Sivuvaunullinen

Kesän kauneimman tittelin sai Tonterin Ekin kauniin keltainen, silmiä hivelevä 4CV, hyvänä kakkosena kokoontumisen toinen 4CV,
jonka omistaja on Sami Luoto. Kolmas sija jaettiin Herralan Tonin 8:n ja Röyskön Mikan Alpine 310:n kesken. Kaunis rivi olivat.

Yyteri 2008
24. Grand Tour de Renault
Tämän vuoden tapaamisten kohokohta eli kerhon
kesäpäivät Porissa ja Yyterissä osuivat varmaankin ainoaan todelliseen helleviikonloppuun koko
kesänä. Sää todella suosi meitä, joskin pääsääntöisesti olemme kokoontuneet aurinkoisissa merkeissä
vuosittain. Mukavaa, että paikalla oli taas runsas
joukko Renault-ystäviä koolla!
Yyterin upea luonto antoi siis parastaan, joskin
itse leirintäalue oli hienoinen pettymys. Onneksi
me osaamme viettää yhdessä laatuaikaa, vaikka
ihan kaikki ei priimasti olisikaan. Väki oli alueella
melkoisesti hajallaan, mutta järjestysvuorossa olevat
porilaiset olivat hienosti saaneet järjestymään yhteisen kokoontumispaikan, Olokolon terassin, jossa
pääosa ohjelmasta tapahtui.
Perjantaina meillä oli elävää musiikkia säestämässä
yhteistä iltaa ja jotkut uskalsivat jopa tanssahtaa.
Mutta kyllä meillä kaikilla oli niin mukavaa…
Harmittavan moni oli tänä vuonna jättänyt ”vanhuksen” kotiin ja tullut käyttöautollaan, eli uudempaa kalustoa oli mukana normaalia enemmän.
Hätä
pääsi yllättämään.
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Onneksi kauniita yksilöitä oli kuitenkin mukana ja
peräti kaksi 4CV:tä loisti läsnäolollaan. Kaunottaria
oli toki monta, mutta osa hieman piilossa mökkien
pihassa.
Lauantaina oli perinteinen rompetori ja sen jälkeen kiertoajelu, joka päättyi ruokailuun paikallisen
pitopalvelun tiloissa. Ruokapuoli järjestelyissä oli

Keltainen 4CV
oli ahkeran
kiinnostuksen
kohteena.
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Hannele, Jukka ja Riitta.
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Yön hämyssä tehtiin sitten monenmoista…

upeata, eväät sai kuljettaa syömättöminä takaisin
kotiin. Illemmalla kokoonnuttiin taas yhteen ja
Kerho sai kunniajäsenen numero 6, kun 10 vuotta
puheenjohtajana toiminut Hannele Paukama sai
kunnian tulla kutsutuksi tähän ”suurmiesten”
joukkoon.
Sunnuntaina oli ensin mahtavat arpajaiset upeine
palkintoineen. Sunnuntaina sitten saatiin lopulta
myös isompi osa ihanista Renaulteistamme esille
kaikkien ihailtavaksi.
Kesän kauneimman tittelin sai Tonterin Ekin
kauniin keltainen, silmiä hivelevä 4CV, hyvänä kakkosena kokoontumisen toinen 4CV, jonka omistaja
on Sami Luoto. Kolmas sija jaettiin Herralan Tonin
8:n ja Röyskön Mikan Alpine 310:n kesken. Kaunis
rivi olivat.
Kivaa oli taas niin kauan kuin sitä kesti, mutta
onneksi on ensi kesä, jota voi odottaa. Kiitokset
suuret tämän vuoden järjestäjille ja kaikille sponsoreillemme!
Ja te kaikki ystävät, tapaamisiin siis ensi kesänä!
T: Jone

Ja laji oli...?

Väkijoukkoa autojen keskellä.
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