




EEddeessssäännii  nnääyyttttöö  oonn  ppuuhhttaaaann  vvaallkkooiinneenn,,  ssaannoojjaa  eeii  ttaahhddoo  llööyyttyyää..  UUuuttiinneenn  
JJyyrrkkiinn  ääkkiilllliisseessttää  ppooiissmmeennoossttaa  ttuullii  sshhookkkkiinnaa  jjaa  vviieellääkkiinn  oonn  aassiiaaaa  vvaaiikkeeaa  
yymmmmäärrttääää..  MMiieess  ppaarrhhaaaassssaa  iiäässssää  oonn  ppooiissttuunnuutt  sseeuurraassttaammmmee..  SSaannoojjaa  eeii  ttuullee,,  
mmuuttttaa  mmiieelleenn  ssooppuukkooiissttaa  aallkkaaaa  eessiiiinn  nnoouussttaa  mmuuiissttoojjaa..  MMuukkaavviiaa..  

JJyyrrkkii  oollii  RRiivveerrssiiddee  CCrruuiisseerrssiinn  ttooiimmiinnnnaassssaa  mmuukkaannaa  ppiittkkäääänn  jjaa  aaiinnaa  vvaallmmiiiinnaa  
aannttaammaaaann  oommaann  ppaannookksseennssaa  yyhhddiissttyykksseellllee..  HHäänn  oossaalllliissttuuii  mmoonneenn  mmuuuunnkkiinn  
yyhhddiissttyykksseenn  ttooiimmiinnttaaaann  jjaa  oollii  mmoonniissssaa  hhaarrrraassttuukkssiissssaa  mmuukkaannaa,,  jjaa  ttooii  nnääiinn  
uuuussiiaa  nnääkköökkuullmmiiaa  jjaa  ttooiimmiinnttaattaappoojjaa  eessiiiinn  RRCC::nn  ppaarriissssaa..  JJyyrrkkii  oollii  mmyyööss  
iinnnnookkaass  oossaalllliissttuummaaaann  yyhhtteeiissmmaattkkooiihhiinn  jjaa  jjuuhhlliiiinn..  ””KKuunn  kkeerrrraann  jjookkuu  nnääkkeeee  
vvaaiivvaaaa  jjäärrjjeessttääää,,  ppiittääää  oossaalllliissttuuaa..””  SSaannooii  hhäänn  jjoosskkuuss  mmiinnuullllee..

HHeennkkiillöökkoohhttaaiissiiiinn  ssyyiihhiinn  vveeddootteenn  JJyyrrkkii  jjäättttääyyttyyii  ppooiiss  RRCC::nn  hhaalllliittuukksseessttaa  
ttaallvveellllaa  22002200..  HHäänn  hhaalluussii  kkuuiitteennkkiinn  hhooiittaaaa  ttooiimmeennssaa  BBuurrnnoouutt  PPaarrttyynn  
lliippuunnmmyyyynnnniissttää  vvaassttaaaavvaannaa..  NNääiinn  ppiittii  oollllaa  mmyyööss  vvuuoonnnnaa  22002211,,  mmuuttttaa……

EElläämmää  oonn  aarrvvaaaammaattoonn  ccrruuiissiinngg,,  ppäääätteeppiissttee  eennnnaallttaa  ttiieettäämmäättöönn..  HHyyvvääää  
mmaattkkaaaa  JJyyrrkkii..

RRiivveerrssiiddee  CCrruuiisseerrss  rryy::nn  hhaalllliittuuss
                                                                                                                                                            AArrii  NNiikkkkaanneenn

JJyyrrkkii  GGrröönnrrooooss
11996688  ‑‑  22002211





Terve taas ja kevättä. Jos aikoinaan aloitin tämän palstan kertomalla ettei 
tallillani ole pölyyntymisen lisäksi tapahtunut mitään uutta, niin nyt voisi 
aloittaa toteamalla tilanteen koronarintamalla. En haluaisi asiasta mainita, 
mutta kun se vaikuttaa lähes kaikkeen tekemiseen ja suunnitteluun.
Eli kesän tapahtumia suunnitellaan varautuen peruuttamaan tapahtumia, 
mutta yrittää pitää.

RC Timersin keikkakalenteri keveni jo heti maaliskuun puolivälissä porilaisten 
ilmoittaessa  West Coast Street Cup’in peruuntumisesta. Porin kisa olisi jäänyt 
yksittäiseksi kisaksi ja ilmeisesti järjestettäväksi ilman yleisöä, siispä hyppäsivät 
pelastusveneeseen ja tiedossa on välivuosi.
Toivotaan että muilta peruuntumisilta vältytään. 

14.8. Burnout Partyn lisäksi omia testi-/ harjoitustapahtumia suunnitellaan 
järjestettäväksi 15.5., 17.7. ja 11.9.
Testipäivät olisivat suljettuja, ilman yleisöä järjestettäviä tapahtumia. Mukaan 
pääsisi vain etukäteen ilmoittautumalla. Oletettavaa on että ainakin toukokuun 
testipäivä voi olla koronan vuoksi vahva ehkä, vaikka tilaahan kentällä riittää 
väljempään sijoittautumiseen. 

Kevätkokous 13.6. klo 16.00. RC Clubhouse, Perämiehenkatu 10, Salo. Kahvia 
ja pullaa. Tule ja tutustu samalla uuteen tilaan. Tietty tässäkin koroanavaraus.

Vuoden 2021 alkupuolisko ei ole ollut aivan murheeton. Ensin kuulimme suru-
uutisen yhden RC:n perustajajäsenen, Juha Ruotsalaisen poismenosta. Lisää 
lunta tuli tupaan kun maaliskuussa myös RC:n pitkäaikainen hallituksen jäsen 
ja puuhamies Jyrki Grönroos menehtyi äkillisesti.
Molemmat tuntuivat olevan vielä täydessä terässä ja vuosia edessä kymmeniä, 
mutta toisin kävi. Sanattomaksi vetää ja oma kuolemattomuus alkaa tuntua 
epätodennäköisemmältä. Osanotto omaisille.

No, eteenpäin ja kohti kesää, josta toivon aurinkoista, lämmintä, 
harrasterikasta ja normaalimpaa. 

Pysykää terveenä ja nähdään



RRCC   CClluubbhhoouussee,,   jjooss   kkaaiikkkkii   mmeenniissii   kkuutteenn   SSttrröömmssöössssaa,,   oolliissii   jjoo   vvaallmmiissttaa..  

PPeerriiaaaatttteeeessssaa  hhoommmmaa  eeii  oolliissii  oolllluutt  kkoovviinn  mmuuttkkiikkaass,,  mmuuttttaa  kkuunn  yyrriitteettäääänn  vvaarroojjaa  

jjaa  vvaarrssiinnkkiinn  vvooiimmaavvaarroojjaa  ssäääässtteelllleenn  ttoouuhhuuttaa,,  ttaahhttoooo  hhoommmmaa  ppiittkkiittttyyää..

YYlleeeennssää   aallkkuuuunn   ppäääässttäääänn   nnooppeeaassttii,,   mmuuttttaa   ttäässssää((kkiinn))   pprroojjeekkttiissssaa   oonn  

hhiiddaasstteeiittaa   oolllluutt   jjoo   aalluussttaa   aassttii..   OOnn   vvaaaann   nniiiinn   ppaalljjoonn   mmuuuuttaakkiinn   ppuuuuhhaaaa   eettttää  

ttaallkkooooppääiivviiää  oonn  ppiittäännyytt  ttooiissiinnaaaann  jjooppaa  ssiiiirrttääää  oossaalllliissttuujjaappuullaann  vvuuookkssii..  

MMaarrkkuuss  oonn   jjäälllleeeenn  kkuunnnnoossttaauuttuunnuutt   jjaa  ppuuuurrttaannuutt   ttiillaann  eetteeeenn  ppaalljjoollttii  yykkssiikksseeeenn..  

MMuukkaavvaammppii  ssiittää  oonn  yykkssiikksseeeenn  ppuuuuhhaattaa  kkuuiinn  hhuuoonnoossssaa  sseeuurraassssaa??

RC Clubhouseeli Kertsi

Valonkujan tavarat siirretty uuteen tilaan.

Eli  lyhyesti. Tila  saatiin  2019
2020  vuodenvaihteessa 
vuokranantajan  pestyä  ja 
maalattua  seinät.  Lattia  oli 
ihan  kelvollinen,  mutta 
kulunut.  Markus  suttaili 
maalia  pintaan  ja  tuli 
ensimmäinen  tauko.  Tylsää 
on  maalin  kuivumisen 
seuraaminen.

Lattian  pintaalan  ollessa 
rajallinen  päätettiin  rakentaa 
parvi  toimistoa  ja  oleskelua 
varten.  Alkuun  parven  piti 

tulla  päätyseinälle,  mutta  lopulta  päädyttiin  sivuseinälle  rakennettavaan 
vaihtoehtoon. 
Tietty  teräspalkit  oli  jo  tilattu  aikaisemman  suunnitelman  mukaisesti. 
Keväällä  koronarajoitukset  synkistivät  tapahtumien  järjestämistä  ja  siten 
yhdistyksen  taloudenhoito  oli  laitettava  säästöliekille,  joten  parven 
jatkorakentaminen  päätettiin  jättää  taloudellisesti  valoisampaan  aikaan. 



Tarkkaa puuhaa kun pitää 

ihan vatupassilla. 

Mutta tästä se lähti, eka 

osa kehikkoa valmistuu.

Markus vatuloi ja Hans on 

työnjohtovuorossa.

Markuksen 

koeponnistettua 

lattian,

uskaltautui Anssikin 

ylös kokeilemaan.

Kävely helpottui kun 

saatiin lattialevy 

poimulevyn päälle.



pelättyä  paremmin  ja  parven  osalta  siirryttiin  kakkosvaiheeseen.  Terästä 
tilaukseen  ja  lopulta  parven  runko  ja  lattiamateriaalit  olivat  kaikki  tontilla. 
Vielä kun saatiin talkoopäivä toteutettua, päästiin aimo harppaus eteenpäin. 
Hämäläisen  Olli  kolvasi  palkit  toisiinsa  ja  parin  viikon  talviloman  jälkeen 
saatiin raput siirrettyä ja loput poimulevyt ylös. Vielä kaide kuntoon ja loppu 
olisikin ”listojen kiinnittelyä”, eli kakun kappaleita.
Markus  ja  Hans  hankkivat  parven  lattian  katemateriaalit,  Anssi  neuvotteli 
keittiökalusteet  ja  Tikkimies  Lücke  sponsoroi  tiskipöytähella
jääkaappicombon.  Toki  muutkin  ovat  olleet  mukana  kertomassa 
mielipiteensä  ja  auttamassa  tavaranhankinnassa  ja  kuljettamisessa.  Monet 
asiat ovat järjestyneet kun on oikeissa paikoissa ääneen pohtinut. 

Hallin  lattian  ollessa  lähes 
kuiva  (epäkuivuus  havaittiin 
vasta  myöhemmin) 
muutettiin  Valonkujalle 
varastoidut  tavarat 
Perämiehenkadulle. 
Toukokuussa  toteutettiin 
parven  ensimmäinen  vaihe 
ja  juhannuksen  jälkeen 
saatiin  myös  RC  arkisto  ja 
muut  ”toimistotavarat” 
siirrettyä samaan tilaan. 

Kesä  meni  taloudellisesti  Mattoa paikalleen ja näyttää jo paremmalta.

Vieläkään  ei  ole  lopullisen 
valmista,  mutta  palat 
alkavat  loksahdella 
paikoilleen.  Toista  vuotta 
se  otti  aikaa  ja  vain  aika 
näyttää  kannattiko,  mutta 
eiköhän tällä hetki mennä.

Kiitos kaikille osallisille.

Viimein saatiin kaikki 

yhdistyksen tavarat 

samaan tilaan.

Mutta ei se tarkoita että 

olisi vielä valmista.



Vas.Väillä on ehditty 

puuhata myös 

ajanottolaitteiden 

kanssa.

Alavas. Parvi vaihe 2 

rakennus

Alla Keittiön kehikko 

rakentuu.

Vas. Hans heitti kävelysauvat 

pois ja otti osaa työhön.

Yllä Jotain ihme Hangaround 

jengiä.



Miehille Mustang Sally



Naisille James Dean






