




Here I go again! Kuten eräskin bändi laulaa. El i edel l isessä lehdykässä aloitetut tal l ivierai lut, on

tässä numerossa jätetty tyystin aikeeksi. Tul i taas kesä ja työkiireet. Riittääkö tuo tekosyyksi?

Eli tavoitteena jatkaa aiheesta taas kun kansa palai lee tal lei l leen ja minä kotikulmil le.

Kesä näytti jo hieman voimiaan ja ajelu T-top auki Camarolla tuntui hyvältä. Tul i ainakin kerran

käytyä tori l la tänä kesänä maistelemassa kurmeeherkkuja. Toivottavasti näitä hetkiä tulee l isää

ja ehtisi käymään vaikka muuallakin cruisai lemassa. Salon Maisemacruisingista hieman lisää

muutamin kuvin toisaal la tässä lehdykässä.

Burnout Party –valmistelut etenevät tasaisen tappavasti. Toisinaan pelottaa järjestelyiden

rutinoituminen, saattaa jotain unohtua ihan sil lä kun aina ennenkin on sen joku tehnyt. Rata

vain alkaa olla vuosi vuodelta enemmän remontin tarpeessa, mutta mistä varat moiseen?

Mukaan touhuun pääset totuttuun tapaan ottamalla yhteyttä kakkossivun numeroihin. Ainakin

ravintolatoimeen kaipaamme lisää tekeviä käsiä. Auringonsuoja ja työpaikkamusiikki l isäetuna

ravintolatyöläisi l le!

Riverside Timers kiertää tänäkin kesänä valikoiduissa tapahtumissa. Kiinnostaako? Ota

yhteyttä ja tule mukaan! Tiedot Info-sivul la (sivu 2).

Jos jäsenmaksusi on vielä hoitamatta, on tämä viimeinen tiedoite. Don’t leave us now!

Tarvitsetko hygieniapassia? Testi on mahdoll ista suorittaa myös Sanna Virtasen

vastaanottamana 050 592 9301 . Kerholaisi l le nyt sopivampaan hintaan. Ota Sannaan yhteyttä

puhelimella, tai BOP pubissa 9.8.

Vielä yksi tärkeä tiedonanto. Majanojan Matti tarvitsee kuljetusapua 2.8.201 4 Uskelan kirkolta

Kultaiseen Tuoksuun. Kyseessä on siis hääkuljetus. Auttakaapa nyt joku ajanottomiestämme.

Korvaus luvassa. Matin yhteystiedot 0400 481 754 tai matti .majanoja@gmail .com .





2014 on 27. kerta kun järjestämme Burnout Partya. Vuosittain on käyty keskustelua

tapahtuman läpivientiin osallistuvien henkilöiden sijoittamisesta oikein eri työtehtäviin.

Ongelmana on useasti ollut työvoiman vähyys osassa toimintaa, ja taas toisaalla väkeä on niin

että päät hakkaa yhteen.

Eli yritämme tehostaa toimintaa ja toivoisimme voivamme jakaa tehtävät jo ennen

lauantaiaamua.

Joko sinuun ollaan yhteydessä taholtamme, tai jos sinulla on halukkuutta johonkin tiettyyn

hommaan, ota yhteys meihin vaikka osoitteella toimisto@riversidecruisers.fi . Tai henkilöön joka

on aiemmin ollut ”esimiehesi”. Lauantaiaamuna voimme sitten helpommin osoittaa tehtävään

missä tarvetta on.

Perjantai-illan rakentamiseen on muotoutunut hyvä ja ahkera ryhmä, ja tämän toimintaan ei

muutoksia

kaivattane. Toki saat ilmoittautua tähänkin, onhan se aina helpompaa varautua ”kestitykseen”.

Hyvää kesää ja tavataan viimeistään Kiikalassa 9.8.!



I lma oli mitä suosiol l isin kun ajokit kerääntyivät Salon tori l le seitsemättä

kertaa Salon Maisemacruisingi in.

Aivan täyteen ei toria saatu, l ieneekö tiukaan parkkeeraamisessa saatu

”l isäneliöitä”? Järjestäjän mukaan noin 1 70 ajokkia osall istui tapahtumaan.

Jälkeen videolta katsottaessa kulkue oli vakuuttava kulkiessaan ohi. Saattaa

olla ettei kaikki kanssa-autoi l i jat ol leet aivan yhtä miel issään, mutta mitäs

sitten! Li ikenteenohjaus läpi kaupungin toimi mall ikkaasti. Varsinainen

moottorivi ikonloppu kaupungissa, kun samaan aikaan ajetti in vielä Teijo Talo

–ral l i .

SalonMaisemaCruising

SSee vvaaaann oonn nniiiinn hhiieennoo!!





HHaauuttaallaann JJoouunniinn ''5533 PPaacckkaarrdd..

HHiieennoossttii ssääiillyynnyytt!!

''5599 CCoorrvveettttee ssyykkäähhddyyttttääää aaiinnaa..

PPoommppaannnnaappiillllaa oollii jjoottaaiinn mmoooottttoorriioonnggeellmmaaaa..

IIkkäävvääää kkuunn ppiittääiissii aajjeellllaakkiinn..

Reitti kulki Salosta Koski TL:n kautta Martti laan, jossa pidetti in ensimmäinen

tauko. Taukopaikaksi ol i val ittu 1 0-tien ja Aurantien risteyksessä oleva

levähdysalue. Tila alueella loppui heti kättelyssä, eikä apua olisi pal joa ollut

aiemmin mainitusta tiukemmasta parkkeeraamisestakaan. Tämä lienee ollut

muuten hyvin järjestetyn tapahtuman miinus.

Matka jatkui Kalevan kautta Paimion Nesteelle, jossa parkkiti la ri itti

mainiosti . Täällä näkyi myös ajokkeja joita ei ol lut vielä alkumatkassa

näkynyt. Tauon jälkeen letka suuntasi Halikon kirkol le, jossa Ravintola

Menossa cruisai lu vaihtui rokkaamiseen.





Nykyään tämäntyyppiset maaseutukierrokset tuntuvat olevan suosittuja. Tai

järjesti RC:kin muutaman kerran eri yhteistyökerhojen kanssa cruisingit jotka

sisälsivät tehtävärasteja. Ja tietty i l lanvieton ja palkintojenjaon maalissa. No,

se oli si l loin se.

Cruisai lut tuohon aikaa suoritetti in yleensä kaupungil la. Hyvänä puolena

tässä oli se että näki myös vastaantulevia harrastepelejä.

Mukavaa oli tavata tuttuja joita ei oikein muuten tapaa, katsel la hienoja

autoja ja nauttia hienosta i lmasta.

MMoonneett eeiivväätt eehhkkää ttäättää aauuttooaa eennääää mmuuiissttaakkkkaaaann..

EElloonn TTiimmppppaa oonn oottttaannuutt NNeeww YYoorrkkeerriinnssaa lliiiikkeenntteeeesseeeenn

vvuuoossiieenn jjäällkkeeeenn.. TTiimmoo ttaaiissii hhaannkkkkiiaa aauuttoonn jjoo11997799!!








