Ensin ajankohtaisemmat asiat pois alta, ensin porkkanaa ja vasta sitten keppiä.
26.3.2006 kello 15.00 Mankelihuoneella, Tuulensuunkatu
24, KEVÄTKOKOUS.
Tule paikalle tapaamaan tuttuja ja syömään tuoretta
pullaa. Edelliselle tuli parta, joten se oli korvattava.
Jäsenmaksulappu vuodelle 2006 postitettiin tämän lehdykän mukana. Maksaessasi muista käyttää VIITENUMEROA! Numero auttaa meitä seuraamaan kuka on
maksanut, kuka taas ei.
Jäsenyyden hinta on sama kuin aiemmin, eli 18-vuotiaat
ja yli 15 euroa ja alle 18-vuotiaat 8,50 euroa.
Jatkan Kummelin innoittamana. Heillä kun on yksi sketsi
joka sopii tähän kuin nenä naamaan. Poika istuu yksin
lumessa ja leikkii samalla laulaen; Kolme yötä Jouluun, itse
laskin ne.. Paikalle saapuu kaksi hieman suurempaa poikaa
lauluun yhtyen, ilmoittaen että Joulu meni jo!
Niinpä piti nämäkin rivit kirjoittaa ja saattaa luettavaksenne
vielä ennen Joulua, vaan nyt eletään jo helmikuuta vuonna
2006.
Ei sillä että mitenkään suunnattomasti olisi teille kertomista.
Mitäkö sain joululahjaksi? No, lahjathan kuuluu lahjattomille, joten kuusen kastelu ei hankaloitunut ainakaan puun
alle kasaantuneista paketeista.
Toki Joulu on aikaa jolloin kovimmatkin mielet hieman pehmenevät. Perimätieto kertoo että muinaisina aikoina ruoka
pidettiin yön yli pöydässä ja sitä sai jokainen vapaasti syödä,
myös hevosille annettiin ”parempaa” kauraa (syötävää kuitenkin, mistä mä tiedän mitä ne syövät). Niinpä minäkin
hellyin ja annoin Buickille uuden bensapumpun ja kaasuttimen!
Joulunvietostani kertominen saa nyt loppua ja jatkan hieman
asialla.
Syyskokous pidettiin siis 4.12. Mollyssa ja paikalle ilmaantuikin pitkästä aikaa kiitettävä määrä osallistujia. Kokonaiset 34 henkilöä oli läsnä. Näin runsasta osallistumista en
muista olleen kuin viimeksi joskus 90-luvun alkupuolella.
Pitääkö kokoukset jatkossakin pitää ravintolassa? Tilaisuus
oli ruokailun loppuun asti yksityistilaisuus ja näin sallittiin
alaikäistenkin olla läsnä. Ikävä kyllä heidän oli poistuttava
hieman ennen kuin ovet avattiin yleisölle.

Itse kokous sujui rutiininomaisesti. Henkilövalinnoissa päädyttiin istuvaan hallitukseen. BurnOut Party puhutti ja lisää
keskusteltiin kokouksen jälkeen alkaneessa BOP 2005 kritiikkipalaverissa. Syyskokouksessa Nikkasen Jari ilmoitti
ettei ole enää halukas toimimaan kilpailunjohtajana. Ansiotyön aiheuttama pula ajasta ja haluttomuus uhrata vuosittain viikko kesälomastaan yhdistykselle ymmärrettiin hyvin
syyksi haluttomuuteen. Aikansa kutakin ja Jarilla on jo
aika monta vuotta kilpailunjohtamista takanaan. Ratkaisua
projektinvetäjäksi ei tässä kokouksessa saatu aikaan, vaan
toimen täyttäminen jätettiin hallituksen hoidettavaksi. Keskustelua aiheutti myös 2005 kisabileiden puuttuminen.
Nummilan Tero lupautui keittämään kokoon jonkinmoisen
keitoksen jotta illanviettoja kisojen jälkeen voidaan jatkaa.
Myös Riverside Timers puhutti ja muutamat nuoret ilmaisivat halukkuutensa osallistua ajanottotoimintaan, hyvä niin.
Uutta verta kaivataan, ja kaivattaisiin hieman lisääkin.
Kokous päätettiin ja ennen BOP-palaveria kasteltiin hieman
puhumisesta kuivuneita kurkkuja.
BOP-palaverissa keskusteltiin lähinnä mikä meni pieleen
ja missä onnistuttiin. Pohdittiin miksi perjantaina oli paikalla
niin vähän rakentajia, kuin myös mikä aiheutti lauantaina
työväen äkkinäisen poistumisen paikalta ja tämän seurannaisena ongelmat alueen siivoamisessa. Roskista saatiin huomautus, niinpä asiaa korjattiin seuraavalla viikolla pienen
siivousryhmän voimin. Samalla siivottiin myös muiden
tapahtumien jälkeensä jättämät roskat. Pitänee saada seuraavaksi kerraksi lisää roskiksia, niitä oli kieltämättä liian
vähän. Aiheuttiko päivämäärän vaihto kadon talkoolaisissa?
Pohdittiin myös pitäisikö paidat jakaa jo perjantaina, ehkä
ainakin osa?
Kaikille osallistujille jaettua kyselylomaketta käsiteltiin
myös pikaisesti. Lomaketta on sittemmin tutkittu paremmin
ja epäkohdat pyritään huomioimaan BOP 2006:ta suunnitellessa.
Kokouksessa emme saaneet Nikkasen Jarin tilalle uutta vetäjää, mutta kuin joululahjaksi saimme suostuteltua Salokanteleen Timon kyseiseen hommaan. Omassa työssään Timbe
on tottunut vetämään projekteja ja uskomme sen olevan
hyödyksi tapahtumalle. Lisäksi Timbellä on syvä kiinnostus lajiin. Tietysti uudella miehellä ei ole kaikki tapahtuman
yksityiskohdat selvillä ja hyvä niin. Tämän vuoksi kaikki
on käytävä läpi yhdessä ja aina tulee esiin asioita jotka voi
hoitaa toisinkin.

Ennen BOP’ia on vielä muut kevään ja kesän tapahtumat.
Kesäkausi aloitetaan totutusti näyttelyillä.
Perinteisesti Helsinki on aloittanut, mutta aina silloin tällöin Tampere ehtii ensin. Tänä vuonna Hot Rod & Rock
Show on 8.-9.4. Tampereen Messukeskuksessa, joka myös
Pirkkahallina tunnetaan. Aiempien vuosien tapaan Riverside Cruisersin jäsenet pääsevät sisään alennettuun (12
euroa norm. 15 euroa) hintaan esittämällä voimassa olevan
jäsenkortin kerholippujen myyntiin merkityllä lippuluukulla! Siis hieman tarkkuutta. Muistaisin sen sijainneen
viimeksi oikeassa reunassa, mutta mitä minä tiedän. Tosin
tamperelaiset odottavat yleisöä saapuvaksi myös Turun
seudulta, joten opasteet lienevät selkeät.
Viikkoa myöhemmin 14. –17.4. on Helsingin Messukeskuksessa AMERICAN CAR SHOW & TUNING CAR
SHOW. Eli perinteisesti pääsiäisenä mämmiä, moottoreita
ja tietenkin tipuja! Myös tänne kannattaa esittää RC:n korttia.
Mitä muuta on tapahtunut? Järvelän ja Heleniuksen perheenlisäyksistä tuli jo kerrottua muinoin. Tällä uutisointi
vauhdilla lapset aloittavat kenties jo koulun seuraavan lehdykän ilmestymiseen mennessä. Kumpaankin perheeseen
on hommattu Chrysler minivanit kasvaneen perheen tarpeisiin. Heleniukselle toimitus suosittelee MaxiWagon:iin
vaihtamista ja porkkanoiden syönnistä luopumista. Näkö
on säilynyt hyvänä, eikä korvatkaan kasva, vaan jotain
kanimaisia ominaisuuksia karotiini lienee aiheuttanut.
Rata-auto puolella hommat etenee hissukseen, mutta jotain
lienee tapahtumassa kunhan lumet ensin sulaa.
Tätä kirjoittaessa Timbe ja Luukan Arska seikkailevat
Amerikassa ja Yksi suur-swap on jo takana. Mitä tällä
kertaa tuliaisina? Viimeksi tuli lentotukialuksen kokoinen
pick-up, odotamme mielenkiinnolla.
Päivät pitenevät ja räystäiltä tippuu vesi, vaan vielä on
hetki aikaa kokeilla kannen lumilinkoa! Moi!
Kreivi
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