Loppusyksystä suunnittelin talven
tekemisiä touhua täynnä kuin
vichypullo. Vuoden vaihduttua
tekemisten lista on lähes yhtä
pitkä, ja suunnitelmat varisevat
kuin kuusenneulaset joulupuusta..
Eli omista tekemisistä ei kovin
pitkää eeposta saa. Tämä ei
tietenkään tule teille yllätyksenä,
vaan samaa virttä veisaan
vuodesta toiseen. Vähän kuin
jouluevankeliumia lukisi, sama
tarina joka vuosi ilman uusia
juonenkäänteitä.
No, se omista
tekemättömyyksistä. Mutta
onneksi kerhon taholla tapahtuu.
Uutta kerho/varastotilaa
kunnostetaan ja tupaantuliaisia
suunnitellaan. Ajankohdaksi
kaavailtiin alkuvuotta, mutta
helmikuun pakkasilla –
toivottavasti on pakkasia — tila
pienenee kun ulkoaluetta ei oikein
voi käyttää. Eli kun kerran ollaan
myöhässä 35v –bileiden kanssa,
ei pieni lisäodotus liene pahasta?
Pidetään sitten sen verran
hauskempaa! Tiedotetta seuraa
kun on jotain tiedotettavaa.
Vaikka tulevaa on kiva
suunnitella, ja sitä lopuksi
jatkamme, katsastetaan
seuraavaksi kuitenkin hieman
menneeseen.
Syyskokous pidettiin tällä kertaa
Halikon Shellillä, paikalla väkeä
totutunlaisesti, eli ei ihan saatu
Shellin kabinettia täyteen, muttei
sormet myöskään riittäneet

paikallaolijoiden laskemiseen.
Hallituksen koostumus pysyi
samana kuin 2019.
Toiminnantarkastajaksi valittiin
Tero Kalevo ja hänelle varalle
Antti Leppävirta. Muita merkittäviä
henkilövalintoja oli Hans Larken
valinta BOP
tapahtumanjohtajaksi. Mika
Helenius jatkaa Riverside
Timersin vastaavana. Kerhotilasta
ja kalustosta vastaavat Hans
Larke ja Markus Eerikäinen.
Some vastaavana jatkaa Kasperi
Santasaari, samoin pestissään
jatkavat sihteerinä Lila Lehtola ja
rahastonhoitajana Annika
Salokannel. Omalle osalle jäi RC
Newsin kanssa väkästäminen.
Tämän lisäksi pitäisi olla
koskematta mihinkään ilman
lupaa, ettei vaan särje mitään.
Sääntöihin tehtiin myös hieman
muutoksia. Osa on vain lauseiden
viilaamista, mutta suurin muutos
koskee uusien jäsenten liittymistä
yhdistykseen. Aiemmin jäseneksi
haluava maksoi jäsenmaksun,
toimitti tietonsa meille ja homma
oli sillä selvä. 2020 alkaen tulee
jäseneksi haluavan hakea
jäsenyyttä yhdistyksen
hallitukselta. Toistaiseksi
toimisto@riversidecruisers.fi
–osoitteesta sähköpostilla, mutta
kunhan saadaan aikaiseksi,
kotisivuilta löytyvällä
hakemuslinkillä.
Jäsenmaksu vuodelle 2020
päätettiin pitää samana kuin jo
monina vuosina aiemmin.
Maksaessasi jäsenmaksua

huomioi että TILINUMERO ON
MUUTTUNUT!!!
Vanhan tilin maksut eivät enää
välity meille. Uusi numero on
maksulapussa ja info –sivulla.
Monia vuosia mielessä ollut
yhteismatka on vihdoin laitettu
toiminnan alle. Nyt vain joukolla
mukaan ja matkaan. Matkan
runkona on Sakun kunnassa
Tagadin kylässä joka vuosi
kahdesti järjestettävä romutori.
Tapahtuma on matkan viimeisenä
päivänä, eli sunnuntaina.
Baltian suurin ja vanhin menneen
ajan tekniikkaan erikoistuneet
markkinat tarjoaa monenlaista
kummasteltavaa. Tarjonta ei
rajoitu pelkästään tekniikkaan,
vaan muutakin tavaraa on esillä.
Amerikkalaisiin voi tuurilla löytyä
jotain, mutta en aivan tämän
tapahtuman varaan laskisi
projektin osahankintaa.
Jos tarpeeksi moni haluaa,
voidaan vierailla myös esim.
Eestin
moottoriurheilumuseossa.
Lisäksi työn alla on muita
mielenkiintoisia kohteita.
Toivottavasti kaupungista löytyy
sopivia musiikillisia esityksiä
tarjoavia yrityksiä, kuin myös
ruoka ja anniskeluravintoloita.
Mukava olisi myös tehdä yhteinen
retki johonkin, turistimassojen ei
niin tuntemaan paikkaan. Tietty
pakko ei ole osallistua mihinkään
yhteiseen toimeen, vaan itseään
voi liottaa surkastumiseen asti
kylpylässäkin.
Alkuun ajatuksissa oli yhden yön
visiitti, mutta kaksi on jo
lähempänä tuhannen yön
tarinoita, joten mennään
väljemmällä aikataululla. Jos

sinulla on mielessä / tiedossa
jokin meille sopiva kohde, kerro
ja katsotaan josko saataisiin se
sisällytettyä matkaohjelmaan.
Alustavat varaukset on tehty 30
matkustajan mukaan.
Vaikka mietintäaikaa tuntuu
olevan vielä runsaasti, kannattaa
toimia nopeasti, ensimmäiset
paikat on jo varattu.
Eiköhän tällä päästä taas alkuun.
8.9.2. järjestetään
Kaapelitehtaalla jälleen Kustom
Kulture Show
Tännehän pitää suunnata talvea
katkaisemaan.
Tapaamisiin tuolla, RC tupareissa
tai viimeistään Viron matkalla.

Olin harmitellut Burnout Partyn jälkeisen
viikonlopun ohjelmatarjontaa. Tiedossa oli
Kustom Show Turussa ja Historic Grand Race
Ahvenistolla. Koska BOP viikonloppu pitää
järjestää työstä vapaaksi, olin varustautunut
ajatukseen e ä seuraava viikonloppu on si en
töitä. Mu a toisin kävi. Työvuorot menivät niin
e ä edossa oli vieläpä pitkä viikonloppu. Siis
ainaki Turkuun voisin lähteä. Camaron
ulkoilu aminenkin oli jäänyt vähiin kesän aikana,
jospa siis sillä. Mu a voi miten likainen se on!
Perjantai valkeni poutaisena ja samaa lupail in
viikonlopuksikin. Siis pesulle.
Lauantai valkenee ja ennuste ei ole enää ihan
niin hyvä, mahdollisia kuuroja kahteen as .
Mu a nyt on aurinkoista, siis keula länteen. Ja
Paimiossa si en taivas aukesi. No, ei auta, Go
West young man, Go West!

Alla tämän kesän muotia.
Masa on kuin American Graffitista,
Hannu taas esittelee perinteisempää
Turun harrastajapukeutumista.

Tapahtuma‐alueelle saapuessani hämmästelin kun minut ohja in aina vain pidemmälle
ohi parkkipaikan. Ei kai ne nyt näin uu a autoa tuonne alueelle ohjaa? No ei onneksi,
uudemmat harrasteajokit ohja in harrasteparkkiin. Ihan mukava, näin yleisö sai kaksi
näy elyä. Mielenkiintoista katso avaa oli sielläkin.
Onko täältäkään sen kummempaa kerro avaa kuin e ä hienoa kalustoa, yhtä sadekuuroa
laskema a hieno ilma, mukava turista tu ujen kanssa ja päivi ää sairaskertomukset.
Niin, ja Lücken Veijo vei pokaalin ko in Oldsillaan.
Lehdykän kanteen olisi itseoikeutetus kuulunut Veijon Olds, mu a kansikuvan Oldsilla on
niin hyvä tausta e ei voinut jä ää kuvaa käy ämä ä.

Ekologisuus on päivän sana,
tai ainakin otsikoissa.
Moottoripyörän voi kierrättää
näinkin. Tankki kasvaa
sammalta
ja lohkosta pilkistää mäntä,
mutta sylinteri on valjastettu
muihin tehtäviin. Kulkineen
käyttövoima on...kyllä vaan,
sähkö.

Siinä se nyt on!
Lücken Veijon '57
Olds. Auto on ollut
projektina
pitkään,
Veijollakin pari talvea.
Pitäisikö uskoa että
hiljaa hyvä tulee,
toivottavasti
pätee
myös
Buickeihin.

Autoa
tullaan
esittelemää alan
lehdistössä, joten
ei
tässä
sen
enempää.
Hieno oli vieressä
oleva Opelkin.

Columbokin oli paikalla.

Yllä: Kyllä auto on kaunis kun sen oikealla
värillä maalaa.
Oikella: Ihan kaikkia ideaoita ei kannattaisi
toteuttaa? Tuolla jossain on Corvette piilossa.

Kuplia moneen lähtöön.
Alla virolaisten näkemys
tavarankuljettimesta.
Porschen jarrut ja Audin
V8!

Kesän toinen visii Haapsaluun sijoi ui alkavaan syksyyn. Toisin kuin American
Beaty Car Showssa, josta oli ju ua edellisessä RC Newsissa, vuorossa oli tapahtuma
jossa suomalaisten osuus on häviävän pieni. Nostagiapäevad on Haapsalussa jo 15
kertaa järjeste y eri tapahtumista koostuva viikonloppu jossa ”muistellaan”
neuvostoaikaa. Vaikkakin neuvostoajan muistot eivät kaikilta osin ole posi ivisia,
tässä tapahtumien ketjussa vire on kuitenkin posi ivinen. Näin autoharrastajaa
kiinnostaa erityises lauantain paraa , mu a lauantaina oli myös autosuunnistusta
ja perjantaina uutuutena yöajelu.
Ravintolat ovat tapahtumassa mukana eri tavoin, joissain on jopa nostalgia menu.
Ei taida kuitenkaan olla tarjonta aivan samaa kuin neukkuajalla.

Jos heinäkuussa tuntui linnanpiha ajoi ain tukkoiselta, oli se lastenleikkiä
nostalgiapäiviin. Autot oli pysäköity sanalla sanoen iviis . Ruokavaunuihin ja
‐katoksiin oli jatkuva jono, niin e ei oikeas ihan pikkunälkään halunnut mitään.
Toisaltaan, neukkuaikaankin kuului jono aminen, eli nostalgiaa sekin. Vielä kun
olisi ollut ostokupongit käytössä.
Juontajalla oli sana hallussa ja niinpä kuulutukset olivat jotain mistä yri tarkkaan
saada selvää. Alimitoite u äänentoisto ei edesau anut asiaa, joten osa jäi
kuulema a. Rajoi einen kielitaito ja
e yjen termien ja sanontojen
etämä ömyys vei osan huvista. Neuvostoajan kiertoilmaisut asioille saa avat olla
vieraita nyky‐virolaisellekin.

Karjakko Maili

Pioneerityttö ja
sulhanen kalakolhoosista

Miliisi, ja raha
lakissa merkkinä
lahjomattomuudesta.

Muodikas pariskunta
promenaadilla.

”Muo näytöksessä” tuo in esiin menneen ajan kummallisuuksia, tai kummallisilta
ne nyt näy ävät, toisin oli silloin. Esitel in esimerkiksi miten tärkeää oli kulkea
kadulla ulkolaista muovikassia kantaen.
Näytökseen osallistui myös karjakko,
veteraani,
miliisejä,
nuorisorikollisia,
neuvostopariskun a ja ”hienoja” naisia
kirkkaissa asuissaan. Ja etys V.I.Lenin.
Hiukan kun kaivelee muis aan, ei asiat
meillä niin kovin toisin olleet. Toki kaupassa
oli tavaraa ja vapau akin oli näennäises
enemmän, mu a yhtälailla ylhäältä
ohja ua elämää. Naapurivalvonta ei meillä
tainnut olla ihan yhtä palkitsevaa
ky ääjälle.

Langenneet ja kirkonmiehet

Neuvostoliitossa Viroa pide in lähes ulkomaana, siellä kun pääsi haistelemaan
hieman länsimaisia tuulia. Myös Suomi oli
Tsaarinaikaan venäläisten lomakohde kun
muualle ulkomaailmaan oli pääsy rajoite u.
Ikävämmät asiat sivuun ja totean e ä
Nostalgiapäevad
on
hyväntuulinen
tapahtuma,
jossa
hyväntuulisuus
on
ais avissa koko kaupungissa.
Linnanpihalla illan pää Ivo Linna bändinsä
kanssa. Ivo Linnan se en välissä näh in mm.
tanssiesityksiä.
Neuvostoajan pisnesmies vetää naisia
puoleensa kuin lanta kärpäsiä.

Hiukan oli eroa vierailemieni tapahtumien
musiikissa,
jos
kohta
yleisön

osallistumisessakin. ABCS:ssa muutama pari tanssi, NP:llä muutama ei. Juu, minä
olin yksi ei tanssineista.
Pitääkö tähän tapahtumaan osallistua uudelleen? Kyllä varmaan! Osa tapahtuman
hauskuu a on vanhanaikaisiin asuihin pukeutuminen. Itselleni sen pitäisi onnistua
hyvin, olenhan pukeutunut jo 70‐luvulta as farkkuihin ja t‐paitaan. Hiukset vaan
on nykyään lyhyemmät, joten peruukki
päähän.
Tänä vuonna Haapsalussa järjestetään
moni kiinnostavia tapahtumia, tässä
itseäni kiinnostavimmat ABCS 10.‐12.7.,
Augus bluus 31.7.‐2.8. ja Nostalgiapäevad
11.‐13.9., eli tuossa pari ehdotusta
kesälomamatkaan.

Näinkin voi käydä. Yöpaikkaa
etsitään, vaimo heitti pihalle.

Kata keskustelee Zaporozhets klubilaisen
kanssa harrastamisen vaikeudesta.

FarkkuMosse, ei kovin usein näe.
Huligaanit kuriin.

Uskomattoman hieno Volga ambulanssi.
Ollut Suomessa lentokentällä käytössä.
Seltskond ratastel.

V.I.Lenin

