






On  hanget  korkeat  nie….no,  ainakin  kalenteriin  katsoessa  eletään 
talvikuukausia.  Käymme  siis  kohti  valoa  ja  harrastustamme 
esiintuovempaa vuodenaikaa. Sitä odotellessa.

Uutta kerhotilaa (RC Clubhouse) on kunnosteltu lähinnä Markuksen ja 
Hansin  toimiessa  vastaavina  mestareina.    Lattian  maalaus  antoi 
hiukan odottaa tavaroiden muuttoa, mutta tammikuun lopussa saatiin 
Valonkujan varastosta tavarat Perämiehenkadulle. Vielä kun saadaan 
parvi  kuntoon  ja  toimistokin  roudattua  samojen  seinien  sisään, 
voidaankin siirtyä seuraavaan kohtaan.

Kevätkokous  18.4.  RC  Clubhouse  klo  16.00  ja  The  RC 
Housewarming Party klo 18.00.

Kokous sisältää sääntömääräiset asiat ja asiat esityslistalla, ja tuparit 
taas jotain aivan muuta.

Seuraavana  vuorossa  onkin  vappuna  Viron  matka,  johon  hieman 
tarkennuksia.  Edellisessä  lehdykässä  ilmoituksessa  oli  pieniä 
puutteita,  mutta  se  ainainen  toimetuksellinen  kiire.  Painokoneet 
odottivat painettavaa, ainoastaan yhden sivun mainos puuttui. Niinpä 
siitä  tuli  hätiköity  kyhäelmä.  Eli  tarkennuksena:  Sitovat 
ilmoittautumiset  15.3.  mennessä,  maksu  31.3.  mennessä.  Tiedot 
löytyvät päivitettynä tässä lehdessä olevasta ilmoituksesta. 

Lisää tietoa ja maksuohjeet spostilla kreivi@riversidecruisers.fi  .

Ei kun mukaan vaan!

15.8.  BOP.  Valmistelut  etenevät  totutusti,  eli  vielä  ei  olla  painettu 
paniikkinappulaa,  mutta  sen  sijainti  on  jo  selvitetty.  Kentän 
päällystystyö  pitäisi  tietojemme  mukaan  olla  valmiina  kesäkuun 
loppuun mennessä, eli toivoa paremmasta on.

Uutta  sarjana  ajettavaa  luokkaa  Roots  ahdetuille  katuautoille  ollaan 
ottamassa mukaan. ”Back to the Roots”, sarja joka koostuu kolmesta 
osakilpailusta. Ensimmäisenä olisi Pori toukokuussa, toinen Hyvinkää 





kesäkuussa  ja  finaali  Kiikala  elokuussa.  Lisää  tietoa  Overdrive.fi 
–sivustolla  ”Remmiä  kiukuttelijoille!”  otsakkeen  alla.  Sarjan 
puuhamiehenä  Jyrki  Aukio  ja  RC:llä  ei  ole  osuutta  järjestelyihin 
muuten kuin BOP:n osalta.

Ja sitten jotain uutta Suomessa. Tätä ideoitiin jo viime kaudeksi, mutta 
silloin herättiin touhuun liian myöhään ja aika loppui kesken. Nyt ideaa 
on  rauhassa  haudottu  ja  lupaavalta  näyttää.  Yhdysvalloissa  ja 
Ruotsissa suosiota saavuttanut kisaviikko saa suomalaisen versionsa 
Trackweek.  Radalle.com  järjestää  tapahtuman  kolmella 
kiihdytysradalla ja kolmella moottoriradalla. Aikataulut, säännöt ja muu 
info  päivittyvät  sivuilla  www.trackweek.fi  .  RC  Timers  toimii 
kiihdytysosioissa  ajanottajana,  eli  kiireinen  viikko  tiedossa. 
Kiinnostaisiko?

Hieman  myös  muiden  järjestämiä  ”jenkkiautotapahtumia” 
seutukunnalla.

16.5. CRRC  järjestetään Maisemacruising  jo 13.  kertaa. Tällä kertaa 
tapahtumaa  ei  järjestetä  Salon  torilla  vaan  Sokeritehtaan  alueella. 
Tapahtuma  on  paisunut  kuin  pullataikina,  eikä  mahdu  enää 
kulhoonsa.

Tulossa on myös Burning Love Rockin Party Raatalassa 4.7.

Kevään näyttelykausi on myös tulollaan. Helsingin Messukeskuksessa 
10.12.4. American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, 
Custom Truck Show ja  MC Heaven & Motorsport 2020.

Tampereella Hot Rod & Rock Show 25.26.4.

Onhan  toiminnan  täyteinen  kuukausi,  kaksi  näyttelyä,  RC  bileet  ja 
Viron matka!

Harmikseni  myös  Turku  Kustom  Show:n  päivämäärä  on  15.8.! 
Tapahtuma järjestetään kauppakeskus Skanssissa.

Eiköhän näillä päästä taas hetki eteenpäin.





8.‐9.2.  Helsingin  Kaapelitehtaalla  järjeste�in  jo  kahdeksa�a  kertaa  Kustom 
Kulture  Show.  Olin  jo  kuvitellut  e�ei  �laan  mahtuisi  aiempaa  enempää 
näy�eillease�ajia,  mu�a  väärässä  olin.  Kuluneen  vuoden  aikana  on  melkoista 
tetristä pela�u, ja �la uudelleen järjesteltyä. Hieno homma!
Tapahtuma on  löytänyt myös yleisönsä. Kuuleman mukaan  lauantaina oli väkeä 
ollut tungokseen as�, eikä sunnuntainakaan yksinään tarvinnut käytävillä kulkea.
Ohjelmaan  mahtui  musiikkia,  burleskia,  kuin  myös  elokuvan  ensi‐ilta. 
Eurooppalaisten taiteilijoiden lisäksi oli matkaan lähde�y Australiasta, Japanista 
ja �etys� USA:sta as�.
Viereisessä  hallissa  oli  Vintage  Swap  tv:stä  tutuin  kaverein  kummalisine 
an�ikkiesineineen. Oli siellä muutakin, esim. polkuautonäy�ely.
Verkkokalvojenne  vahingoksi,  ja  e�ei  tarvii  niin  paljon  kirjoitella,  lai�elen 
muutaman räpsyn. Vielä kun olis mal�a ja oppis kuvaamaan…

Muutama projekti oli myös näytillä. Taitaa vielä hetki mennä näiden kanssa, mutta 
optimismia on, onhan Pontiacissa jo uudet renkaat! Lincin konepellissä muutama 
louver.



Herstin Timppa toi esille 11 vuoden työn tulokset. Ja jos kelpaa esitelleä, niin kyllä kelpaa katsellakin!

Marko Stjerbakoffin Buick oli myös karkkia silmälle. Maalipinta näytti upottavalta.

AnneMari 
Granvikin 55 
Chrysler 
Windsor oli 
toki hienosti 
viimeistelty ja 
Leidi ratissa 
Armiroaski 
kädessä oli 

piste i:n päälle, mutta jotenkin tuo keskikonsoli 
mielestäni vie pisteitä.

Voihan sitä sylinterit...vaikka lasista.



Lampui.... Kalustonkuljetin....

Kari Saarelan 29 Ford TudorTää on must!

I'm Almost Grown

Heatwave Mennääks p.....?



Alussa  oli  tyhjä  tila,  sitten 
ilmestyi  portaat 
taivaaseen.Yhtäkkiä  kaikki 
mahdollinen  kalusto 
valjastettiin  työhön.  Viimein 
yhdisyksen  omaisuus  on 
saman  katon  alla.  Ja 
viimeisetkin  talkoolaiset 
ilmestyivät paikalle.  






