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Vuosi vaihtuu ja kesän saapumiseen on uskominen. Talleissa eletään, toivon mukaan,
kiireistä aikaa. Toisilla tapahtuu enemmän kuin toisilla ja joillain ei tekemisen tarvetta ole
kovinkaan paljon. Näin se menee. Omalla osallani suunnitelmia on vaikka muille jakaa,
toteuttamisen kanssa vaan tahtoo olla hieman ongelmia.
Mutta jos hieman asian tynkääkin.

Syyskokous saati in jäl leen pidettyä. Osall istuj ia kertsi l lä ol i totuttuun tapaan. Kaikki
sääntömääräiset val innat suoritetti in ja keskustelua käyti in ni in Burnout Partyn, kuin 30-
vuotisjuhlal l isuuksien osalta.
Hall itus pysyi entisel lään ja BOP tapahtumavastaavaksi val itti in Kimmo I irola. RC Timers
pääkkönä jatkaa Mika Helenius. Yhdistyksen toimintaa tarkistelemaan valitti in Anssi Saarikko.

On jäl leen aika Joulun, vuodenvaihteen ja jäsenmaksujen. RC:n jäsenmaksu päätetti in pitää
vielä ennallaan ja olemalla RC:n jäsen, saat 20€ alennuksen FHRA:n jäsenmaksusta. El i kaksi
yhden hinnalla!
Muutosta aiempiin vuosiin on maksutapa. Eli maksat samalla kertaa ja samalla kupongil la
molemmat jäsenyydet. Ja me taas puolestamme toimitamme tiedot ja maksut eteenpäin.
Teettää meil le hieman lisää töitä jne, mutta mutta=
Maksamalla 1 8.3. mennessä saat ymmärtääkseni i lmaisen päiväl ipun American Car Showhun.
Laita seuraavat tiedot maksun tiedoksiosioon, tai lähetä sähköposti l la
kreivi@riversidecruisers.fi . Molempi parempi!
Etunimi, Sukunimi, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Maa, Puhelin ja
Sähköposti. Nämä tiedot FHRA vaatii, mutta ei ne meil läkään haitaksi ole. Esim email on
kovin kätevä nopeaan tiedottamiseen, el i mekin halutaan ne osoitteet!

Fordismi on kylässämme kasvanut. I irolan Kimmo osti Thunderbirdin jo jokin aika sitten.
Syyskokouspäivänä hän ajelutti sitä trai lerin päällä raiti l la, kävi puhalluttamassa puhtaaksi
Salon Soodapuhalluksessa. Hieno peli , kuin naapurin Lissul la, sanoisi Timbe.
Koiviston Sari lta kuul in että hänen tyttärensä Henna, on uusi onnell inen omistaja ’94
Mustangil le. Auto on kutoskoneella, mutta oma! Tytöl lä on isänsä luona myös ’68 Musse
projekti , mutta hyvää tehdään hartaasti ja nuoren miel i palaa baanalle, joten ei muuta kun
onnea valitsemallesi pyöräural le!
Lücken Veijo on mennyt astetta aristokraattisempaan suuntaa harrasteissaan. Tikkimiehen
harrasteet vaihtuvat sel laiseen tahti in että heikompaa huimaa, mutta omien sanojen mukaan
tämä pidetään. Ainakin kunnes joku tarjoaa tarpeeksi rahaa (toimituksen huomautus). El i
syksyn hankintana omistukseen tul i Rolls Royce!

Mutta eiköhän tätä taas tässä. Nyt pitää lähteä tal l i l le joulusi ivoukseen. Hämähäkit mäelle, jos
vaikka tal l itontut ol isivat lopputalven suopeat. Noo, onhan siel lä muutakin kropattavaa. Vaikka
Camaron väri vaihtuikin, ei se tul lut vielä läheskään valmiiksi. On vain niin helppo keksi kaikkea
muuta, vaikka takkatulen ääressä lukeminen, reinot jalassa konjakkia siemail len.
Riverside Cruisersin ja omasta puolestani Hauskaa ja harrasterikasta Joulua ja vuoden
vaihdetta tei l le kaiki l le!

Kreivi






