Moroo! Markkinamiesten kauhuksi on tästäkin vuodesta kvarttaali kulunut ilman sen suurempi tapahtumia.
Mutta ei kanneta moisesta huolta. Pessimistisemmänkin on myönnettävä että nyt on kevät ja kesä on jo aivan
kulman takana. Taitaa vaan tulla liian nopsaan ja valmistautuminen sesonkiin on hieman vaiheessa..
Riverside Cruisers ry 30 vuotta. Kyllä vain, elämme juhlavuotta. Kärsimmekö kolmenkympinkriisistä, vai onko
tämä vain vuosi muiden joukossa? No, ainakin tarkoitus on juhlistaa tapahtumaa jotenkin. Alun perin
tarkoituksena oli järjestää bileet touko-kesäkuussa, mutta kaikenlaista muuta tapahtumaa ja kissanristimistä on
aivan liikaa kyseiseen aikaan, niinpä juhliminen jää syksympään. Ja syksyllähän yhdistyksen syntymäpäiväkin
oikeastaan on. Arvattavasti mennään hieman samoilla linjoilla kuin viisi vuotta sitten, eli RC Clubhousella
musiikkia ja pikkupurtavaa. Ehkä saadaan aikaiseksi jonkinlainen juhla-cruising?
Jos sulta löytyy ideoita tai mielenkiintoa puuhastella bileiden kanssa, ota yhteyttä!
Edellisessä RC Newsissa oli havaittavissa panoksemme kansalliseen säästöohjelmaan. Säästö näkyi kannen
fonteissa, jotka olin suunnitellut jouluisimmiksi, mutta painoltapa puuttui moinen fontti ja kone teki
omanlaisensa. Samaa säästävyyttä on ollut havaittavissa toisinaan myös kuvien laadussa. Toimitus pahoittelee,
lukijat ehkä eivät. Pyrin opettelemaan ohjelmien käytön.
Kevätkokous tulee pitenevien päivien myötä. Paikkana RC Clubhouse, Perämiehenkatu 1 0, Salon Meriniityssä.
27.4. klo 1 5.00. Sääntömääräiset asiat ja muuta joutavaa höpinää. Tervetuloa!
BurnOut Party 201 4. 27. kerta on kyseessä ja päivämääräksi on arvottu 9.8.201 4. Järjestelyt ovat lähteneet
liikkeelle kuin lumivyöryt tänä keväänä. Kimmo ottanee yhteyttä tapahtuman osioista vastaaviin piakkoin.
Jäsenmaksuista hieman. Jäsenkortti maksaneille (1 .4. mennessä maksaneet huomioitu) tässä postituksessa.
Jos et korttia saanut ja olet kuitenkin maksanut, ota yhteyttä. Jos olet unohtanut maksun ja kuitenkin haluat
kuulua joukkoomme, suosittelen toimimaan mitä pikimmin. Aikuisilta 1 5€ ja alle 1 8 vuotiailta 8,50€ tilille 20711 84424. Vanhanaikaisesti ilmaistuna.
Riverside Timers kiertää tulevana kesänä hieman rajoitetummin, mutta silti kiinnostuneille löytyy hommia.
Ota yhteys Heleniuksen Mikaan, tiedot info –sivulla.
Eeron sanojen mukaan ajanotto-ohjelma on saatu kehitettyä vaiheeseen jossa se on helppokäyttöinen ja toimii
junan vessaa paremmin. Antaako samanlaisen tyydytyksen, en tiedä.
Riittäköön tämä tällä erää, tavataan kevään ja kesän tapahtumissa, tai vaikka torikahvilla!
Toivottavasti>
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River visiteer

Sualaspuar
Kuvat: Mika Helenius ja Kreivi

25. tammikuuta valkeni pikkupakkasessa, eli erittäin sopiva keli pikku retkelle, vaikkapa
Uutteenkaupunkiin.
Puolenpäivän aikaan starttasimme kertsiltä suuntana Vakka-Suomi. Matkalaisten määrä
oli rajattu 20:een ja Salosta lähtijöitä olikin 1 8. Uuteenkaupunkiin saatiin vielä kahden
hengen porilaisvahvistus, joten määrä oli täynnä.
Ensimmäisen kohteen, eli Vakka-Suomen Panimon, neuvottelutilaan ei meitä olisi
enempää mahtunutkaan. Panimoa, sen toimintaa ja oluenvalmistusta yleisemminkin ja
oluen historiaa meille esitteli VASPin myyntipäällikkö Timo Pitkänen. Hän toimi myös
vierailun ehkä miellyttävimmän osion vetäjänä, eli tuoteteiden maistattajana.

Saimme maistaa useita eri oluita ja siideriä, samalla
kuunnellen maistelemamme tuotteen ominaisuuksista.
Mielenkiintoinen esittely herätti melkoisen joukon
kysymyksiä ja kysymysten määrä vain lisääntyi
panimosalin puolella.
Ryhmämme kiinnostus oli niin valtavaa, tästä Timo vielä

erikseen meitä kiittelikin, että minun piti jo hieman ohjailla lähtöä seuraavaan
kohteeseen. Toki unohtamatta tuliaisostoksia panimon kioskista.
Seuraavana vuorossa oli Bonk-museo. Opastyttömme nimen olen jo unohtanut, mutta
erittäin sujuvasanaisesti hän meille kertoili Bonk-suvusta, heidän keksinnöistään ja
business-imperiumistaan. Saimme kuulla sähkönvalmistuksesta anjovisvoimalla ja
Garumista. Museoon on taltioitu muutamia merkittäviä oivalluksia ja keksintöjä 1 50
vuoden ajalta. Tarinaa anjoviksista kuunnellen ja sulatellen alkoi tekemään jo suolaista
mieli, ja miksei juomaakin. Eli seuraavaan kohteeseen.

Uusikaupunki on keskustaltaan hyvin tavoitettavissa kävellen, niinpä mekin siirryimme
ravintola Sualaspuariin jalan.
Ravintolarakennus on vanha suolavarasto ja siten omanlaatuisensa. Mukava paikka,
hyvä ruoka ja voi vain kuvitella miten mukava terassilla olisi istuskella lämpimänä
kesäpäivänä. Kaikki kestää aikansa, niinpä mekin suuntasimme pikkuhiljaa kohti kotia.
Kuten monet muutkin Suomen kaupungit, on Uusikaupunkikin vierailijaystävällisempi
kesäaikaan, joten kannattanee suunnata jokin kesän cruisailuista Vakka-Suomen
suuntaan.
Minnekä suuntaisimme seuraavaksi?

Kustom Kulture. Harrastesuuntaus, elämän tapa, vai mikä on kyseessä?
Toisille se lienee kaikkea tätä ja vielä paljon lisää. Autoja, moottoripyöriä, polkupyöriä
ja –laitteita, straippareita, tatuointeja, kynäruiskumaalareita, vintage –vaatteita,
hiusmuotoilua, pin up –tyttöjä, musiikkia elävänä ja tallenteina jne.
Lähes kaikkea tässäkin näyttelyssä nähtyä on ollut esillä muissakin näyttelyissä ja
tapahtumissa, mutta onko kuitenkaan näin kattavasti, tai ainakaan tarkoin valittuna
kuin Kaapelitahtaalla yleisölle esiteltiin.
Tapahtumaa on ehkä hieman vaikea sanoin kuvailla, ainakaan tällaisen tuppisuun
toimesta, ja kuvia tallentui vain rajoitetusti ja nekin kännykällä räpsittyjä.
Itse pääsin käymään tapahtumassa sunnuntaina, onneksi työssä oli sopiva tauko
harrastukselle.
Annoin itselleni kertoa että lauantai-ilta olisi ollut kokemisen arvoinen. Hyviä bändejä
oli nähty esiintymislavalla, esim.The Go Getters.
Tosin kertojan piti kysellä muilta oliko hänellä ollut hauskaa, eli onko lähteeni
luotettava? Uskoisin näin.

Henkeäsalpaavia näkymiä, ja heti sunnuntaiaamuna!
Oikeen piti itseään nipistää, hereillä olin. Ja elossa!

Paikalla oli myös Matkustaja Matti Saloranta vaihdellen itsensä ja aliaksensa Vesa
Snyggin välillä. Jürgen Offenhauser poti ilmeisesti Oktoberfestin jälkeistä krapulaa ja
oli näin estynyt esiintymisestä. Uuden levyn ja muun tavaran kaupittelua
vauhdittaakseen pojat esittivät musiikki epäsäännöllisin väliajoin. Ja kansa tykkäsi
Kiertelin hallia muutaman kerran ja aina löytyi jokin uusi yksityiskohta ihmeteltäväksi.
Uskomattoman hienoa työtä monissa ajokeissa.
Eli jos tapahtuma on sinulle vielä vieras, käy ja koe se ensivuonna!
Paikkana Kaapelitehdas on tyyliin sopiva ja pienuutensa ansiosta asettaa näyttelyn
riman aika korkealle.

Nohterin Kaken pitkäkeula

Jämsän peltikoulun
sikkikoneharjoitus.
Kyllä siitä hyvin
Corveten tunnisti.

Yol. Saksan El Camino. Yol siksi että
turkkilaiset lienevät Saksan
meksikolaisia.

Moottoripyöristä en paljoakaan tiedä, mutta tämä on vaan niin hieno!

Ja ettei tekeminen vain pääse loppumaan,
odottaa pihalla Lückeltä hankittu Suburban.

Polkuautoprojekteja Kimmolla on useita,
ensimmäinen tulee vastaan jo pihalla.

Vierailun pääkohde, '60 Ford Thunderbird.

