






Morjens! Takana on aika erilainen kesä. Omalle kohdalle se tarkoi� useita 

vapaita  viikonloppuja.  Eli  aikaa  oli,  mu�ei  juurikaan  tapahtumia  joihin 

mennä.  Omaa  kivaa  olisi  pitänyt  keksiä,  vaikka  tallilla  puuhasteluun. 

(Naurua kippurassa) Kovas� oli vaa�matonta aikaansaan�a. Laiskan työ on 

niin kovas� arvokasta, e�ei sitä tohdi paljon tehdä. 

Vaikka  esim  Maisemacruising  peru�in,  ei  aivan  ilman  kruisailua  ole 

tarvinnut  kesää  vie�ää.  Palkkisen  Heikki  Sauvosta  (viímeksi  sanoin 

Paimiosta,  no  jommasta  kummasta)  on  toiminut  puuhamiehenä  ajelujen 

osalta.  Ensin  alkukesästä  Kemiöön  ja  si�en  pari  kertaa  Lahnajärvelle. 

Ainakin nämä, joihin itsekin osallistuin. 

Uudelleen  auennut  Lahnajärvi  on  vierailun  väär�.  Ei  pelkästään  näinä 

kokoontumisajopäivinä,  vaan  muutenkin.  Kauniina  päivänä  käytössä  on 

kunnoste�u  uimaranta,  mainio  ravintola  ja  hyvät  kulkuyhteydet.  Nämä 

kaikki ovat toki käytössä sateisenakin päivänä!

Väkeä  kokoontui  niin  idästä  kuin  lännestä,  jopa  niin  e�ä  ajoneuvoja 

joudu�in pysäköimään 110‐�en varteen satojen metrien matkalle. Toisella 

kertaa  oli  varaudu�u  paremmin,  mu�a  lisäpysäköin�käy�öön  ote�u 

vanhan  asfal�aseman  alue  täy�yi  ja  jälleen  joudu�in  pysäköimään 

�envarteen.  Toisella  kertaa oli myös  janoisten  ja  nälkäisten  iloksi  useampi 

myyn�paikka käytössä.

Ja jos mielii länteen, ennen Kaliforniaa joutuu Turkuun. Kari Peitsamo joutui 

linja‐autoasemalle,  itki  ja  kätki  käsiinsä  pään.  Voi  kun  hänkin  olisi  �ennyt 

e�ä  Turun  Kupi�aalla  ajoneuvot  kokoontuivat  kuukausi�ain  viimeisenä 

�istaina klo 18.00. Mukava  tapahtuma  tu�ujen  tapailuun,  ja miksei uusiin 

ihmisiin tutustumiseenkin. 

Jännitystä  kisakesään  aiheutui  seuratessa  korona‐�lanteen  ja  säädösten 

kehi�ymistä. Onneksemme �lanne oli sen verran parantunut e�ä Burnout 



Party  saa�in  järjeste�yä.  Kesän  vähäinen  tapahtumatarjonta  ja 

uskoma�oman  hieno  ilma  vaiku�vat  osiltaan  keskimääräistä  suurempaan 

yleisömäärään.  Vähäiset  kisamahdollisuudet  ja  uusi�u  radan  pinnoite  ve� 

puoleensa näiden turnajaisten ritareita. 

Uusi  asfal�  toimi  hyvin,  ainakin  vanhaa  paremmin.  Mikä  nyt  ei  liene 

mikään ihme.

Uuteen paikkaan siirre�y basaarialue meni ehkä liiankin kauas, mu�a jospa 

aika näy�ää sille oikeamman paikan. Ainakin nyt saa�in basaari, pub ja RC 

cafe �iviimpään yhteyteen keskenään. 

Pubin  pöy�en  rintamasuunnan  käännös  helpo�  lähtöjen  seuraamista. 

Tämäkin  asia  mikä  ei  aiemmin  vain  ole  tullut  mieleen.  Aina  oppii  jotain 

uu�a. 

Tänä vuonna kokeil�in myös streamausta ne�in Haeven‐yhtymän toimesta. 

Muutaman kerran aiemmin on ollut videota nähtävillä pubissa sisällä, mu�a 

nyt ol�in kansainvälisessä  levityksessä. Pitäis  varmaan katsoa  itsekin miltä 

tapahtuma oikeas� näy�ää. Muuten men�in aika totutun kaavan mukaan, 

kaikkine  kommelluksineen.  Hauska  miten  aina  on  jotain  mikä  hoidetaan 

oletuksilla,  ja  näin  tulee  tallo�ua  jonkun  varpaita.  Tai  si�en  homma  jää 

kokonaan  hoitama�a.  No,  virheistä  opitaan,  ennekuin  ne  taas  uudes� 

tehdään.

12.9. oli vara�u BOP varapäiväksi. Sitä ei tarvi�u, niinpä tuumailimme e�ei 

varausta  parane  ”hukata”,  vaan  pidetään  harjoituspäivä  ilman  yleisöä. 

Ainakin  tällä  kertaa  tapahtumaa  kutsu�in  nimellä  Riverside  Timers 

Test&Tune, saa nähdä keksimmekö nimeksi jotain muuta tulevaisuudessa. 

Tapahtuma saavu� mukavas� mielenkiintoa, ja rajaksi asete�u 60 testaajaa 

olisi  ehkä  saavute�u,  jos  sääennuste  olisi  ollut  parempi.  Saa�aa  olla  e�ä 

vastaava  tapahtuma  Malmilla  myös  osaltaan  vaiku�  ilmoi�autuneiden 

määrään.  No,  joka  tapauksessa  homma  valah�  sadeveden  mukana 

maastoon ja päivää viete�in sosiaalisissa merkeissä.

Peru�uja  ja  siirre�yjä  kiihdytystapahtumia  RT‐�imi  kiersi  loppukesästä 

�ivistetyllä aikataululla. Kova jobi.

Syksy tuo tullessaan myös RC:n syyskokouksen. Lauantaina 14.11. klo 15.00 

RC Clubhouse, Perämiehenkatu 10, Salo. 



Korona  lykkäsi  myös  RC  Clubhousen  keväisiä  tupaantuliaisia.  Emme 

kuitenkaan  vaipuneet  epätoivoon  ja  kiskoneet  hiuksia  päästämme.  Kesä 

antoi toiveita e�ä syksyllä kaikki on toisin ja bileet saadaan pide�yä. Syksy 

tuli  ja  sen  mukana  kohoavat  koronalukemat.  Tätä  kirjoitellessa 

suunniteltuun  juhlapäivään  on  noin  viisi  viikkoa,  eikä  �lanne  näytä 

paranevan. Ei ainakaan tarpeeksi nopealla aikataululla. 

Tuumimme  e�ei  ehkä  kannata  kaivaa  verta  nenästään,  niinpä  siirrämme 

juhlallisuuksia jälleen kerran.

Nähtäväksi  jää  pidetäänkö  juhlat  joskus  keväällä.  Tuskin  puoliksi 

ulkoilma�laisuu�a pidämme ainakaan talvikuukausina. 

Ei  sillä  e�ä  �la  ihan  paraa�kunnossa  vielä  olisikaan.  Jos  koskaan.  Mu�a 

tuskin sitä odota�ekaan.

Ei  auta  kun  lai�aa  rintaa  leukaan  ja  suunnata  vastatuuleen  koh�  uusia 

pe�ymyksiä.

Jos  sosiaalinen  puuhastelu  jää  olosuhteiden  pakosta  pienemmälle, 

toivo�avas�  sillä  ei  ole  suurta  vaikutusta  omiin  tekemisiinne  ja 

harrastamisiinne.

Me too ja korona, kosketelkaa tässä nyt si�en toisianne! Eli kuten Hill Street 

Bluesissa tode�in: ”Let’s be careful out there”

RC Nicepataljoona reippaana 

matkalla päivän koitoksiin.



Joopa,  hissu  on  ollu  vuos  2020,  on  toki 
tullu  harraste�ua,  ja  seki  harrastus 
tallissa.  Mu�a  niinkä  kertomisen  arvosta 
se ei ole. Mu�a riipasen pintaa kuitenki.

Vuosi  2019,  yhdistyksen  hallitus  pää� 
e�ä paremmat �lat on saatava kalustolle 
ja  varsinkin  kerhon  ajano�o�imille.  He 
kun  tuo  kerholle  leveämmän  leivän 
panoksellaan.  Siitä  suuri  kiitos  Tero, 
Eero,  Mika  ja  moni  muu.  Mu�a 
ydinryhmä on selkeä!

Olisihan  heille  toki  suotava  �la  mihin 
vaunu ja veturi mahtuu hei�ämällä kun saapuvat keikalta 

ja sekun tuppaa olemaan aina yösydämmellä. 
No  loppuvuodesta  korviin  kantautuu  e�ä  mahdollinen  �la  tulee 
vapautumaan  ja  mikä  parasta  tutusta  osoi�eesta  Perämihenkadulta 
Meriniitystä. Am‐autohuollon  tehostaessa  toimintaansa  ja �ivistäessä �laa 
vapautuu  �laa  tyhjilleen.  Neuvo�elut  siis  alkaa  ja  hallitus  pää�ää 
yksimielises�  vuokrata  �lat,  joista  muutostyöllä  saadaan  rii�äväs� 
la�apinta‐alaa  kerhon  levälleen  ripotellulle  maalliselle  omaisuudelle.   
Joulukuussa  tulee  vielä  ilouu�nen e�ä mahdollises� päästään uuden �lan 
kimppuun ja ehostustoimiin  jo kuun puolessavälissä,  jolloin hyvällä tuurilla 
saadaan  kerhon  tavarat  yhteen  osoi�eeseen  mahdollisimman  nopeas�. 
Itselleen kun on helppo kaikkea uskotella. 
Vaihe  siivous  venähtää.  Pesua,  kärhämää,  maalausta,  suunni�elua, 
tarjouskyselyä, montaalaista murhe�a…. 
Allekirjoi�anut varsinkin  liika sekoi�amassa soppaa.  Ja paha makuista  tuli, 
sil� pienten vastoinkäymisten  jälkeen toukokuussa saa�in ns. Parvitasanne 
hitsa�ua  ja  pääsemme  la�an  tekoon.  Kesäkuussa  päästään monivuo�sen 
kerho�lan  tyhjentämisen  alkuun  josta  ak�ivi  porukka  selvisi  tehokasta 
hyvällä alkuvalmistelulla. Kiitos Eero, Hansu, Tomppa, Kreivi, Timppa, Kassu, 
Mika, Anssi ja Hans.
Pientä  hipistelyä  ja  stailaamistavielä  vielä  niin  jospa  si�en  ne  kerhon  40v 
(toim.  huom.  35v)  syn�ärit  päästäisi  vie�ää  lopulta,  johan  tätä  onki  jo 
suunniteltu.  Taitaa  olla  meidän  kerholle  enemmän  sääntö  kuin  poikkeus 
e�ä juhlat on myöhässä. 
Kerholle  vielä  kiitos  luo�amuksesta  jonka  annoi�e  tälläiselle  mu�eri 
kiertäjälle toteu�aa vapaalla kädellä moinen suuruudenhullu ajatus. 
Cruisinkeihin eikä muuallekaan alan tapahtumiin ei ole tullu nyt  lähde�yä, 
mu�a on  tullu oltua  tallilla… nimi�äin kerhotallissa.  Iha  jotain muuta kuin 
autoa, eikä sekä nii väärin o…. Kait? 
Jospa ens vuonna taas kaksin verroin kun ei ole moisia synnytys tuskia, tai 
muuta krapulaa seurana.
T:Mustanpajan mon�ööri Markus
 
P.  S.  On  sentäs  Burnou�a  tullu  suunniteltu,  ja  seki  tullu  ote�ua 
tehokkaas�….






