettävä että jälkimaku 
maistelusta oli miellyttävä ja voisin ottaa vielä toisenkin annoksen.

Auton koeajoon antoi PP Auto Salo.
Räpsyt ja raattaaminen: Kreivi




