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Liikkeelle lähdimme kahdella autokunnalla. 
Autovanhuksen laitoimme matkaan jo päivää 
aikaisemmin mukanaan meidän ”vanhukset” 
kera parin nuoren. Itse starttasimme perjan-
taiaamuna yhden pienen matkustajan kanssa. 
Päivä oli todella lämmin ja pienimmälle matka 
oli varmasti tukalin. Matkaamme sävyttivät ti-
lanneraportit autovanhuksen melko extreme-
voittoisesta muuttoapumatkasta kesän ko-
koontumiseen. 

Me pääsimme aikataulussa perille lämpimän 
sään vallitessa edelleen. Mittariin kertyi sellai-

26. Grand Tour de Renault & 
Scandinavian Renault Meeting 
Nummelassa

Vuoden 2010 
kesäkokoontuminen ja samalla 
pohjoismainen kokoontuminen 
suuntautui Nummelaan, 
Air Hoteliin. Meiltä päin 
lähteissä oli siis pitkä matka 
edessä. 

Etelän 
helteessä

set rapiat 600 km autossa istumista. Järjestävät 
kerholaiset ottivat meidät hienosti vastaan. Poh-
joismaat olivat hyvin edustettuina Ruotsia lukuun 
ottamatta. Ja tuttuja edellisvuosilta sieltä heti 
bongailtiin. Perjantai-illan kuluessa kerhon pu-
heenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi aloitus-
sanoillaan. Jännityksellä odotellen saimme kuin 
saimmekin myös toisen autokuntamme perille 
vielä ajoissa iltapalalle. Tarjoilut olivat hyvät, vaik-
kakin hieman jäimme kaipaamaan pikkuväelle jo-
takin lapsille sopivampaa purtavaa, mutta hyvin-

hän se maistui pitkän matkan jälkeen kaikille. Illan 
ohjelmassa oli leirin pystytystä ja tuttujen ihmisten 
ja hienojen autojen bongailua.  Illan musiikista ho-
tellin puolelle vastasivat trubaduurit, jotka kävivät 
kyllä viihdyttämässä autokentänkin puolella meitä. 
Meidän seurueemme yksi osio harrasti myös kan-
sainvälistä toimintaa, vaikkakin kielten puhuminen 
hieman ujostutti. Pitkän matkan jälkeen uni kyllä 
maistui teltassakin hyvin.

Lauantaiaamu valkeni aurinkoisena. Tuttuun ta-
paan söimme aamiaisen ulkoilmassa asuntoautom-
me ”terassilla”. Ah, se leirielämä onkin sitten iha-
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naa. Aamupäivällä oli tuttuun tapaan rompetori. 
Aurinko porotti pilvettömältä taivaalta. Päivän 
mittaan ohjelmassa oli perinteinen maaottelu. 
Ensimmäisenä lajina oli Renault-formulalla ajo 
radan läpi, joka kylläkin keskeytettiin teknisen 
vian vuoksi. Toisena lajina oli tarkkuusheitto 
pölykapselilla saaviin. Kolmantena lajina oli pe-
rinteinen suomalainen saappaanheitto. Ylimää-
räisenä lajina ensimmäisen lajin keskeydyttyä kil-
pailtiin tikanheitossa. Lajeja seuratessa sai kivan 
rusketuksen kaupanpäälle ja nestetasapainosta 
pidettiin tarkasti huolta. Päivän aikana lapsille oli 

myös järjestetty piirustuskilpailu. 
Päivän mittaan pakkasimme itsemme autoon 

ja suuntasimme nuorison kanssa tuttuihin mai-
semiin uimarannalle. Vesi oli paljon lämpimäm-
pää kuin meillä Pohjanmaalla ja meidän seuru-
een nuorimmat, 2 v 6 kk ja 1 v 2 kk, olisivat ehkä 
viihtyneet loppupäivän rannalla, jos siihen olisi 
suotu mahdollisuus. Uiminen virkisti kyllä het-
keksi, mutta hyöty loppui välittömästi kun nousi 
vedestä ylös. Ainakin viikonloppuamme siunat-
tiin hyvällä säällä. 

Illan ohjelmassa oli vielä juhlaillallinen. Mahduim-
me koko sakki juuri ja juuri ravintolaan. Ruoka oli 
maittavaa, vaikkakin sitä joutui odottamaan lähes 
tuskallisen pitkään. Juhlaillallisen yhteydessä palkit-
tiin kaikissa 20 pohjoismaisessa kokoontumisessa 
käyneet. Kerho sai myös 7. kunniajäsenen Mikolan 
Antista. Myös Renaultin maahantuojalta kerrottiin 
terveiset illallisen yhteydessä. 

Illallisen kuluessa palkittiin myös kerhon pieniä 
jäseniä piirustuskilpailun merkeissä. Maaottelun 
voiton tänä vuonna veivät norjalaiset, toisena oli-

vat tanskalaiset ja hyvänä kolmantena suomalaiset. 
Tietokilpailun voiton vei Jari Saarela. Myös kesän 
kauneimmat paljastettiin lauantai-illan kuluessa: 
kesän kaunein Jouni Peisalon Floride, 2. sija Jorma 
Ikosen R4 Plein Air ja 3. sija Jyri Hämäläisen Dauphi-
ne Gordini. Loppuilta vietettiin vapaissa merkeissä 
trubaduurien viihdyttäessä lauluillaan. Seuraavaa 
päivää ajatellen oli pakko painua pehkuihin jo hy-
vissä ajoin.

Sunnuntaiaamu valkeni samoissa merkeissä kuin 
edellinenkin, aurinkoisena. Aamu kului leiriä purka-

essa ja kotimatkaa miettiessä. Pienten matkustajien 
takia meidän oli lähdettävä ajelemaan saman tien 
kotia kohti, että kerkeäisimme edes illaksi kotiin. 
Muut kerholaiset jatkoivatkin matkaansa Fiskarsiin. 
Aikaisemmin matkaan lähteminen ei ollut ollen-
kaan huono idea, koska matka oli todella kuuma ja 
pysähdyimme useaan otteeseen vilvoittelemaan le-
vähdyspaikoille lasten kanssa. Pohjanmaata lähes-
tyessä sää kylläkin pilvistyi, eikä aurinko odottanut 
meitä kotona saapuessamme. 

Viikonloppu oli aivan mahtava sään puolesta ja 
kokoontuminenkin oli hienosti toteutettu, eikä voi 
antaa oikein muuta kuin positiivista palautetta jär-
jestäjille. Matka oli pitkä, mutta tällaisen takia kan-
nattaakin ajella kun saa laatuautolla taittaa matkaa. 
Kiitokset kaikille osallistuneille!

Ensi kesänä meidän matka onkin sitten todella 
lyhyt, lyhin tähänastisista, kun suuntaamme viettä-
mään kesäkokoontumista heinäkuun lopulla Kala-

joelle. Kaikki sankoin joukoin mukaan ja toivotaan, että 
sää suosii meitä ensi kesänäkin. Tapaamme siellä!

Emmi ja Epsa 

Seuraavassa 
lehdessä 

2011 
kokoontuminen 

Kalajoella.
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