Morjens, kesä tulee, mutta millainen.
Polttoaineiden hinta oli jo vuodenvaihteessa
korkealla, eikä laskua näy. Naapurimme
touhut tuskin auttavat hintoja laskevasti.
Toivottavasti korkea hinta ei kuitenkaan
rajoita liikaa tapahtumiin osallistumista.
Uutisoidaan että esim festareita on kesällä
ennätysmäärä. Kesäviikonloppuja on vain
rajoitetusti, eli valinta tapahtumien välillä ei
liene helppoa.
Tai onhan se, koska motorsport on parasta
paikan päällä!
Alkanut vuosi 2022 on ollut ihmeellinen.
Kovasti on säädettävää kaiken kanssa ja
tuntuu että kertaalleen suunnitellut asiat
muuttuvat vielä viime hetkellä. Jotain ollaan
kuitenkin saatu aikaiseksi, ehkä.
Tiedottaminen vain tuntuu jäävän kaiken
muun säätämisen jalkoihin ja näissäkään
hommissa tapahtumien markkinointi
jälkikäteen ei liene mielekästä. Ei kun kohti
uusia taistoja.
Keskustelupalstoilla on huudeltu kisoissa ja
harjoituksissa ajettavien matkojen perään.
Kysymykseen ei kuitenkaan voi vastata
yksiselitteisesti. Toimimme tällä hetkellä
käytettävissä olevan tiedon varassa ja

ajamme täyttä matkaa niillä radoilla, joilla
olosuhteet sen sallivat. Näistä Oripää on
varmuudella ⅛mailin tapahtuma.
Räyskälässä on uusi pinnoite, ja käyttöön
saatavan alueen pituus pitäisi riittää
varttimailiin. Kentästä on osa tarkoitus pitää
avoinna lentotoiminnalle, joten tästä aiheutuu
viilailua ihan loppuun asti. Kiikala on alueena
kaikin puolin ok varttimailiin.
Eli Kiikala ¼ ja Räyskälä niinikään ¼ pienin
varauksin. Voi olla, että ennen tapahtumia
ilmenee vielä uutta tietoa, joko kattojärjestön
tai viranomaisten suunnalta. Tässä
tilanteessa toimimme luonnollisesti sen
mukaisesti. Harmillista että varoaika tulee
jäämään lyhyeksi kun kausi on nyt jo
alkamaisillaan. Lisäämme tietoa
kotisivuillemmeja someen kun uutta ilmenee.
7.6. osallistuttiin Santasaaren Kassun
johdolla Astrum auton järjestämään
ajoneuvoharrastajien päivään, jossa esillä
kattavasti seutukunnan, ja jopa kansallisia,
harrastekerhoja.
Kassu kunnostautuu myös kertomalla
retkistään RC Newsin välityksellä, vaikkakaan
ei ehkä ihan kaikista. Mukava kun saadaan
jotain uutta lehdykkään. Tätä mä oon aina
halunnut!

28.5. on vuorossa 1. perinteinen Riverside
Cruising. Päivän aikana on tarkoitus
tapahtumia olla seutukunnalla useita.
Eastfork Ranchilla Salorannan Masan swap.
Ikävä kyllä joitain peruuntumisia on tullut
työkiireiden vuoksi. Meille huono, mutta
yrittäjälle hyvä kun puuhaa riittää. Illalla
laitetaan spittaria lattiaan Pete Boy R’n’R
Trion toimesta Rock Star Pubissa
Asemakadulla. Tarkennuksia päivän
ohjelmaan löytyy esim facebook sivuilta.
Bastu@Rantapirtti juhannuksen alla 18.6.,
toivottavasti vedet ja saunat ovat lämpimät.
Tarjolla hiukan grillattavaa ja juomaa, mutta
omat eväät toki sallittu. Tarkoitus on
mahduttaa mahdollisimman monta
harrasteautoa mökin pihaan. Rock Maken ei
kuitenkaan kannata yrittää Scanialla ihan
perille asti.
Timers keikkoja on tälle kesälle luvassa viime
vuotista enemmän. Parin välivuoden jälkeen
myös Porissa ajetaan kisaa, mikä ilolla
merkille laitetaan. 1. WCSC 2022 ajetaan siis
Porissa ja 2. ja 3. Kauhavalla FHRAn
tapahtumien yhteydessä.
Kevään aikana on järjestetty myös American
Car Show Helsingissä ja Hot Rod & (not)
Rock Show Tampereella. Työ vei ja minä
vikisin, joten en sabotoi teitä tapahtumakuvin.
Myös Lahden Classic Motor Show jäi itseltäni
jälleen väliin.
SMCF ry (Street Machine Club Forssa) tulee
tänä vuonna 40vuotiaaksi ja tapahtumaa
juhlistettiin kerhon tiloissa vappuna.

Takakonttikirppistä, cruisailua, autolimboa,
Tractorpulling tyyliin Forssa ja tietty musiikilla
ryyditetty loppuilta. Päivän aikana osallistujia
oli vaihtelevasti, mutta illan pimetessä väkeä
oli paikalla jo kiitettävästi. Onnea seuraavalle
40vuotisjaksolle.
Testipäiviä tulikin jo käsiteltyä, mutta mites
BOP? 13.8. Kiikalan lentokeskuksessa
yritetään jo 35. kertaa. Tai Kiikalassa kerta
taitaa olla 30., järjestettiinhän BOP alun perin
Meriniityn teollisuusalueella. Moninaiset ovat
olleet vaiheet tapahtuman osalla vuosien
varrella. Useimmiten järjestelyt ja itse
tapahtuma ovat sujuneet totuttuun tapaan,
joskus taas on ollut kantoja kaskessa.
Osallistujien määrä hupeni kentän pinnoitteen
huonotessa, mutta nyt kun tähän on saatu
parannus, on talvi eletty epätietoisuudessa
tiukentuvien säännösten soveltamisesta
kaiteettomilla radoilla. Toki turvallisuus, niin
kuljettajien kuin yleisönkin, pitää olla korkealla
tasolla. Tälle vuodelle ollaan pohdittu ns.
basaarialueen siirtoa radan toiselle puolen.
Tämä tietysti lisää kulkemista paluutien ja
stripin yli. Ei ole elo ilman ongelmaa.
Postituksessa BOPtarra ja jäsenkortti
jäsenmaksun maksaneille. Tarroja lisää
totutusti ainakin Burnout Party vanista,
Jenkkiosat.com:sta, RengasTurusta.
Mahdollisesti muistakin paikoista tarroja
löytyy.
,
Toivotaan kesästä hyvää ja harrasterikasta.

Nyt alkaa uudet tarinat kerhon lehtisessä.
Kreiviltä on tullut silloin tällöin toiveita että
rustaisin jokusen sanan kerhon opukseen,
mutta aina on tarinat jäänyt kertomatta. Nyt
koitan ryhdistäytyä ja alan raportoida
kaveriporukkamme
”nokkapajan”
seikkailuista.
Meidät
löydät
myös
Instagramista nimellä nokkapaja.
Kauden aloitus reissu tehtiin Tampereelle,
kohteena Hot rod & rock show. Ensin piti
kuitenkin
ommella
perinnöksi
saatu
kerhobadge uuden takin rintaan . Raskaan
kaluston mekaanikko insinööriltä tuohan
sujuu. Todisteen näkee kuvasta :) (Kuva
5€ enemmän kaljarahaa. Näyttelyssä oli
kannessa)
melko perinteistä näyttelykalustoa. Eniten
Matka Manseen sujui joutuisasti. Matkalla omaan silmään pistivät -55 Nomad ja -57
metsästettiin
kahvilaa,
mutta
kolme Eldorado Biarritz sekä -50 avo Coronetti. Oli
peräkkäin oli lappu paikalla sitten erään teeveestä tutun pajan
luukulla,
joten tekemä,
kovilla
musavehkeillä
ja
tyydyttiin juomaan liekinheittimillä varustettu Transittikin.
kaljaa
autossa.
Kuskille
saatiin
kaffetta vasta isolla
”konetiellä”
[9].
Perille kun päästiin,
niin
piti
kaivaa
taskunpohjalta
melko nippu…liput
näyttelyyn 30€ kpl.
Onneksi
oltiin
varauduttu ja tilattu
ryhmäliput, niin jäi

jaettiin -20% alekupongit vielä mukaan, niin
säästyi taas kaljarahaa. Ennen lähtöä ilmeni
kuitenkin ongelma kun Haikion Lancer teki
temput. Ovet meni avaimella lukkoon mutta
ei enää auennut. Siinä sitten harjoiteltiin
tiirikointi taitoja puolisen tuntia ja rapsuteltiin
päätä niin kuin Nalle Puh konsanaan.
Paikallinen palomestari neuvoi hakemaan
Motonetistä ilmasäkin, joka laitetaan karmin
väliin, ja pumpataan oven ja karmin väliin
sopivasti tilaa että pääsee operoimaan. No,
puolet porukasta lähti ajelemaan Motonettiin,
loput jäi palelemaan auton viereen ja koitti
keksiä
miten
pääsisi
sisään.
Messukeskukseenkaan ei enää päässyt sisään
Amerikan
kovimpien
keräilijöiden
kun kerran oli tullut ulos sieltä. Lopulta
innoittamille ihmisille oli myös tarjolla
päästiin autoon sisään kun ruuvvarilla tupakki
runsaasti vanhoja metallisia öljykannuja.
ikkunan alta väännettiin lukko auki ja käsi
Hinnat 20-50€ kpl.
ikkunasta sisään. Kun Motonet-partio saapui,
oltiin me muut jo autossa
oluella.
Eihän sinne autoon muuten kiire
ollut, mutt sammumaton jano.
Sitten porukka hyppäsi autoihin
ja American Dineriin syömään.
NO paikkahan oli arvatenkin
tupaten täynnä. Siellä sitten
nautittiin
burgerit
ja
Jos ei mennessä ollut
ohramallasta. Sitten kelpasikin
ketunhäntää kainalossa niin
jo lähteä kotia kohti. Paluu
sen pystyi myös ostamaan
matkalla ei kalja enää uponnut,
mukaan. Eihän ne radio
saattoi johtua viiden pihvin
kanavat kuulu ilman häntää
burgerista…
Matka
kotiin
antennissa,
ainakaan
kestikin sitten kauemmin kun
Dartissa.
pysähdyksiä riitti. Illan päätteeksi mentiin
meriniittyyn jatkoille ja siitä sitten joskus
Näyttely itsessään oli melko pieni. Vain yksi
jopa nukkumaan.
halli oli käytössä. Esiintyjiä ei ollut ollenkaan
eli jäin Rokki kuulematta. Seurue sai autot
katseltua ja oli aika jatkaa matkaa perinteeksi
Tästä ne tarinat alkaa.
muodostuneeseen
ruokapaikkaan
eli
Amerikan Americann Lielahteen. Messuilta Kassu

Nyt kun runosuoni aukesi niin ei
parane lopettaa. Seuraava
matkakohde oli Helsinki, American
Car Show ja sen jatkoksi Vantaa
cruising.
Tälle reissulle saatiin kerhon Vani
myös liikenteeseen. Chevrolet
Beauville jota komistaa Burnout
Party mainokset.

Stadiin lähdettiin kolmen auton
voimin. Haikion -59 Cadillac, Kerhon
vani sekä Elon Jarkon vani.
Menomatka suoritettiin 110 tietä
pitkin. Alkumatkan oli tie hyvässä
kunnossa mutta Lohjan kohdalla sai
kuoppia väistellä urakalla. Tällä
kertaa olin itse ratin takana. Lähtöä
reissuun lykättiin tarkoituksella koska
cruising alkoi vasta näyttelyn
loputtua.
Jos hot rod show oli vaisu ja pieni
niin nyt oli kalustoa senkin edestä.
Ensimmäisenä kun ovesta astui, oli
hämmästeltävänä tuplaturbo
kärpässilmä Cadillac. Seuraavana
silmään pisti Husqvarnan
sähköpolkupyörät, hinnat alkaen
3000€. Vanhoja legendaarisia
kilpureita oli myös rakennettu uusiksi
henkiin. Niistä tuoreimpana juuri
ennen näyttelyä valmistunut Beaver
Rocker. Paikalla oli myös edes
menneen kitaristi Alexi Laihon luotto
menopeli Dodge Monaco.
Jälleen oli Amerikan kovimpien
keräilijöiden seuraajille herkkua

oli kuitenkin niin janoinen että
jatkoimme melkein heti takaisin
Saloa kohti. Matkalla
poikkesimme maakunta
vierailulla Lohjalla Pub
Wäinössä. Janoiset matkustajat
hörppäsivät parit oluet ja matka
jatkui. Ennen Lohjalta lähtöä
velipoika Vellu kävi
esittelemässä uutta
hankintaansa. Oli käynyt
salamyhkää vaihtamassa
Jeepin Astroon. Minkäs sitä GM
mies itselleen mahtaa. Astron
renkaat potkittiin ja matka
tar
jolla. Neon kylttejä oli iso seinällinen
kaupan jos vaan kukkaro oi
kunnossa.
Emme malttaneet odottaa näyttelyn
loppua niin lähdimme etuajassa
ajamaan kohti Heurekan
parkkipaikkaa ja Vantaa cruisinkia.
Sinne kun päästiin, oli autoja pari
kymmentä paikalla. Meidän seurue

j

atkettiin Saloon. Seuraavaksi
suunnattiin Halikkoon hakemaan
Dillinger pizzat
mukaan ja siitä
Kuusjoelle
saunomaan.
Sitten yöllä
innokkaimmat
kuskattiin Pentin
baariin ja kuski
pääsi
nukkumaan.
Kassu

