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Edessäni näyttö on puhtaan valkoinen, sanoja ei tahdo löytyä. Uutinen
Jyrkin äkillisestä poismenosta tuli shokkina ja vieläkin on asiaa vaikea
ymmärtää. Mies parhaassa iässä on poistunut seurastamme. Sanoja ei tule,
mutta mielen sopukoista alkaa esiin nousta muistoja. Mukavia.
Jyrki oli Riverside Cruisersin toiminnassa mukana pitkään ja aina valmiina
antamaan oman panoksensa yhdistykselle. Hän osallistui monen muunkin
yhdistyksen toimintaan ja oli monissa harrastuksissa mukana, ja toi näin
uusia näkökulmia ja toimintatapoja esiin RC:n parissa. Jyrki oli myös
innokas osallistumaan yhteismatkoihin ja juhliin. ”Kun kerran joku näkee
vaivaa järjestää, pitää osallistua.” Sanoi hän joskus minulle.
Henkilökohtaisiin syihin vedoten Jyrki jättäytyi pois RC:n hallituksesta
talvella 2020. Hän halusi kuitenkin hoitaa toimensa Burnout Partyn
lipunmyynnistä vastaavana. Näin piti olla myös vuonna 2021, mutta…
Elämä on arvaamaton cruising, päätepiste ennalta tietämätön. Hyvää
matkaa Jyrki.
Riverside Cruisers ry:n hallitus
Ari Nikkanen

Terve taas ja kevättä. Jos aikoinaan aloitin tämän palstan kertomalla ettei
tallillani ole pölyyntymisen lisäksi tapahtunut mitään uutta, niin nyt voisi
aloittaa toteamalla tilanteen koronarintamalla. En haluaisi asiasta mainita,
mutta kun se vaikuttaa lähes kaikkeen tekemiseen ja suunnitteluun.
Eli kesän tapahtumia suunnitellaan varautuen peruuttamaan tapahtumia,
mutta yrittää pitää.
RC Timersin keikkakalenteri keveni jo heti maaliskuun puolivälissä porilaisten
ilmoittaessa West Coast Street Cup’in peruuntumisesta. Porin kisa olisi jäänyt
yksittäiseksi kisaksi ja ilmeisesti järjestettäväksi ilman yleisöä, siispä hyppäsivät
pelastusveneeseen ja tiedossa on välivuosi.
Toivotaan että muilta peruuntumisilta vältytään.
14.8. Burnout Partyn lisäksi omia testi-/ harjoitustapahtumia suunnitellaan
järjestettäväksi 15.5., 17.7. ja 11.9.
Testipäivät olisivat suljettuja, ilman yleisöä järjestettäviä tapahtumia. Mukaan
pääsisi vain etukäteen ilmoittautumalla. Oletettavaa on että ainakin toukokuun
testipäivä voi olla koronan vuoksi vahva ehkä, vaikka tilaahan kentällä riittää
väljempään sijoittautumiseen.
Kevätkokous 13.6. klo 16.00. RC Clubhouse, Perämiehenkatu 10, Salo. Kahvia
ja pullaa. Tule ja tutustu samalla uuteen tilaan. Tietty tässäkin koroanavaraus.
Vuoden 2021 alkupuolisko ei ole ollut aivan murheeton. Ensin kuulimme suruuutisen yhden RC:n perustajajäsenen, Juha Ruotsalaisen poismenosta. Lisää
lunta tuli tupaan kun maaliskuussa myös RC:n pitkäaikainen hallituksen jäsen
ja puuhamies Jyrki Grönroos menehtyi äkillisesti.
Molemmat tuntuivat olevan vielä täydessä terässä ja vuosia edessä kymmeniä,
mutta toisin kävi. Sanattomaksi vetää ja oma kuolemattomuus alkaa tuntua
epätodennäköisemmältä. Osanotto omaisille.
No, eteenpäin ja kohti kesää,
harrasterikasta ja normaalimpaa.
Pysykää terveenä ja nähdään

josta

toivon

aurinkoista,

lämmintä,

RC Clubhouse
eli Kertsi
RC Clubhouse, jos kaikki menisi kuten Strömsössa, olisi jo valmista.
Periaatteessa homma ei olisi ollut kovin mutkikas, mutta kun yritetään varoja
ja varsinkin voimavaroja säästellen touhuta, tahtoo homma pitkittyä.
Yleensä alkuun päästään nopeasti, mutta tässä(kin) projektissa on
hidasteita ollut jo alusta asti. On vaan niin paljon muutakin puuhaa että
talkoopäiviä on pitänyt toisinaan jopa siirtää osallistujapulan vuoksi.
Markus on jälleen kunnostautunut ja puurtanut tilan eteen paljolti yksikseen.
Mukavampi sitä on yksikseen puuhata kuin huonossa seurassa?
Eli lyhyesti. Tila saatiin 2019
2020
vuodenvaihteessa
vuokranantajan pestyä ja
maalattua seinät. Lattia oli
ihan
kelvollinen,
mutta
kulunut.
Markus
suttaili
maalia
pintaan
ja
tuli
ensimmäinen tauko. Tylsää
on
maalin
kuivumisen
seuraaminen.

Valonkujan tavarat siirretty uuteen tilaan.

Lattian pintaalan ollessa
rajallinen päätettiin rakentaa
parvi toimistoa ja oleskelua
varten. Alkuun parven piti

tulla päätyseinälle, mutta lopulta päädyttiin sivuseinälle rakennettavaan
vaihtoehtoon.
Tietty teräspalkit oli jo tilattu aikaisemman suunnitelman mukaisesti.
Keväällä koronarajoitukset synkistivät tapahtumien järjestämistä ja siten
yhdistyksen taloudenhoito oli laitettava säästöliekille, joten parven
jatkorakentaminen päätettiin jättää taloudellisesti valoisampaan aikaan.

Tarkkaa puuhaa kun pitää
ihan vatupassilla.
Mutta tästä se lähti, eka
osa kehikkoa valmistuu.
Markus vatuloi ja Hans on
työnjohtovuorossa.

Markuksen
koeponnistettua
lattian,
uskaltautui Anssikin
ylös kokeilemaan.
Kävely helpottui kun
saatiin lattialevy
poimulevyn päälle.

Hallin lattian ollessa lähes
kuiva (epäkuivuus havaittiin
vasta
myöhemmin)
muutettiin
Valonkujalle
varastoidut
tavarat
Perämiehenkadulle.
Toukokuussa
toteutettiin
parven ensimmäinen vaihe
ja
juhannuksen
jälkeen
saatiin myös RC arkisto ja
muut
”toimistotavarat”
siirrettyä samaan tilaan.
Mattoa paikalleen ja näyttää jo paremmalta.
Kesä meni taloudellisesti
pelättyä paremmin ja parven osalta siirryttiin kakkosvaiheeseen. Terästä
tilaukseen ja lopulta parven runko ja lattiamateriaalit olivat kaikki tontilla.
Vielä kun saatiin talkoopäivä toteutettua, päästiin aimo harppaus eteenpäin.
Hämäläisen Olli kolvasi palkit toisiinsa ja parin viikon talviloman jälkeen
saatiin raput siirrettyä ja loput poimulevyt ylös. Vielä kaide kuntoon ja loppu
olisikin ”listojen kiinnittelyä”, eli kakun kappaleita.
Markus ja Hans hankkivat parven lattian katemateriaalit, Anssi neuvotteli
keittiökalusteet
ja
Tikkimies
Lücke
sponsoroi
tiskipöytähella
jääkaappicombon. Toki muutkin ovat olleet mukana kertomassa
mielipiteensä ja auttamassa tavaranhankinnassa ja kuljettamisessa. Monet
asiat ovat järjestyneet kun on oikeissa paikoissa ääneen pohtinut.
Vieläkään ei ole lopullisen
valmista,
mutta
palat
alkavat
loksahdella
paikoilleen. Toista vuotta
se otti aikaa ja vain aika
näyttää kannattiko, mutta
eiköhän tällä hetki mennä.
Kiitos kaikille osallisille.
Viimein saatiin kaikki
yhdistyksen tavarat
samaan tilaan.
Mutta ei se tarkoita että
olisi vielä valmista.

Vas.Väillä on ehditty
puuhata myös
ajanottolaitteiden
kanssa.
Alavas. Parvi vaihe 2
rakennus
Alla Keittiön kehikko
rakentuu.

Vas. Hans heitti kävelysauvat
pois ja otti osaa työhön.
Yllä Jotain ihme Hangaround
jengiä.

Miehille Mustang Sally

Naisille James Dean

