Kevät etenee niin e ä korvissa kohisee. Vai johtuuko se verenpaineesta? Tosin kohina
voi johtua hiustenkasvustakin. Jos ajan kulua ei tulekaan kalenterista tarkiste ua,
havahduin e ä parturikäynneistä laskien pitää olla jo huh kuu. Damn, nyt on kiire
käsillä tai koko kesä menee ohi. Totutus talven aikana tallilla vie ämästäni ajasta ei
kovin paksua opusta saa. Suunnitelmia oli, mu a muut keskeneräiset projek t
tuntuvat olevan etusijalla. Kunnes ne siirretään odo amaan vuoroaan. Camaroa pi
talvella hiukan kropata. No, homma jäi Luukan Arskan kanssa käytyyn keskusteluun
kahvin lomassa. Ai kuinka auto kulkee jo huoma avas kovempaa. To ahan
suunni elu on tärkeää.
Kevätkokous 19.5. klo 16.00 Kahvila‐Ravintola Kespa, Koskikatu 1, Salo. Kokeillaan
kokoustamista välillä muuallakin kuin omissa loissa. Kutsu kokoukseen toisaalla tässä
lehdessä, ilmosta löytyy myös esityslista. Jos perinteisiin on kuulunut vanha pulla ja
kylmä kahvi, toivotaan sen osalta muutosta, eli virvokkeet tarjolla lanhal jalta.
Tervetuloa!
Riverside Cruisersin ko sivut ovat uusiutuneet. Uudistus näkyy aluksi muu uneena
ulkoasuna, mu a sivuston helpompi päivite ävyys tuo toivo avas muassaan uu a
sisältöä. Käy katsomassa www.riversidecruisers.ﬁ
Astrum Auton kevä apahtuma 11.5., tänne on vara una myös Riverside Cruisersille
laa. Hurveen An on touhunut paikalle kalustoa ja kokonaisuudessaan laa on
meille osoite u kahdeksalle autolle.
Tapahtumassa juhlistetaan Citroenin 100 vuo sta taivalta, ja näin laa on vara u
enemmän Si koille. Voivat olla ihan mielenkiintoisiakin.
Ajano okeikat pyörähtävät käyn in toukokuussa ja hai aa ei ole jos innokkaita
osallistumaan on useampia, laajemmalla teamillä on helpompi operoida. Yhteys
Mikaan.
Riverside Cruisers ja Riverside Timers team on mukana myös heinäkuun lopulle
suunni eilla olevassa Street Challenge ‐tapahtumassa. Jenkeistä ja Ruotsista tu ua

Street Week ‐tyyppistä tapahtumaa ollaan tuomassa nyt Suomeen. Tarkoitus on
toteu aa kolmella eri radalla kiihdytyskisa ja lisäksi vielä Motoparkissa rata‐ajo‐osuus.
Muut kilpapaikat olisivat Kiikala ja Pori.
Lähtö olisi vielä jollain nimeämä ömällä paikkakunnalla ja maali Motoparkissa. Rei
kisapaikkojen välillä sisältää tarkistuspisteitä, joissa kilpailijoiden pitää dokumentoida
käymisensä. Kokonaisajomatkaksi on rei lle suunniteltu noin tuhat kilometriä.
Kilpailuun osallistuvien ajokkien pitää ajaa siirtymät omin voimin, ei trailerilla tai
hinauksessa. Avun käy äminen johtaa diskaukseen. Säännöt ovat vielä hio avana,
mu a American Car Showssa pitäisi olla etopake jo valmiina.
Kiikalassa kisa aisiin ensin esim. torstai‐iltana ei‐yleisötapahtumana. Eli paikalla ei
olisi BOP‐tyylistä ka austa, vaan pyörite äisiin pelkkä kiihdytys. Olemme myös
poh neet e ä halukkaat RC jäsenet voisivat tulla testaamaan omia ajokkejaan
tapahtuman lomassa.
32. Burnout Partyn järjestäminen on vihdoin saatu alulleen. Kiikalan asfaltoinnin
aikataulusta ei ole vielä mitään etoa ja niinpä tapahtuman päivämäärää pallotel in
kuin kuumaa perunaa. Nyt kun peruna on jäähtynyt, on ajankohdaksi vali u
10.8.2019.
Homman etenemistä voit seurata Burnout Party Facebook –sivuilta ja toivo avas
myös ko sivuilta.
Ei kevä ä ilman näy elyjä ja pääsiäisenä Helsingin Messukeskuksessa järjestetään
totutus American Car Show. Samassa yhteydessä on myös Tuning ja Classic Show, ja
mitä muuta siellä vielä onkaan. Eli kaikille pitäisi löytyä jotain.
Viikko pääsiäisestä on vuorossa Hot Rod & Rock Show Tampereen Messu‐ ja
Urheilukeskuksessa, siis niinku Pirkkahallissa. Lauantaina RC:n jäsenkor lla saa parin
euron alennuksen pääsymaksusta, mu a ainoastaan oikeamman puoleiselta
lipunmyyn kassalta. Tampere on yleensä hyvätasoinen näy ely ja vaikka Tampereen
keskustassa kadut onkin kaive u ylös, messukeskus sijaitsee sopivas meidän puolella
kaupunkia. Eikä keskustan rai ovaunutyömaita kannata pelätä, on vaan turkulaisten
ju ua e ä hai aa liikenne ä.
18.5., eli päivää ennen kevätkokousta järjestetään jo 12. kertaa Cruising & Rock’n’Roll
Clubin Salon Maisemacruising.

Talven puuhastelut
Talvi tuli ja yllä harrastajat, kotona tulee vain neppailtua. Koitan poh a mitä ihme ä sitä
tulevalle suvelle mui en ja oman pään menoks koi ais keksiä.
Tuossa jo tuli hae ua kerhon Vania varten toinen taka‐akseli , kun edellinen rupes ikäväs
ääntämään loppukaudesta. Koitetaan jos tää olis vähän hiljasempi.
Takapenkin verhoilijan tavo elu on par aikaa meneillään, ja Olli lupas antaa rautaosille hiukan
hiekkaa, ni saa tartuntapinnan vähä paremmaksi. Edellinen kun oli sininen...
Äänentoistojärjestelmä menee uudeksi joiltain osin, kerta vanha oli integroitu ns.lankkupenkkiin,
joka nyt sai väistyä kun Vani muutui henkilöautoksi .
Ja jos koi ais ns.hupiakun rakentaa samalla, johon lii ää takapään sähköpistokkeet ja stereot,
niin ei tarvi si retkellä si e pelätä musiikin kuuntelun tyrehdy ävän star austa.
Kerhon trailerin pohjan uusiminen venyi talveen as , eikä vieläkään ole valmista näkymistä. Tuo
pahuksen lumi vähän sotki suunnitelmia. "Pohjolantallissa" kun tuo hiukan hai aa, mu a
jatkunee kuitenkin ennen sesonkia. pientä varustelua on myös siihen aamoiltu.
Ajano ovaunun ikkunan pielen repeämän sentään sain hoitoon. Viimetalvena kun fuskasin
siinäkin. Se sentään taitaa olla aika vetreä , vaikka onki jo teiniajan ohi anut.

An n, Ollin ja Hansin kanssa käy in helmikuun alussa myös kääntymässä Malmilla FHRA:n
toimistolla ja kuunnel in luentoa joka oikeu aa SML:n B‐toimitsija hommiin. Jäämme
odo amaan lisäkursseja kevään aikana, niin saadaan kerhon oman väen kesken aja aa SM‐piste
kisoja moo oripyörille.

Kiitos ja kesää koh ....
T:mustanpajan poikanen

Raapustukset ja räpsyt: Kreivi
Seitsemä ä kertaa järjeste y Kustom
Kulture Show tarjosi tu ua taa ua laatua
ja elävöi ää talvikau a mukavas .
Paikalla
oli
monia
käsityöläisiä
esi elemässä taitojaan ja tuotoksiaan.
Kummasteltavaa oli monenlaista ja täten
myös
oste avaa.
Kiinanrihkaman
puu uessa pi shoppailijoiden tyytyä
uniikkeihin taideteoksiin. Voi raukkoja!
Esiteltävien
autojen
määrä
on
suhteellisen vaa maton, mu a taso
sitäkin
kovempi.
Kaksipyöräisiä,
moo orilla tai ilman, oli puolestaan
määrällises enemmän.
Koska harrastaminen on muutakin kuin
materiaa, toimivat tällaiset laisuudet
myös somen ulkopuolisen sosiaalisen
elämän päivitys laisuuksina. Eli kyllä,
tu ujen tapaaminen ja turisiminen on
yksi syy miksi näissä tapahtumissa on
mukava vierailla.
Tapahtumaan lii yy olennaisena osana
myös musiikki. Masa Saloranta on ollut
jokavuo nen
esiintyjä
KKS:ssä.
Kokoonpanot vaihtelevat, mu a samalta
stagelta pitkin päivää oli kuultavissa

viihdepyrähdyksiä. Illalla tarjolla oli
totutus
burleski‐esityksiä
ja
musiikillisia esityksiä, meiltä jäi
jälleen nämä kokema a. Mones
työ pelastaa seuraavan päivän
uupumukselta.
Josko taas
uudestaan.

ensi

helmikuussa

Paikalla oli myös käärmeöljy kauppiaat ‐>

Maija

...ja Maijan kakut!

Totutus esillä oli myös ympäristöystävällisempiä kulkineita.
Mûristajad Haapsalusta kummastelevat mistä näistä saataisiin pärinä

Lieneekö suunnitelmissa ajaa sladissa, vai onko
lentokoneen laskeutumisvalo vain hieman
tavallista voimakkaampi ojavalo?

Päivitystä Finlandia‐ka oluukkuun?
Pösön lasika o rodissa!

Liene e huomanneet mieltymykseni tähän Amazzoniin.
Itä ja länsi ovat kohdanneet Suomessa, autossa on hyödynne y
osia Popedasta ja Volvosta.

Hieno on tämä Fordkin, kannessa kuva sisältä. Eikä ole huono alakuvan Buick‐rekikään.

