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Sepitelmiä

SOHVAN SYÖVEREISTÄ

Syksyinen tervehdys kaikille teille!
Pitelet kädessäsi jo viidettä vuoden 2009 R.C. News –lehdykkää.
Jos ihmettelet ylivireyttäni tiedotteiden rustaamisen suhteen, voit
rauhoittua, lupaan että tämä on vuoden viimeinen lehdykkä.
Kesä tapahtumineen on jälleen muistojen puolella, eikä tuo kesä
kylmää alkua lukuun ottamatta niin kovin huono ollutkaan. Katottomien ajokkien kuljettajat saivat paahtaa niskaansa, eikä T-top
–versioillakaan tarvinnut kärsiä hilseestä olkapäillä. Tukka takana
ja elämä edessä! Taitaa vain kumpaakin olla nykyään vähemmän
jäljellä.
Tapahtumia riittää nykyään joka viikonlopulle ja vähintään kaksi
parhaalle. Näihin kun lisätään perheen muiden jäsenten menot,
mökkeily, sukujuhlat ja muut kissanristiäiset, toisilla vielä töiden
aiheuttama haitta, tahtoo tulla vaikeuksia päättää mihin mennä.
Riverside Cruisersin tulevista tapahtumista mainittakoon SYYSKOKOUS 29.11. klo 16.00.
Kokoontuminen kokoukseen suoritetaan Perämiehenkatu 10:ssä,
siinä A-Katsastusta vastapäätä. Rakennuksen pitkällä sivulla on
Mainostoimisto Nortenon ovi, siitä vain rohkeasti sisään.
Osta tie, eli by the way. Jos kaipaat esimerkiksi nuoruusvuosiesi
tarroja, käänny Eeron puoleen samassa osoitteessa. Eero voi valmistaa monenlaisia ja muotoisia tarroja mallin tai hyvän valokuvan
mukaan.
Tämä maksuton mainos sisältyy yhdistyksemme ja ko. mainostoimiston väliseen sopimukseen.
Ai niin, vielä tuosta Syyskokouksesta. Tarjolla virvokkeita, kahvia ja
pullaa. Mahdollisuus myös teehen, ilman torvisoittoa. Kaiken tämän
kruunaa sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi vapaamuotoinen jutustelu eri aiheista hyvässä ja valistuneessa seurassa.
Ja takaisin menneisiin. 12.9. juhlistettiin yhdistyksen varttivuosisataista taivalta. Neljän aikoihin iltapäivällä Kertsille oli kokoontunut
jo melkoinen joukko cruisailuun osallistuvia autoja ja moottoripyöriä. Pienen sähellyksen jälkeen saatiin autot liikkeelle. Letka koottiin kasaan Pahkavuoren kautta Helsingintielle Unionilta (nykyinen
Cafe 68) kaupunkiin päin. Tässä vaiheessa laskin mukana olevan
yli 20 autoa, kaupungilla jonoon liittyi vielä muuta ajokki ja lopulta
kaupungilla cruisaili yli kolmekymmentä autokuntaa. Näin pitkää
letkaa on mahdottomuus pitää kaupungissa koossa, eikä se ollut
tarkoituskaan, kunhan päästiin edes aloittamaan yhdessä. Niin kuin
silloin ennen.

Muutaman kierroksen jälkeen parkkeerattiin turisemaan torin ympyräparkkiin.
Bangin Pekalla oli mukanaan valokuvia alkuvuosilta,
ja näistä syntyvät muistot synnyttivät monet naurunremahdukset. Suurin osa kuvista on nyt skannattu ja
tarkoitus siirtää RC:n kotisivuille heti kun vaan muistan. Sivuilta löytyy myös muita kuvia RC:n ja harrastamisen taholta.
Viimein kokkimme Mika ilmoitti ruuan olevan valmiina,
vain ruokailijoita puuttui, niinpä suoritimme siirtymisen
Meriniittyyn.
Ilta jatkui ruokailun ja täytekakun jälkeen perinteisemmin. Eli vuorossa oli rytmiorkesteri Riverside Blues
Band.
Jääkaapin oven aukeamiskerroilla ja tunnelman entisestään kevenemisellä tuntuu olevan jonkinlainen
funktio. Ainakin itse olin loppuillasta niin yläilmoissa
että olisin käynyt lentäjän pojasta. Juhlien jälkeisellä
viikolla Suverin Jaska muisteli johtamiskykyjäni. Olin
kuulemma yrittänyt johtaa kovin vastentahtoista viiden
viinilasin puolijoukkuetta, välillä aina lasien kuormaa
keventäen. Minä en kyllä moista usko. Ja ainakaan
muista, saati tunnusta!
Itselle jäi kuva että ihmiset viihtyivät ja moni ns. vanha
naama oli löytänyt tiensä Meriniittyyn.
Tarinaa riitti ajalta jolloin oltiin ”voittamattomia” ja ainakin puolta pienempiä.
Seuraavana päivänä olikin sitten se juhlinnan ikävämpi
puoli, eli siivous. Tietysti tämä olisi ollut vältettävissä
vuokrajuhlatilalla, mutta mutta… ei se siivoaminen nyt
niin kamalaa ole!
Kivaa oli, nyt vain odotellaan kolmekymppisiä?

Historic Race –rintamalta hienoja uutisia! Seutukunnalla saatiin rata-autoilun voittajia kaksin kappalein.
Saarisen Pekka voitti Corvetellaan Roadsport V8
–luokan tasaisilla suorituksillaan.
Rantasen Marko oli puolestaan ykkönen Erikoisvakio/GTS G/A –luokassa Mantallaan.
Markolla kokemusta kilpailemisesta ja voitoista on
vuosien varrella kertynyt enemmänkin, mutta Pekka
on tällä saralla noviisi. Onnittelut!
Valmistautuminen uuteen kauteen on jo aloitettu,
ainakin tämän kauden huilanneiden tiimien toimesta. Seuraamme talven ja tulevan kauden aikana
tiimien toimintaa mahdollisuuksien mukaan.
Riverside Cruisers on mukana tukemassa paikallisten HRRSV8 kilpailijoiden toimintaa omalla pienellä
panoksellaan.
Paikkakunnalla on avannut ovensa uusi varaosaliike, joka on erikoistunut amerikkalaisiin ajoneuvoihin. American Autoparts löytyy Halikon aseman
teollisuusalueelta Juha Cars’in tiloista, ja netistä,
totta kai! Jo valmiiksi kokonaisedullisista hinnoista
saa Riverside Cruisersin jäsenkortilla -10%. Varaosavalikoimaa lisätään kokoajan ja erikoisemmat
osat toimitetaan nopeasti rapakon toiselta puolelta.
Tai vaikka taivassalosta jos niitä sieltä saa.
Olkoon myös talvikausi harrastuksellisesti antoisa.
Kreivi

Riverside Timers on Tour 2010
KIIREHDI ETTÄ ET JÄÄ JOUKOSTA
ENNAKKOILMOITTAUTUMISIA KAUDELLE 2010
OTETAAN JO VASTAAN
Mika Helenius 045-121 7121
timers@riversidecruisers.fi
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-sääntömääräiset�asiat
-turinaa�tulevista
-hyvää�seuraa
-kahvia�ja�pullaa,
teetä�ilman�torvisoittoa

TERVETULOA!

Myytävänä,�Till�Salu,�For�Sale,�Müüa
Pontiac�Firebird�Formula�-91�305�TBI
aut.Ilmast.�cruise�ym�sähkövimpaimet,ja�toimivat.
Peltisarjat,uudet�putket,takaiskarit,jarrut,jakaja,ruiskun�boxi
kuitteja�n.�5000�edestä.�Hopeen�harmaa,�Ponchon�omat�aluvanteet.
Hp.�7000�ja�tinkii�saa.
040�5372571��Sami
Talvi�tulee,�oletko�varustautunut?
Osta�Volvo!�1999�V40�automaatti,�ilmastionti
kahdet�renkaat,�puolinahkaistuimet,�sähkölasit�edessä.
Km-lukema�191tkm,�pääasiassa�naisten�ajamia.
Mitä�vielä�emmit,�tästä�auto�käyttöösi.
Hinta�4500,-�,�saa�tinkiä�jos�tästä�enää�kehtaa!
Kreivi�0400�742�150

Myytävänä,�Till�Salu,�For�Sale,�Müüa
Ajattele�tulevaa�kesää�jo�nyt.
Camaro�IROC-Z -89/-91�vihdoin�myynnissä.
305�TPI,�autom.,�ilmastointi,�T-top.
Hieman�käytön�jälkiä�näkyvissä,�muuten�ok.
Uudet�245/50-16�renkaat.
Pikaisesti�ennen�kuin�kadun!�5500,Kreivi�0400�742�150

Myytävänä,�Till�Salu,�For�Sale,�Müüa

AVATTU�UUSI
VARAOSAKAUPPA!

RIVERSIDE CRUISERS RY
jäsenetu -10%!

burnout party
20 vuotta -dvd
Nyt voit lunastaa itsellesi
kappaleen kuolematonta
Cruisers-historiaa.
Kyseessä on ajaton klassikko,
joka sisältää tapahtuman
rakentelua, moottori-pornoa
ja väkivaltaa sopivassa
suhteessa.
Dokumentin nähtyään totesi
eräs järkyttynyt katsoja:
“jumalauta... melkein kun
olisin Kiikalassa”.
Tallenne on sangen korkialaatuinen.
Tuotanto: Filminova Oy
Kesto: 35 min + extrat 54 min
Aääni: stereo
Kuvasuhde: 16:9

Hinta 25e
Tilaukset:
myynti@riversidecruisers.fi
tai 0407308974 - Kimmo

