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Renault de Finlande ry:n

kerholehti

Toimittanut:
Wellu

Aineiston kokoaminen:
Wesku

Avustajat:
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Petri Heino

Jorma Ikonen
Timo Laitinen

Kari Kitti
Maarit Salo

Mikael Takalo

S i s ä l t ö 2 / 2 0 2 1
Turun 
Kuntotesti Ja Korjaus Oy
Erikoistunut 
RENAULT-autojen huoltoihin ja korjauksiin.

• AutoCom-vikatesteri
• Rengastyöt
• Katsastuspalvelu
• Ilmastointihuolto
• Myös muut merkit
• Pakettiautot
• Pyörän kulmien säätö

Puh. (02) 239 1361
kimmo.loponen@pp.inet.fi
Avoinna arkisin 8 - 16.30
Pitkämäenkatu 15, 20250 Turku

Urpiaisentie 7 B 1, 01450 Vantaa. Puh. (09) 872 8911 ja 0400 512 816. kujala@autokorjaamokujala.fi
Avoinna ma-to 7.30 – 17, pe 7.30 – 16
www.autokorjaamokujala.fi

Autokorjaamo Kujala Oy
Huippuluokan huoltoa ranskalaisille automerkeille! 
Tuo autosi huoltoon Autokorjaamo Kujala Oy:n ammattilaisten osaaviin käsiin Vantaan Korsoon ja voit olla varma, että se tulee 
kuntoon kertaheitolla! Meillä on yli 30 vuotta kokemusta ranskalaisista automerkeistä, erityisesti Renaultista. Olemme 
esimerkiksi huoltaneet ja korjanneet yli 20 000 Renaultia näiden vuosien aikana, joten osaamisemme on hioutunut huippuunsa. 
Renault-huoltoja teemme jo toisessa sukupolvessa.

  Tunnemme myös muiden ranskalaisten automerkkien – kuten Citroënin, Peugeotin ja Dacian – ominaispiirteet. 

Takuuvarmaa ja nopeaa palvelua 
Käytämme ensiluokkaisen laadukkaita, alkuperäisiä varaosia ranskalaiseen autoosi. Ne ylläpitävät autosi turvallisuutta ja  
jälleenmyyntiarvoa. Palvelemme sinua ripeästi – saat huollon viikon varausajalla! 
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Renault Master – uskollinen työkaveri

Morjens!
Taas on kesä mennyt ja pandemia vaan pahenee. Onneksi kesä oli rauhallisempaa aikaa 

ja pystyimme järjestämään hienot kesäpäivät ja muutakin toimintaa yhdessä muiden rans-
kalaiskerhojen kanssa.

Paikallisissa tapaamisissa on ollut harrastajakatoa, mutta toivotaan, että harrastajat pa-
laavat tapaamisiin kunhan opimme elämään tämänkin virusmuunnoksen kanssa. Orilam-
men kesäpäiville saatiin koolle iso joukko harrastajia ja melkoinen variaatio eri vuosikym-
menten Renuista (Rellu on koulu Tampereella; allekirjoittaneen huomautus). Isot kiitokset 
päivien järjestäjille! 

Syystapaaminenkin keräsi runsaan osanottajajoukon Reposaareen. Syystapaamisviikon-
loppuna oli myös surullisempi tapahtuma, kun kerhomme delegaatio kävi saattamassa 
pidetyn ja pitkäaikaisen jäsenemme Jukka ”Rode” Hartikaisen viimeiselle matkalleen. 

Toivottavasti keväällä pääsemme vihdoin aloittamaan kauden Classic Motor Show:n 
merkeissä, ainakin suunnittelu on jälleen alkanut. Kesäpäiviä viettänemme jossakin päin 
Varsinais-Suomea ja norjalaisetkin ovat jälleen varanneet leirintäalueen Pohjoismaiden ta-
paamista varten. Alustava ajankohta olisi elokuun puolessavälissä. 

Toivottavasti voimme kaikki viettää 
joulun terveinä ja iloisissa merkeissä.

Kohti parempaa huomista toivottaa

Pete
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Kirjoitetaanpa välillä kesäpäivistä ihan näin järjestä-
jän näkökulmasta. Mitä kesäpäivien järjestäminen 
sitten oikeasti vaatii? 

Aloitimme kesäpäivien suunnittelun suurin piirtein 
loka-marraskuun vaihteessa. Alkuun lähinnä totesim-
me kykenevämme kesäpäivät järjestämään. Päätös 
järjestämisestä venyi valitettavasti myöhään syksyyn 
ja aiheutti hieman stressiä paikan löytämisessä. 

Onneksemme kuitenkin korona oli luonut vielä 
kesän 2021 ylle viipyilevän verhon, josta johtuen oli 
vielä mahdollista saada tilat kesäpäivien pitoon va-
rattua. Olimme Kimmon kanssa yhteydessä tuolloin 
marraskuun alkuhetkinä ja totesimme että järjestäjiä 
meillä olisi tarpeeksi, eli siis perhe Penttilä, Perin Pek-
ka ja allekirjoittanut. 

Työnjakoa ei alkuun suuremmin sovittu, kuin että 
minä hoitaisin ilmoittautumiset, Pekka tapahtuma 
tarran ja Kimmo pokaalit. Arpajaisvoittoja haalittai-
siin jokainen tahollamme. Olin itsekin ensimmäistä 
kertaa oikeasti tapahtuman järjestämisestä vastuus-
sa, vaikka mukana olen jo pari kertaa kerennyt ole-
maankin. Onneksi Kimmolla ja Pekalla on tästäkin jo 
pitkä kokemus niin ei tarvinnut yksin kaikkea vastuu-
ta kantaa. Kiitokset jo tässä kohtaa kaikille mukana 
olijoille. 

Järjestäminenhän aloitetaan yleensä paikan valitse-
misella. Paikallistuntemuksen johdosta totesimme pi-
an että ainoat mahdolliset paikat tapahtumalle ovat 
Tykkimäen leirintäalue ja Orilammen maja. Erilaisia 
majoitus ratkaisuja pitäisikin siis aina suomessa kul-
kiessa pitää silmällä, kesäpäiviä kun ei periaatteessa 
tarvitse järjestää omalla takapihalla. 

Kävimme tammikuun alussa tutustumassa lumi-
seen Tykkimäen leirintäalueeseen. Tuo leirintäalue 
on loistavien kulkuyhteyksien varrella, mutta melko 
pian totesimme mökkien lukumäärän olevan riittä-
mätön meidän tarpeisiimme. Päätimme siis mennä 
tutustumaan myöskin Orilammen majaan. Orilampi 
oli tammikuussa kiinni, ja aukaisi jälleen helmikuussa 
ovensa viikonloppuisin ravintolatoiminnan merkeis-
sä. Jäimme siis odottamaan helmikuuta. 

Helmikuun alkuun sovimmekin tapaamisen Ori-
lammelle, jossa pääsimme tutustumaan eri huonei-
siin ja ravintolan tiloihin. Lähes välittömästi huo-
masimme paikan ylivertaisuuden Tykkimäkeen ver-
rattuna, vaikka esittely olikin enemmän itsepalvelu 

painotteinen. 
Samalla kertaa saatiin sovittua myös saunojen 

vuokrauksesta ja ruokailusta. Ajankohtaa jouduttiin 
kuitenkin aikaistamaan viikolla, sillä ajattelemamme 
ajankohta oli jo Orilammen puolella varattu. Uusi 
ajankohta varattiin välittömästi Orilammen tilauska-
lenterista, jolloin saisimme etuoikeuden majoitusva-
rauksiin tuolle viikonlopulle. Helppoa siis. Ajankoh-
dan lukkoon lyömisen jälkeen tehtiin vielä kerhon 
sivuille julkaisu ilmoittautumisesta tapahtumaan sekä 
ohjeet majoituksen varaamisesta. 

Tämän jälkeen alkoikin hiljainen aika, jolloin han-
kimme tahoillamme arpajaispalkintoja ja keräsimme 
ilmoittautumisia. Ilmoittautumisetkin tulevat lähes 
joka vuosi samalla kaavalla: tapahtuman julkistamis-

Teksti: Mikael Takalo

Kesäpäivät 16.-18. 7. 2021Orilampi
hetkellä tulee ”rypäs” ilmoittautumisia, sen jälkeen 
ilmoittautumisia tippuu tasaiseen tahtiin 1–3 viikossa 
ja viimeisten parin viikon aikana puhelin käy hieman 
normaalia kuumempana ja ilmoittautumisia tulee 
enemmän. Tänä vuonna ilmoittautumiset keskittyi-
vät huomattavasti enemmän loppupäähän, johtuen 
vallitsevasta tautitilanteesta. Olimme sopineet ju-
hannuksen ajankohdaksi, jolloin päätös tapahtuman 
järjestämisestä tehdään. 

Juhannuksen tienoilla Kymenlaakson aluehallinto-
virasto ilmoitti tapahtumarajoitusten poistumisesta 
ja saimme varmistuksen tapahtuman järjestämiselle. 
Viimeiset hikikarpalot otsalle nousivat, ei niinkään 
lämpötilan takia, kun AVI ilmoitti tapahtumien järjes-
tämisen suosituksien astuvan voimaan tapahtumaa 
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edeltävänä maanantaina. 
Johtuen tapahtuman luonteesta päätimme jär-

jestää tapahtuman tästä huolimatta. Juhannuksen 
tienoilla saimme myöskin tiedon, että Orilampi oli 
varattu täyteen. Tämä toi hyvän mielen sillä olimme 
kapasiteettia laskeskelleet, että se juuri riittäisi meille.

Kesäpäivät
Paikan päälle saavuimme perjantaina puolen päivän 
aikaan, ja ensitöiksemme rajasimme parkkipaikas-
ta puolet itsellemme. Hieman olisi tilaa voinut olla 
enemmän, mutta onneksi kaikki mahtuivat alueelle 
hyvin. 

Orilampi on suosittu matkakohde, emmekä halun-
neet estää alueen käyttöä muilta. Viikonlopun aikana 
eivät järjestäjät ihan yhtä paljon pääse rentoutumaan 
kuin osallistujat, mutta onneksi ohjelma on sen ver-
ran vapaa, että aikaa jää myös seurusteluun ja tilan-
teesta nautiskeluun. 

Ainoa pieni miinus, jonka voin omasta puolestani 
sanoa oli perjantain makkaran paisto. Tarjoilun aloi-
tus aika hieman venyi, noin 15 minuuttia, ja se johtui 
ainoastaan allekirjoittaneen saunomisesta. Siellä ajan 
taju aina hieman muuttuu, mutta onneksi osallistujat 
malttoivat ja iltapala saatiin syötyä. Rannan nuotio-
paikalla taisi viimeiset nauttia kesäyöstä vielä lähem-
mäs puolenyön aikaan. 

Lomakeskuksen ravintolan yläkertakin oli kovassa 
käytössä, istumapaikat olivat täynnä ja laulu raikui. 
Pääsinpä itsekin avaamaan hieman äänijänteitä, sii-
tä kiitos kanssalaulajille. Ilta jatkuin perjantaina aina 
yömyöhään muistaen, ettei lauantai aamusta sovi 
nipistää. 

Lauantai
Lauantaikin saatiin vedettyä kunnialla läpi. Välillä tun-
tui, että tila on loppumassa kesken, kun päiväkävijöi-
tä tuntui riittävän normaaliin tapaan. Onneksi park-
kipaikan ympäristössä oli nurmialuetta, jonne osa sai 
autonsa parkkiin. 

Tarjolla oli myöskin rompetori, jossa myytävää 
oli erittäin paljon, lasten ohjelmaa, joka huipentui 
värityskilpailun taidenäyttelyyn sekä tietenkin koli-
konheitto, jota edelsi yllätyksenä järjestetty lapset 
vastaan aikuiset ”leikkimielinen” kilpailu. ”Leikkimie-
linen” siksi, koska kilpailijoiksi sattui todella kilpailu-
henkisiä osallistujia. Taistelun tuoksinassa päästiin 
todistamaan myös veljesrakkautta, toivottavasti jou-
lupöydässä ovat jo tunteet hieman viilenneet. 

Päivällinen tarjoiltiin upean järvinäkymän omaa-
vassa ravintolassa, jossa oli tarjolla erittäin maukkaita 
herkkuja. Osa porukasta kävi myös Kultareitti-ristei-
lyllä, jonka lähtöpaikkana Orilammen maja on. Tari-
noiden perusteella tuo retki oli ollut loistava.

Saunoja oli viikonlopun aikana kaksi käytössä, lam-
men sauna ja järvensauna. Lammen rannassa ollut 
savusauna varmasti huijasi monia, sillä savun tuoksu 
oli huomattava, vaikka sauna olikin muutettu sähkö-
lämmitteiseksi. Molemmista saunoista pääsi myöskin 
uimaan ja lammen vesi oli ainakin perjantaina todella 
lämmintä. Nopeasti sieltä kuitenkin löydettiin poh-
jasta nouseva viileä lähde jonka päällä sitten kilpailtiin 
kuka viilennystä sai. Järven ranta oli myöskin hyvin 
lapsiystävällinen hitaasti syvenevä hiekka pohja ja ve-
si oli erittäin kirkasta.  

Viikonloppuna meitä helli erittäin lämmin ilma, jo-
ten tuleville vuosille toivon järjestäjiltä hieman maltil-
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lisempaa hyvän sään toivomista. Meillä eivät toiveet 
pysyneet kohtuudessa. 

Sunnuntai
Tapahtuman jälkeen osa ajoi vielä kulkueena Voikos-
ken automuseolle, jossa saimme opastetun kierrok-
sen. Valitettavasti sisällä ei ollut yhtäkään Renaultia, 
mutta mielenkiintoista nähtävää Woikosken histori-
asta riitti silti. 

Itselleni jäi mieleen erityisesti entisen pääkemistin 
puukorinen IFA, johon hän oli Voikoskelle päästyään 

iskenyt naulan sisäpuolen ikkunan karmiin, ja esitellyt 
sitten työtovereilleen, kuinka hänen autonsa on niin 
hieno, että siellä on jopa naulakko.

Kesän kauneimmaksi valittiin Ari Haanjoen Estafet-
te, joka oli valmistunut juuri ja taisi olla kolmannella 
retkellään. Toiseksi sijoittui Tapio Piittarin R8 Gordini 
ja kolmanneksi Jouni Peisalon R15. 

Tietokilpailun voittajaksi selviytyi Mikko Rousku, 
joka taisi itse olla eniten yllättynyt tuloksesta. Lisäksi 
hallitus nimesi Jarmo Kankareen kerhon kunniajäse-
neksi numero 13. 

Kiitoksia vielä kaikille yhteistyökumppaneille, osal-
listujille ja tietenkin Orilammen majalle.

Ja vastattakoon vielä kysymykseen että mitä se ke-
säpäivien järjestäminen vaatii: 
1. Paikan valitsemisen, ja niitä paikkoja kannattaa kat-

sella ympäri suomen. Mikään ei estä järjestämästä 
sitä vaikka lapissa vaikka et itse siellä asuisikaan.

2. Ilmoittautumislomakkeen tietojen kerääminen. 
Tässä on Jorma apuna.

3. Sponsoreiden keräämistä. Työläin osuus.
4. Yksi reissu Viialaan noutamaan kerhon varastol-

ta kesäpäiviin liittyvää tavaraa ja toinen niitä pa-
lauttamaan. Tälle reissulle suosittelen ottamaan 
yhden apulaitehihnan varalle.

5. Perjantaina tapahtuma paikalle saapumisen. 
Meillä riitti, kun olimme puolenpäivän aikaan 
Orilammella.

6. Tilanteesta nauttimisen. Ja tätä saa tehdä koko 
viikonlopun.

Plug-in lataushybridi

UUSI 
RENAULT 
CAPTUR

Renault Captur Plug-in lataushybridissä on moderni 1,6-litrainen bensiinimoottori, 

kaksi sähkömoottoria ja älykäs automaattinen monitilavaihteisto. Lähdet liikkeelle 

aina sähköllä ja ajat sillä 50 km, kaupungissa jopa 63 km. Ajomukavuuttasi lisäävät 

optimaalinen takajousitus, yhdellä polkimella ajaminen sekä viihtyisät sisätilat. 

Malliston CO2 30-135 g/km, WLTP-yhd. kulutus 1,3-6,0 l/100 km. 

Kuvan autot erikoisvarustein.

Captur mallisto alk. 

22 490 €
Ladattava hybrid automaatti

29 990 €

renault.fi
Renaultist8
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Kukapa ei heti ajattelisi Renaultia nähdessään timan-
tia? Ja hyvästä syystä! Tämä geometrinen muoto on 
ilmentänyt Renaultin brändiä logonsa kautta vuo-
desta 1925 lähtien. Eikä se ole muuttumassa! 

Todiste tästä on uusi muunnelma, joka paljastet-
tiin viime tammikuussa. Gilles Vidal, Renaultin suun-
nittelujohtaja, paljastaa miksi ja miten tämä uusi logo 
syntyi.

Se ei ole jäänyt kenenkään harrastajan huomioi-
matta. Kun Renaulution-suunnitelma julkistettiin, 
uusi Renault-timantti oli upeasti esillä Renaultin toi-
mitusjohtajan Luca de Meon takana sekä uuden Re-
nault 5:n prototyypin säleikkössä. Siitä lähtien tämä 
uusi symboli on esiintynyt eri tilanteissa. Ensin uudel-
la ZOE-mainoskampanjalla, sitten brändin sosiaalisis-
sa verkostoissa. 

Renault on historiansa aikana muuttanut visuaalis-
ta identiteettiään useita kertoja. Mutta on yksi asia, 
joka ei ole muuttunut sitten vuoden 1925, ja se on 
timantin muoto, joka toimii logon perustana. 

Välittömästi tunnistettavissa siitä on tullut brändin 
symboli. Muotonsa, jotka mukautuivat aikansa kone-
pelteihin, tämä geometrinen hahmo oli samaistettu 
Louis Renaultiin. Sen jälkeen Renault-timanttia on 
suunniteltu uudelleen peräti kahdeksan kertaa! Oike-
astaan yhdeksän, uusin versio mukaanlukien. Tämä 
osoittaa, kuinka paljon brändi haluaa kehittyä ajan 
mukana, mutta pitää kiinni historista.

Vuonna 1992 luotu Renault-logon uusin versio 
(vaikka se päivitettiin uudelleen vuonna 2015) kan-
toi tähän päivään asti. Vastatakseen nykyaikaisen 
kansainvälisen brändin haasteisiin, erityisesti digitaa-
liseen moninmuotoisuuteen, uutta versiota on suun-
niteltu vuodesta 2019 lähtien.

Gilles Vidal kertoo: ”Tasapaino brändin perinnön 
tunnistamisen ja uuteen aikakauteen siirtymisen 
välillä, tulevaisuuden symboli”, äskettäin paljastet-
tu, nykyaikaisempi logo pyrkii ylittämään hankittua 
mainetta. Tavoite on seurata tällä hetkellä tapahtuvia 
muutoksia ja tehdä Renaultista avoimempi brändi, 
joka luo inhimillisiä arvoja. Hienoja sanoja.

Siksi se paljastettiin luonnollisesti Renaulutionin 
strategisen suunnitelman esittelyn yhteydessä ja in-
tegroitiin Renault 5:n prototyypin säleiköön. Sen saa-
ma hyvä vastaanotto sai brändin johdon julkistamaan 
sen virallisesti uutena logona. ”Olemme integroineet 
sen Renault 5 -prototyyppiin ensimmäistä kertaa. Se 
oli meille hieno testausalusta. Logosta saamamme 
innostuksen ja erittäin positiivisen palautteen vuoksi 
päätimme julkaista sen”, sanoi Gilles Vidal. .

Gilles Vidalille timantti edustaa pohjimmiltaan Re-
naultia. Tämän universaalin geometrisen muodon 
säilyttäminen oli hyvä valinta. ”Olemme miettineet 
sitä uudelleen, jotta siitä tulee ikonisempi, yksinker-
taisempi ja merkityksellisempi, todellinen ajaton al-
lekirjoitus, ilman ylimääräisiä tehosteita tai värejä, ja 
linjojen nykyaikainen haltuunotto on olennainen osa 
graafista perintöämme”, hän selittää. Renault on jo 
käyttänyt muotoa logonsa ikonisoimiseen vuosina 
1946, 1959 ja 1972. 

Näin suunnittelujohtaja hehkuttaa: hän ei kuiten-
kaan antautuisi minkäänlaiseen muottiin, mutta se-
littää, että ”linjalla on kysymys tarinan kertomises-
ta, symbioosista, syklistä, polusta kahden toisiinsa 
kietoutuvan pastillin välillä optisella tehosteella, 
joka luo täydentävyyden ja vaikutelman jatkuvasta 
liikkeestä.” 

Tämä uusi logo on selkeä, ilman suurempaa heh-
kutusta tai hypetystä, ja se on suunniteltu elämään 
ajassa. Yksinkertainen muoto helpottaa sen ani-
moimista esimerkiksi videolle tai digitaaliselle medi-
alle, mutta myös sijoittamista valmistuviin autoihin. 

Tämä uusi logo otetaan vähitellen käyttöön Re-
naulteissa. Se näkyy jo ensi vuonna lanseerattavissa 
olevissa tuotteissa. ”Vuoteen 2024 mennessä koko 
Renault-mallisto kantaa tätä uutta logoa”, Gilles Vidal 
päättää.

Renaultin 
   uusi logo

Renaultist10
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Autojen myyntiesitteitä on monenlaisia. Jot-
kut ovat kuivan asiallisia numeropitoisia lis-
tauksia auton teknisistä ominaisuuksista. Joi-
hinkin brosyyreihin mainosmiehet ovat taas 
kehitelleet sellaisen ylipursuavan kukkaiskie-
len, että siinä luulisi mainostettavan lentävää 
mattoa. 

Joskus tapaa oikein pienoisnovelleja – tässä 
esimerkkinä Renault 8 Gordini vuodelta 1967. 
Seuraavassa esitteen tarinaa sopivasti lyhen-
nettynä ja vapaasti mukaeltuna.

Eletään marraskuuta 1964. ”Kaarre oikeal-
la, kaarre vasemmalle, taas oikealle, nyt va-
rovasti … neulansilmä on tulossa”. Masson 
(kartanlukija) seuraa reittikarttaa ja tähyilee 
samalla eteen putkahtavia tien piirteitä, var-
sinkin sen hankalia kohtia ja ilmoittaa ne Vi-
natierille (kuljettaja). Mutka seuraa mutkaa 
joka kolmas sekunti, 15 sellaista joka kilomet-
rillä, yhteensä 18 000 kaarretta jotka Vina-
tierin täytyy usein ajaa sokkona kallioseinien 
ympäri mutta mahdollisimman nopeasti.

5 000, 6 000, 7 000, 8 000 kierrosta mi-
nuutissa … kierroslukumittari käy vauhkona, 
moottori ulvoo, vaihteisto valittaa ja jousitus 
ottaa vastaan kuoppaisen tien kovia täräh-
dyksiä. Tällainen on Tour de Corse…. 

Ja kaiken muun lisäksi myrskyilma iski pääl-
le heti kun lähdettiin Bastiasta. Mutta paina-
jainen on pian ohi. Takana on melkein 1 400 
kilometriä ja 26 tuntia jännitystä ja hermopai-

netta - ja ollaan taas lähtöpaikassa Bastiassa.
Vinatierilla ja Massonilla on syytä tyyty-

väisyyteen. Heidän yhteistyönsä sujui hie-
nosta ja auto toimi loistavasti. Tuntui siltä 
että ajo meni varmasti hyvin. Itse asiassa he 
voittivat koko rallin, joka on yksi maailman 
vaativimmista. Ja heidän ansiostaan Renault 
8 Gordini otti voiton jo heti ensimmäisessä 
kilpailussa johon se otti osaa.

Tulokset kertoivat että vain kahdeksan au-
toa 79 matkaan lähteneestä selvisi maaliin 
säädetyssä ajassa. Neljä oli Renault 8 Gordi-
neita, jotka valloittivat ensimmäisen, kolman-
nen, neljännen ja viidennen sijan. Vain Alfa 
Romeo Tubolare pystyi murtamaan Renaul-
tien rintaman – huolimatta siitä että sen kone 
oli huomattavasti suurempi (1 570 cm3) kuin 
Renaultissa ( 1 108 cm3). Aloittelijan tuuriako 
?  Eihän toki – tämä oli vasta ensimmäinen 
voitto maineikkaan Renault 8 Gordinin uralla.

Tuosta vuoden 1964 Korsikan rallista alka-
en Renault 8 Gordini on osoittanut nopeu-
tensa ja kestävyytensä jokaisessa merkittä-
vässä rallissa. Voitto tuli Korsikassa kahtena 
seuraavanakin vuonna ja monissa muissa 
ralleissa. 

Mutta auton suurin saavutus oli se, että se 
avasi tien rallimaailmaan kaikille noille nuoril-
le kuljettajille, joilla ei ollut aikaisemmin ollut 
varaa ottaa siihen osaa. Tämä jalosukuinen 
Renaultin malli – suora kehitelmä perheau-

tosta – oli saatavana kohtuulliseen hintaan. 
Mutta Renault 8 Gordini viehättää nii-

täkin ajajia, jotka eivät aio ajaa kilpaa. Sen 
uudistunut moottori (nyt 1 255 cm3) ja vii-
sivaihteinen vaihteisto tarjoavat loistavan 
suorituskyvyn. Auto kulkee jopa 175 km/h 
ja kiihtyy sadan kilometrin vauhtiin 31,9 se-
kunnissa. 

Amédee Gordini ja Renaultin insinöörit 
kehittivät ja testasivat Renaultin moottoria. 
Sen kokoa suurennettiin ja se kehittää nyt 
110 hv. Viisivaihteinen vaihteisto on täysin 
synkronoitu. 

Ralliauton kuvan ei tarvitse olla tarkka.

Tässä esitellään uusia valoja.

Kaksi Weberiä ja  
110 hevosvoimaa

Monipuolinen mittaristo

Sininen  
”Bleu de France” oli 
Gordinin ainoa väri.

Kojetaulua ja ohjauspyörää on uusittu. Si-
sätilojen puolesta auto on kaikkein mukavim-
pien henkilöautojen tasolla. Tämä oli nimen-
omaan Amédee Gordinin vaatimus.  

Autosta löytyy kaksi tavaratilaa (200 dm3 
edessä ja 50 dm3 takaistuimen takana). Va-
rapyörän saa ulos muutamassa sekunnissa 
ilman että matkatavaroita tarvitsee siirtää. 

Ympäri maailmaa löytyy 10 000 Renault-
liikettä, jotka ovat valmiita pitämään Gor-
dinin huippukunnossa. Ranskassa sellainen 
löytyy keskimäärin joka 20 kilometrin vä-
lein.

Uuden Gordinin tunnistaa heti neljästä 
ajovalosta. Normaalien valojen lisäksi siinä on 
nyt kaksi halogenilamppua, jotka varmistavat 
sen että pimeään aikaan ei tarvitse vähentää 
nopeutta. 

Auton miellyttäviin matkustusominaisuuk-
siin vaikuttavat neljä ovea ja mukavat istui-
met. Tällaisessa autossa autolle turvallisuus 
on ensiarvoisen tärkeä seikka. Tämän var-
mistavat lukkiutumattomat levyjarrut kaikis-
sa pyörissä, joiden ansiosta ote tiehen säilyy 
soratielläkin.

Mutta Renault 8 Gordinissa mukavuutta 
ei ole uhrattu urheilullisuuden takia. Toki se 
on urheiluauto, mutta ennen kaikkea ”grand 
tourer”. 

Erillisjousitetut pyörät varmistavat  tasaisen 
kulun huonoillakin teillä. Säädettävät etuis- 
tuimet antavat hyvän tuen. Selkänojat kään-
tyvät alas saakka, jolloin saadaan aikaan kaksi 
erinomaista vuodetta. 

Pitkät matkat vaativat täydellistä ilman-
vaihtoa joka hoidetaan lämpötilan säädöl-
lä ja kaksinopeuksisella puhaltimella. Ajaja 
ja matkustajat voivat huoletta kohdata 
kuumimmankin kesän tai ankarimmankin 
talven. Olipa edessä ralli tai lomamatka 
– voit huoletta matkustaa tietäen että mi-
tään ei puutu mukavuudestasi kun allasi on  
Renault 8 Gordini. 

Korsikan maisemissa.

Texti: Timo Laitinen
Kuvat: Timo Laitisen arkisto
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Pieniä Relluja

5 Alpine on maalattu sillä ”ainoalla oikeal-
la” Alpinen sinisellä, tosin se on kyllä ihan 
makuasia. 

Vitosten laajassa sukupuussa tämä on 
lajinsa ensimmäinen Alpine malli. Kylkien 
ja konepellin raidat, sekä nuo alkuperäiset 
vanteet tekevät autosta todella hyvän nä-
köisen. 

Näissä paremmissa malleissa sisustuk-
seen on panostettu ihan tosissaan. Vaa-
leanruskealla mattamaalilla värjätyt istui-
met, edessä kiinteät korkeat niskatuet sekä 
takapenkin korotettu selkänoja ovat hyvin 
esillä. Kaksiväriset oviverhoilut, alumiinin 
väriset polkimet, monivärinen mittaristo 
sekä kaikkien nippeleiden ja osien istuvuus 
takaavat pääsyn ykkösluokkaan. 

Hyviä pieniä juttuja ovat takasivuikku-
noiden saranat, ovien aukaisunapit plus 
kaikkien listojen tarpeeksi ohut toteutus. 
Valmistaja Norev.                      

Korotetulla katolla varustettu sinivalkoinen Estafette 
on toiminut Renault-kilpureiden huoltoautona vuonna 
1968, ”Assistance Course” ja ”Renault Compétition” 
tekstit kyljissään se on kiertänyt monet kisapaikat.

Tämän yksilön erikoisuus on nokkapeltiin kiinteästi 
upotetut tuplalamput, normaalit pienet lisävalot ovat 
kiinnitetty puskuriin. Kuljettajan liukuovi, vanhempi sä-
leikkö, lyhyt etupuskuri ja Estafette-teksti keulassa kerto-
vat kyseessä olevan auton olevan alkuvuosien tuotantoa. 

Ohjaamossa on muutakin väriä kuin sitä samaa 
pelkkää mustaa, istuimet ovat ruskeat, ohjauspyörä 
vaalea ja kojelautakin on kaksivärinen. Lisäpisteet 
tulevat vielä ikkunoiden kehyksistä sekä sivusta ulos 
tulevasta pakoputkesta. Valmistaja ehkä PCT/IXO.

Musta Tippa-Rellu on nimeltään Bi-face, eli aivan 
kaksinaamainen auto. Malli muokattiin näyttelyau-
toksi Tipan 50-vuotisjuhliin 2011, eikä siinä ole edes 
moottoria. 

Takapää on vanhemmasta 60-luvun Parisienne ver-
siosta, kylkien koristekuviot, pölykapseleiden lisärin-
kulat sekä laattapuskuri kuuluvat juuri tähän malliin. 

Etupää puolestaan edustaa hippiaatetta parhaim-
millaan, keltaiset vanteet ja konepellin ”Rauhaa ja 
rakkautta” ympyrä kukkien keskellä sopii 70-luvun 
Tippaan loistavasti. Samalta vuosikymmeneltä ovat 
myös pyöreämpi etupuskuri ja leveämpi etusäleikkö. 
Valmistaja ehkä PCT/IXO.

Torino ZX vuodelta 1981 on tiettävästi viimeinen Industrias Kaiser Argentina, eli IKA:n valmistama Renault. Tämä ZX oli malliston 
yläpäässä, 3,8 litrainen moottori tuotti 200 hv. 

Eri versioita ehdittiin valmistaa 99,792 kipaletta. Lisää Torinon historiasta voi lukaista kerhomme nettisivulta, kuukauden pie-
noismalleista. 

Argentiinan kioskiautosarjaan kuuluva pienoismallin hinta/laatusuhde on hyvä, maalauksen metallinhohtoväri loistaa auringossa kii-
tettävästi, mattamustaan uudempaan etusäleikköön upotetut lisävalot sekä korkeaprofiiliset renkaat sopivat tuohon aikakauteen. 

Vaikka sisustus on väriltään pelkkää mustaa, niin siellä on paljon hyvin mallinnettuja yksityiskohtia. Valmistaja tuntematon. On se vaan 
jotenkin tylsää kun näistä kioskiautoista ei löydy valmistajan nimeä.  

Hinnat koskevat sekä väri että mustavalkoi-
sia ilmoituksia. Ilmoittajan aineiston on oltava 
painokelpoinen PDF-aineisto. Yleensä firmat kyllä 
tietävät, mitä se tarkoittaa. Ilmoitukset tulee toimit-
taa sähköpostilla osoitteeseen lehti@renaultker-
ho.net. Aineistopäivä löytyy lehden sivulta 31 sekä 
yleisesti kerhon nettisivulta (Yhteyshenkilöt/Renaul-
tist). Lisää teknistä neuvontaa voi kysellä Wellulta 
sähköpostitse osoitteesta wh8179@gmail.com.

Ilmoitus leveys x korkeus (mm) Hinta

1/4 sivu (A6) 105 x 148 80 euroa

1/2 sivu (A5) 210 x 149 130 euroa

1/1 sivu (A4) 210 x 297 300 euroa

2/1 aukeama (A3) 420 x 297 600 euroa

Lehden ilmoitushinnat
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Pientä silputtua

Lehtileike: Jukka Tuominen

Pariisi, 15.10. (UPI) Monacon ruhtinaspari Rainier ja 

Grace päättivät keskiviikkona kolmipäiväisen virallisen 

valtiovierailun Ranskaan ”suureen pamaukseen tai mal-

jaan” ilahduttaessaan Renault-autotehtaitten työläisiä tu-

hat shamppanjapulloa käsittävällä lahjalla.

Ruhtinas Rainier ilmoitti tästä lahjoituksesta vierail-

lessaan valtion omistamilla Renaultin tehtailla Flinsissä, 

Pariisin ulkopuolella. Hän selitti shamppanjan ilmaisevan 

hänen ja ruhtinatar Gracen kiitollisuuden työläisten vie-

raanvaraisuuden johdosta.

Monacon ruhtinaspari tarjosi keskiviikkona lounaan 

Ranskan presidenttiparille Monacon lähetystössä Parii-

sissa. Lounaalla oli läsnä vain 22 henkeä lähetystön pie-

nuuden takia. 

Läsnä olivat mm. pääministeri Debre ja ulkoministeri

Covve de Murville. Ruhtinas Rainier lahjoitti valtiovierai-

lun päätteeksi miljoona frangia Pariisin köyhille.

Turun Sanomat 
lokakuu 1959

1000 shampanjapulloa  

Renaultin työläisille

Italialaisen Renault 4 -festivaalin syyskuussa 2021 järjesti De Marco Parts. Tapahtu-
ma oli Italian tärkein R4-tapahtuma ja yksi Euroopan suurimmista; siihen osallistui 81 
Renault 4 -autoa ja satoja ihmisiä. Tapahtuma järjestettiin Colle di val d'elsa Sienassa, 
Tenuta di Mensanellon upeassa kylässä. Osallistujia oli ympäri Italiaa sekä ulkomailta. 

Nyt järjestäjätiimi työskentelee jo vuoden 2022 tapahtuman parissa. Upeaa työtä 
Massimo de Marco ja hänen porukkansa. De Marco on kuuluisa valtavasta varaosako-
koelmastaan   vanhoihin Renaulteihin ja se toimittaa tuotteita ympäri maailman.

Italian R4-festivaalit
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Syystapahtuma
Siikaranta Camping, 

Reposaari 17.-19.9.2021

Matka alkoi perjantaina klo 16 ja autoksi valittiin 
mikäs muukaan kuin Renault Avantime.

Suuntasimme auton kohti Poria ja Reposaar-
ta. Matka sujui hyvin ja totesimme lähes yhtee 
ääneen, että on nämä Avantimen penkit kuin 
sohvalla istuisi eikä noin 400 km tuntunut juuri 
missään

Perille tultuamme oli aika mennä tervehtimään 
muita harrastajia. Paikalle oli saapunut noin pa-
rikymmentä harrastajaa ja perjantai ilta kuluikin 
rattoisasti vanhoja muistellen ja makkaraa syö-
den. Paikalle oli saapunut myös kolme kerhon 
entistä puheenjohtajaa Wellu, Hannele ja Japi

Lauantai olikin sitten tutustumista lähialueisiin. 
Reposaaressa on ollut puolustusvoimien tykki 
asemia ja valonheitin asemia joita muutama käy-
tiin katsomassa.

Leirintäalue toimi hienosti vaikka olikin viimei-
nen viikonloppu ennen kesäkauden lopetusta ja 
paikan sulkemista tältä vuodelta.

Iltapäivä sujui seurustelun merkeissä ja ihailles-
sa maisemia jota reposaari tarjosi jo ihan mökin 

terassilta, ilmeisesti paikka miellytti myös joutse-
nia joita oli kymmenittäin aivan rannan tuntu-
massa. 

Kolikonheitossa käytiin tiukkaa vääntö, kun 
Japi onnistui heittämään kolikon todella lähelle 
tikkua. Vesa pysyi pitkää kakkosena, mutta Japi 
nappasi kakkospaikan ja palkinto autoja ei enää 
kukaan Japilta pois ottanut. Onnea voittajalle tai 
oikeastaan tuplavoittajalle.

Harrastajat olivat saapuneet paikalle eri ikäisil-
lä autoilla, joista vanhin oli Mikolan Antin kaunis 
punainen sämpylä. Tippoja oli pari joista toinen 
oli myynnissä komeine penkkeineen ja auto jäi-
kin kuuleman mukaan Reposaareen. Lisäksi oli 
uudempaa kalustoa sekä upea 5 GT Turbo ja tie-
tysti Avantime.

Sunnuntaina oli lähdön aika ja toivoteltiinkin 
muille kerholaisille iloista syksyn jatkoa. Nappa-
simme myös kuvatodisteen siitä, että Wellu oli 
mukana jälleen.

Avantime antoi loisteliaat kyydit myös takaisin-
päin eikä ongelmia ilmennyt.

Teksti ja kuvat: Wesku

2/202120 21



Renaultist22 2/2021 23

Piiri- ja jälleenmyyjiä  
Autorexin ajoilta
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Renaultin konseptiauto vuodelta 1988

Mitään muuta tästä tutkiel-
masta en osaa sanoa kuin että 
se on julkistettu syyskuussa 
1988.

Esittelykansiossa kerro-
taan istuimista, äänentois-
tosta, navigaatiosta, ajamisen 
nautinnosta, elektroonisesti 
ohjatusta vaihteistosta ym.

Yhteistyökumppaneista 
mainitaan Bertrand Faure Au-
tomobile (istuimet), Michelin, 
Philips, Saint-Gobain Glass ja 
Valeo.

Mitä tästä konseptiautosta 
sitten jäi tuotantomalleihin? 
Varmaan paljonkin mutta var-
muudella ainakin nimi!

Renaultist24
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Hollannin kirjeenvaihtajalta

Tom Bruinink
Teksti: Tom Bruinink.

Campulungissa Romanian Hill Climb Cham-
pionshipin seitsemäs kilpailu oli jälleen Hol-
lannin menestys. Cosmin Ion ja hänen näyt-
tävä Dacia Logan RS kantavat ylpeänä TBT 
Logistic Internationalin ja Renault 4 Club Hol-
landin Vrijbuiter -lehden nimeä. Romania-
lainen kuljettaja Cosmin Ion saavutti toisen 
sijan kovassa E2-2000-luokassa kilpailussa 
CNVCD-mestaruudesta.

Kuuluisan Dacia Logan STCC: n paluu oli 
yllättävää. Campulungissa entinen mestari 
Costi Stratnic antoi autonsa kuljettaja/toimit-
taja Andrei Mitrascan käyttöön. Andreille se 
oli suuri menestys, kun hän saavutti toisen 
sijan + 3000cc -luokassaan ensimmäisessä kil-
pailussaan tällä Dacialla. 

Venäläinen yritys Premier Igrushka on jakanut kauniita pie-
noismalleja venäläisistä katuautoista 1990-luvulta lähtien. 

Mallit ovat enimmäkseen kokoa 1/38 ja niitä myydään 
tuotenimellä Autogrand. Myös Renault-ryhmän jäsen  
Lada on tietysti hyvin edustettuna Autogrand-sarjassa.

Meille länsieurooppalaisille Lada Largusin eri versiot 
ovat tunnistettavimpia. Loppujen lopuksi se on malli, joka 
vastaa suurelta osin Euroopassa erittäin menestynyttä Da-
cia Logan MCV:tä. Autogrand-mallit valmistetaan Kiinas-
sa ja toimitetaan Moskovan pääkonttorin kautta entisten 
neuvostotasavaltojen Ukrainan ja Baltian maiden tukku- ja 
vähittäiskauppiaille. Brändijohtaja Sofin on menestynyt 
erittäin hyvin brändin markkinoinnissa siitä lähtien, kun 
hän tuli yritykseen.

Äskettäin Autogrand-valikoimaa laajennettiin kauniilla 
mallisarjalla. Nämä tunnetaan myös nimellä "3 tuumaa" ja 
pakataan läpipainopakkauksiin, jotka voidaan myös aset-
taa pystyasentoon fiksun muovisen "jalan" ansiosta. Lada 
Largus on myös hyvin edustettuina tuossa 1/60 -sarjassa. 
Pienoismallien keräilijälle verkkohaku voi tarjota ratkaisun 
näiden Autogrand-kohteiden löytämiseen.

Kauan odotettu ja nyt julkaistu: ensimmäinen 
kokonaan Renault 6:lle omistettu kirja. 

Kustantaja ETAI on laajentanut tunnettua 
kirjasarjaa "de mon père" hienolla kirjalla 
R6:sta. 

Kirjoittajat Bernard Vermeylen ja Michaël 
Thivet kokosivat yhteen paljon mielenkiin-
toista tietoa ja 300 valokuvaa 120 sivulle.

Tämän kirjan ei todellakaan pitäisi puuttua 
todellisen R6-harrastajan kirjahyllystä, mutta 
se ansaitsee myös paikan Renault-harrastaji-
en kirjahyllyssä. 

Katso lisätietoja osoitteesta
www.editions-etai.fr

La Renault 6 de mon père

 Commandez votre exemplaire sur www.editions-etai.fr
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DANS LA PAMPA

que la Renault 6 était peu adaptée à ce marché ontrapidement mis un terme à ce projet. Il n’y a d’ailleurspas eu de numéro de code pour les USA et le Canada.

AMÉRIQUE DU SUD

Argentine : IKA (Industrias Kaiser Argentina), usine àSanta Isabel (Córdoba)

L’usine Ika a vu le jour en 1956, pour concrétiser un joint-venture entre l’État argentin et le constructeur américainKaiser-Willys ; dans un premier temps, elle y assemble

À l’inverse de la plupart des autres modèles Renault dela gamme contemporaine, la carrière extra-européennedes Renault 6 s’est surtout limitée à deux conti-nents : l’Amérique du Sud et l’Afrique. Pour le reste,qu’il s’agisse de l’Amérique du Nord, de l’Asie ou del’Océanie, nous n’avons aucune trace tangible d’uneprésence officielle de la Renault 6, et encore moins demontage ou d’assemblage. Et pourtant, un code d’équi-pement a bien été prévu pour la plupart des pays dumonde ! Il apparaît tout de même que l’importationen Amérique du Nord a été bel et bien brièvementenvisagée, mais les frais importants à engager pourmettre le modèle aux normes locales et le sentiment

DES RENAULT 6

En Argentine,
le lancement
commercial de la
Renault 6 a lieu en
tout début d’année
1970. Extérieurement,la première Renault 6fabriquée dans l’usineIka de Córdoba se
reconnaît à ses
pare-chocs garnis deprotections tubulairessupplémentaires età l’absence d’ouïes
d’évacuation de l’airdans les montants
de l’extrême
arrière. (ABV)

L’aménagement intérieur de la Renault 6Ika est absolument semblable à celuide son homologue française. (ABV)
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LA RODÉO 4,NÉE D’UNE
ERREUR DE COMMUNICATION
Non. Une déclaration malencontreuse de Raoul Teilholauprès d’un journaliste de la radio laisse entendre queson projet a été adopté par Renault. Surprise totaleà Billancourt, où l’on s’empresse de prendre contactavec l’intéressé, dont les explications ne convainquentpas. Contrit d’avoir ainsi indisposé son principal client,Raoul Teilhol s’en va demander conseil à un hommepolitique influent qui se trouve être à la fois le maire d’unecommune voisine, Chamalières, et le ministre de l’Éco-nomie et des Finances. Valéry Giscard d’Estaing, c’estbien sûr de lui qu’il s’agit, va plaider sa cause auprèsde Pierre Dreyfus. Et la situation bascule miraculeuse-ment en faveur de Raoul Teilhol, qui se voit finalementproposer de concevoir et de fabriquer la voiture ! C’estdonc cette voiture, la Rodéo, qui fait ses grands débuts àla fin du printemps 1970. Comme on peut s’en douter, lavoiture utilise les éléments mécaniques et la plate-formede la Renault 4, mais en version fourgonnette (2106)dotée de l’équipement 560 “mauvaises routes”, avecsuspension renforcée. La carrosserie, dont les lignestrès rigides sont sans doute moins sexy que celles dela Méhari, est en Palatal, un polyester stratifié renforcéde fibre de verre fourni par BASF. Elle est formée deplusieurs éléments, notamment les ailes, l’auvent, lespare-chocs et les éléments mobiles (capot, portes,hayon). Livrable en trois teintes (bleu, blanc et orange),la Rodéo existe en versions deux ou quatre places eten quatre configurations :

- Évasion, sans portes ni capote… pour goûter les joiesde la nature ;
- Chantier, avec poste de conduite recouvert d’unecapote, appréciée sur les chantiers ;- Coursière, avec toit entièrement capoté, convient pourles livraisons et dépannages ;- Quatre Saisons, entièrement fermée par une capote entissu plastique noir et deux portières en polyester : uneconduite intérieure confortable utilisable en toutes saisons.

En plus de la Rodéo 4à moteur 850, ACL
commercialise à partirde l’automne 1972
une Rodéo 6 élaboréesur une plate-formede Renault 6 1100 enconfiguration Pistes.La réponse de la Régieà la Citroën Méhari
est commercialisée
dans le réseau
Renault. (AYL)
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111
qui a conduit, entretenu et amélioré deux 1100 etune 850 dans le Nord et l’Aveyron. Il déplore les freinsà tambour et la fragilité des synchros de boîte de cettedernière, mais a pourtant eu plus de petits soucis avecle moteur 1100 qu’avec le 850 (principalement à causedes soupapes et de leurs guides, mais aussi avec lejoint spi d’arbre côté volant moteur). Laissons le motde la fin à une jeune fille de 18 ans habitant le maraispoitevin, Heather, fille de Guillaume cité plus haut, quidéclare à son père : “J’adore ta bagnole, elle est tropcool à conduire, et puis sur mon compte Instagram ellea grave du succès !”

Page de gauche. Cette 850 beige métallisé 134de mars 1976, vue dans le bocage normand,porte le poids des années de bons et loyauxservices ! Elle appartient à Emmanuel,cofondateur et administrateur du forumInternet consacré à la Renault 6. (AEP)

Auteur de bandes
dessinées d’humour(séries Les Gendarmes,Joe Bar Team, TuningManiacs, Dirty Henry,L’Effaceur…) où
l’automobile est
souvent présente,
Henri Jenfèvre aimebien la Renault 6 etnous a fait l’amitié
de nous transmettrece très sympathiquedessin. Merci à lui !

Une Renault 6 peutservir à tout ! Cette
850 immatriculée
dans les Côtes-du-
Nord (baptisées
Côtes-d’Armor depuis1990) au printemps
1971 tracte ainsi deskayaks, probablementvers un centre de
loisirs. (ABV)
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TEINTES ET SELLERIES
L’astérisque indique une teinte nouvelle pour le millésime

111-Daim (1976-1978)113-Beige métallisé (1974-1975)121-Marron glacé (1979)134-Beige métallisé (1976-1977)170-Beige (1979-1980)301-Jaune citron (1974-1975)
308-Jaune tournesol (1976-1978)310-Jaune pamplemousse (1976-1977)311-Orange (1974-1975)318-Orange andalou (1976-1978)319-Blanc (1976-1980)322-Blanc (1969-1970)
340-Crème (1971-1972)355-Blanc (1971-1975)388-Jaune (1969)
391-Gold (1969)
407-Bleu métallisé (1975)410-Bleu clair (1974-1975)
414-Bleu métallisé (1976-1977)422-Bleu ardoise (1978-1980)430-Bleu foncé océan (1979-1980)435-Bleu-gris métallisé (1969)439-Bleu moyen (1970)442-Bleu foncé métallisé (1972)
446-Bleu clair (1971)456-Bleu clair (1972-1973)460-Bleu foncé (1973-1974 et 1977)464-Bleu Touareg (1978)465-Brume (1978-1979)602-Gris métallisé (1977-1980)
645-Gris sauge (1970-1971)651-Gris métallisé (1973)686-Gris métallisé (1970-1971)699-Noir (1970-1973)705-Rouge (1975-1980)708-Prune métallisé (1974)
717-Rouge (1970-1971)728-Rouge (1969)
733-Rouge (1972-1974)901-Vert métallisé (1975)906-Vert Bornéo métallisé (1974)907-Vert jardin (1976-1977)
913-Vert laitue (1978-1979)916-Vert céladon (1980)921-Vert amande (1979)942-Vert foncé (1969-1971)947-Vert foncé métallisé (1972)
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que la Renault 6 était peu adaptée à ce marché ontrapidement mis un terme à ce projet. Il n’y a d’ailleurspas eu de numéro de code pour les USA et le Canada.

l’inverse de la plupart des autres modèles Renault degamme contemporaine, la carrière extra-européennedes Renault 6 s’est surtout limitée à deux conti-nents : l’Amérique du Sud et l’Afrique. Pour le reste,qu’il s’agisse de l’Amérique du Nord, de l’AsieOcéani
présence
mont
peme
monde
en Amérique
envisagée,
mettre

de fibre de verre fourni par BASF. Elle est formée deplusieurs éléments, notamment les ailes,pare-chocs

Renault. (AYL)(AYL)(A

dessin. Merci à lui !

Elle n’a jamais eu la prétention de révolutionner la technique automobile ni 

de remporter les grands prix d’élégance, pas plus qu’elle n’a voulu renverser la 

table en proposant une nouvelle façon d’appréhender l’automobile, comme 

ont pu le faire certaines voitures de la Régie Renault. Non, la Renault 6 avait 

l’ambition d’offrir aux propriétaires de Renault 4 (par exemple…) quelque 

chose de mieux fini, de plus joli et de plus confortable. Bref, une voiture 

avant tout pratique, habitable et accessible à presque toutes les bourses. 

Avec aussi, certainement, l’idée derrière la tête de tailler des croupières à la 

nouvelle rivale “d’en face” : la Citroën Dyane, apparue un an plus tôt.

Ainsi, la Renault 6 n’a pas démérité, avec près de 1 750 000 exemplaires au 

compteur. Populaire en France dans les villes comme dans les campagnes, la 

Renault 6 a aussi séduit nombre d’automobilistes à l’exportation, notamment 

en Belgique, en Espagne, en Argentine et en Colombie, où elle fut assemblée. 

C’est finalement une carrière riche qu’a connu la Renault 6, et que nous vous 

proposons de découvrir à travers cet ouvrage.

ISBN : 979-1-0283-0485-0
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LA  RENAULT 6
BERNARD VERMEYLEN ET MICHAËL THIVET
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111-Daim (1976-1978)113-Beige métallisé (1974-1975)121-Marron glacé (1979)134-Beige métallisé (1976-1977)170-Beige (1979-1980)301-Jaune citron (1974-1975)
308-Jaune tournesol (1976-1978)310-Jaune pamplemousse (1976-1977)311-Orange (1974-1975)318-Orange andalou (1976-1978)

Andrei otti heti 21 pistettä Logan STCC:n 
mestaruudesta. Sama määrä pisteitä, joita 
Cosmin Ion teki myös Logan RS:llä Cam-
pulungissa.

Cosmin Ionille tämä palkintokorokke mer-
kitsi viidennen kerran peräkkäin, että hän teki 
pisteitä vuoden 2021 mestaruuteen. Taiste-
lussa E2/2000cc-luokassa Cosmin vahvisti 
asemiaan mestaruussarjassa. 56,5 pisteellä 
hän saa hienon kolmannen sijan väliluokassa. 

Erittäin kovassa 50 auton sarjassa Cosmin 
voi katsoa taaksepäin menestyksekkäästä kil-
pailusta, joka pidettiin kauniilla mäkisellä ra-
dalla Campulungin ympärillä, Cosmin Ionin 
syntymäpaikalla.

Andrei Mitrasca ja  
Cosmin Ion podiumilla

Hienot mallit  
Autograndilta

Ensimmäinen  
R6-kirja 
julkaistu
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Reino Vallius kuoli vaikean sairauden murtamana 19.9.2021. Monelle meistä Reino tuli tutuksi autourheilun 
myötä. Kun vuonna 1949 perustettu Renault-autoja maahantuova Oy Autorex Ab alkoi rakentaa uusia toimi-
tiloja Helsingin Haagaan, oli Reino isänsä mukana korjaamon rakennustöissä.

Korjaamon valmistuttua vuonna 1961 hän pääsi töihin asentajaoppilaaksi eli pesupojaksi, kuten silloisia 
oppipoikia nimitettiin. Osia pestiin paljussa sudilla ja silloin hän sai korjaamolla kutsumanimen Suti, jolla hä-
net laajalti tunnettiin. Sittemmin Reino siirtyi vaihtoautojen kunnostuksen kautta automyyjäksi vaihtoauto-
osastolle. 

Volvo-Auton lopettaessa Autorexin liiketoiminnan, siirtyi Reino Bilian palvelukseen josta hän jäi eläk-
keelle. 60-luvulla kiinnostus autourheiluun kasvoi vauhdilla ja Renaultiltakin löytyi sopivaa kalustoa autourhei-
luharrastuksen aloittamiseen. Autorexissä useampikin henkilö kokeili ST-ajoja ja ralleja ja sille tielle lähti Reino-
kin. Hänen ensimmäinen ajokkinsa oli Renault 4CV jolla hän aloitti kilpailemisen vuonna 1964 osallistumalla 
ST-ajoihin. 

Ensimmäisten vuosien menestys ei ollut mainittavaa ja tuloksena oli usein auton kaatuminen. Auto vaihtui 

Reino ”Suti” Vallius 
16.7.1941-19.9.2021

Dauphine Gordiniksi ja seuraavaksi oli vuorossa ralli, mutta se loppui jo ensimmäisessä kilpailussa ojan pohjalle ja rallikokeilu loppui siihen. 
Nybergin Matin rohkaisemana ja opastamana Reino osallistui talvella 1966 Lopen jäärata-ajoihin ja tuloksena oli voitto ja uran ensimmäinen 
palkinto autourheilusta.

Menestys jatkui aluksi Reinon ja sittemmin Leif ”Honda” Virtasen avustuksella viritetyllä ”Sämpylällä”, Dauphine Gordinilla. Talveksi 1968 
Reinolle tarjottiin mahdollisuus osallistua jäärata-ajoihin Autorexin Renault-tallin R8 Gordinilla. Tuo kausi oli menestyksekäs ja tuotti hänelle 
24 voittoa, 10 kakkossijaa ja 2 kolmossijaa. Menestyksekästä kilpailu-uraa kesti yli kymmenen vuotta sen päättyessä vuonna 1976 Seinäjoella 
ajettuun jääratakilpailuun.

Vapaa-aika etenkin talvisin kului paljolti autourheilun piirissä. Kesällä harrastuksiin kuului veneily. Ensimmäisen veneensä hän hankki 70-luvul-
la. Kokemuksen karttuessa vene vaihtui perhekäyttöön sopivaksi matkaveneeksi. Vielä aikaisin viime keväänä kun kävin venesatamassa, jossa 
muut vielä kunnostivat veneitään, oli Reino kumppaninsa Sirkan kanssa jo vesillä ja tutussa venekerhon saaressa viettämässä vapaa-aikaansa. 
Myöhemmin Reino hankki myös asuntovaunun, jolla hän kierteli ympäri Suomea. Yhdistelmä oli tuttu näky myös Renault-kerhon tapahtumissa.
Reinoa jäivät kaipaamaan pojat Mika ja Antero perheineen sekä Sirkka.

Jorma Ikonen
Reinon työtoveri ja ystävä

in memoriam

Elokuun lopussa saimme suruviestin Hattulasta. Kerhomme pitkäaikainen ja pidetty jäsen Jukka ”Rode” 
Harikainen oli menehtynyt kotonaan. Ystävämme Rode tunnettiin laajalti kerhossamme asiantuntijana, 
asialleen omistautuneena persoonana ja Renaultistina isolla ’ärrällä’. 

Vuosikymmenten aikana vietimme Roden kanssa ikimuistoisia hetkiä niin kerhotapaamisissa kuin nii-
den ulkopuolellakin. Rode oli mukana myös monissa Pohjoismaisissa kokoontumisissa sekä etelämpänä 
Euroopassakin. 

Valitettava sairaus hankaloitti Roden osallistumista viime vuosien tapaamisiin. Eräs ikimuistoisimmista 
retkistämme oli matka Pariisiin vuonna 1998 Renaultin 100-vuotisjuhlallisuuksiin. Matka alkoi Roden pi-
halta Hattulasta suurella valkoisella jääkarhulla (Ours Blanc) eli Saviem SG3:lla. Kuuden hengen ryhmäs-
sämme oli vain kaksi kuljettajaa, joilla oli ABC-kortti. Roden ajo-osuudeksi tuli yli puolet noin 5000 km 
reissustamme. Sillä matkalla sattui ja tapahtui kaikenlaista, mutta kun joukossa oli monenlaista taitajaa, 
niin kotiinkin päästiin. 

Tanskan Skiven kokoontumiseen Rode matkusti kanssamme ja mukisematta kiersi Legolandin ja Kol-

Jukka Hartikainen
21.10.1965-29.8.20214

mårdenin eläinpuiston nähtävyydet Erkan seurana. Rode oli aktiivinen myös Gordinijaoksessa ja toimi monien kesäpäivien järjestäjänä ja tärkeä-
nä apuna. Meillä oli monia hienoja hetkiä ja retkiä yhdessä, joiden mukavat muistot ystävästämme säilyvät mielissämme ikuisesti.

Roden muistoa vaalien
Jussi, Petri ja Mirja



Renaultist30 2/2021 31

Tiedustele mallien vastuuhenkilöiltä, jotka löytyvät ohei-
sesta listasta. Kyseiset henkilöt osaavat kertoa malliin 
liittyvää tietoa. Jos olet kiinnostunut mallivastuusta,niin 
ota yhteyttä kerhoon.
Alpine (A110, A310, R5 Alpine...)
Antti Mikola
Tikkutehtaankuja 1 C 32, 20300 Turku.
puh. 0400-528 063, mikolantti@gmail.com
Estafette
Timo Paukama 
Nikinojantie 264, 04770 Sahakylä
puh. 050-463 7744, 
timo.paukama@gmail.com 
Fuego
Jouni Peisalo, Patokoskenkatu 12, 15700 Lahti, 
puh 0400-717049
R4, Goelette
Pekka Peri, Postinmäentie 24, 49640 Paijärvi, 
puh. 046-551 9876. peripekka@gmail.com
R5
Sami Luoto, Korventie 14 B 6, 28600 Pori, 
puh. 0500-723593
R5 GT Turbo
Markku Kivijärvi
Kotaojantie 26, 97700 Ranua
puh. 040-5862165 makek66@hotmail.com 
R8/12 Gordini
Jukka Suvisalmi, Kivimäentie 9, 33480 Ylöjärvi
jukka.suvisalmi@kolumbus.fi 
R10
Jukka Tuominen
Vesalantie 44 C, 31500 Koski TL
puh. 0400-641 404
R9/11 
Kimmo Venetpohja
Leiniäläntie 76, 38220 Stormi
puh. 0400-950 722 
kimmo.venetpohja@ellivuori.fi 
R12
Pauli Rainio, Uotsolantie 23 as 4,  
38460 Sastamala, puh 0400 525572. 
pakke57@gmail.com
R15/17
Aarno Oksala
Vekkulantie 1158, 42140 Juokslahti
puh. 050-345 5468, aarno.oksala@pp.nic.fi
R16
Jukka Lehteinen
Kallinlahdenkatu 13, 39500 Ikaalinen
puh. 0400-739 870, jtlehteinen@surfeu.fi
R19
Timo Leiqvist, 
Majavatie 4 B, 01450 Vantaa,  
puh. 040-541 0611 (iltaisin ja viikonloppuisin)
R25
Alpo Survonen
Antinniementie 3, 37620 Valkeakoski
puh. 0400-799 196 
Savikat
Jari Saarela, Riitamaantie 326, 49290 Vastila, 
puh. 0400-107170
Myynnissä olevat mallit
Miikka Sonkki, Nummikuja 51, 21555 Taattila, 
puh. 040-527 9220
miikka.sonkki@autoverkkokauppa.fi
Pienoismallit
Kari Kitti, Siltasuontie 4, 21530 Paimio
puh. 040-564 0134
kari.kitti@gmail.com

Mallivastaavat Kerhon hallitus
Petri Heino (puheenjohtaja)
Peninkuja 3, 33580 Tampere
Puh. 0400-130272

Mikko Rousku (vp)
Kiekkostenkuja 20, 15800 Lahti
Puh. 040-5961736

Juha Leppänen 
Kourutaltankatu 7 B 29,  
33560 Tampere
Puh. 040-869 3859

Miikka Sonkki
Nummikuja 51, 21555 Taatila
Puh. 040-5279220

Mikael Takalo
Pyhävedentie 8 B 24,  
52700 Mäntyharju
Puh. on 040-7037922

Hallituksen varajäsenet
Mikko Nieminen ja Jouni Kyrölä

Kerhon taloudenhoitaja
Jorma Peisalo
Puh. 040-5069072

Kerhon sihteeri ja jäsensihteeri
Maarit Salo
Sähköposti:maaritsaloster@gmail.com

Toiminnantarkastaja
Markku Klemola 
varahenkilönä Kari Kitti

Vuoden 2021 jäsenmaksu on 20 € ja 5 €/per-
hejäsen (puoliso, alle 18-vuotias lapsi). Mak-
setaan Membookin kautta. Jäseneksi voi liittyä 
täyttämällä lomakkeen (www.renaultkerho.net 
ja jäsenlomake) tai ottamalla yhteyttä jäsensih-
teeri Maarit Saloon. Liittymismaksu on 10 €.

Jäsenmaksut

Helsingin seutu
Kuukauden toisena tiistaina klo 19. Paik-
kana Neste Oil Vantaa Tikkurila Kehä
3, Niittytie 2.  
Jyväskylän seutu
Kokoontumiset Palokan ABC:llä joka kuu-
kauden ensimmäinen keskiviikko klo 19.
Lahden seutu
Tapaamiset kuukauden ensimmäisenä 
parillisen viikon tiistaina klo 19. Paikkana 
St1 Hollola (Kukonkoivu)klo 19.
Oulun seutu
Oulun kuukausitapaamiset kesän ajaksi 
toukokuusta alkaen Nallikarissa osoit-
teessa Nallikarinranta 15. Yhteyshenkilö 
Asko Penttilä, 040-5646225 (iltaisin ja 
viikonloppuisin). Tervetuloa kaikki  
Oulunseudun Relluttelijat mukaan!
Porin seutu
Kokoontumiset Hautausmaan parkkipai-
kalla vastapäätä ABC:tä joka maanantai 
klo 18. Yhteyshenkilö Sami Luoto, 
puh. 0500-723593.
Tampereen seutu
Kokoontumiset parittomien viikkojen 
tiistaina klo 18. Paikka ABC Lahdesjärvi, 
Automiehenkatu 39. Yhteyshenkilö Jukka 
Hartikainen, puh. 0400-666910.
Turun seutu
Kokoontumiset kuukauden ensimmäinen 
torstai klo 18. Paikka Shell Oriketo, Vanha 
Tampereentie 203, Turku.Yhteyshenkilö 
Kari Kitti, puh. 040 564 0134.
Vaasan seutu
Vaasassa taas säännölliset kokoon-
tumiset, joka kuukauden viimeinen 
maanantai klo 8.00. Paikka vaihtuu joka 
kerta, kutsu kokooontumiseen tapahtuu 
tekstiviestillä. Jos haluat mukaan ole yh-
teydessä Eero Ahoon puh 050 390 1246.

Seuraavan Renaultistin juttujen aineistopäivä 
on 30.9.2021. Erityisesti kaivataan juttuja 
harrastajien autoprojekteista.

Lehden materiaali

Vakituiset  
kokoontumiset

Uudet jäsenet 
1.10.2020–31.3.2021
(julkaisuluvan antaneet)

Juha Feldman Nakkila
Ari Haanjoki Pyhältö
Esa Hartikainen Vaasa
Tapio Kihniä Lammi
Jouni Konola Yppäri 
Markku Rämö spoo
Tuomas Saarela Iitti
Simo Saarinen Vantaa
Rami Snällström Piispanristi
Lassi Taipale Vaasa
Ville Torvinen Kemi
Pauli Wiklund Akaa

Ovatko yhteystietosi kerhon 
jäsenrekisterissä ajan tasalla? 

Renault-kerho on siirtynyt sähköiseen 
tiedottamiseen. Jatkossa Salmiakki-tiedote 
lähetetään sähköpostitse kaikille jäsenille, 
joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Myös 
jäsenmaksut hoidetaan ensisijaisesti sähköi-
sillä laskuilla Membookin kautta. 

Paperilasku tulee muuttumaan maksulliseksi.
Jos tiedät tai epäilet, että yhteystietosi, 
erityisesti sähköpostiosoitteesi, ei ole jäsen-
rekisterissä ajan tasalla, niin ilmoita se nyt 
jäsensihteerille esim. lähettämällä sähköpostia 
osoitteella maaritsaloster@gmail.com

Tulevia tapahtumia
Kerhon kesäpäivät Turun Ruissalossa 

29-31.07.2022. Lisätietoa keväämmällä.
Koronan takia tapahtumatiedot kannattaa 
tarkistaa suoraan kerhon sivustolta www.
renaultkerho.net ja siellä tapahtumat.
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