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J ärjestäjien panostus 20-juhlavuoteen näkyi heti 
ilmoittautumisessa. Kaikille aikuisille osallistujille 

jaettiin keltaiset Renault logolliset kangaspussit, joi-
den sisältö muistutti Renaultin kotimaasta; punavii-
niä (tietenkin kerhon omalla etiketillä) ja patonkia 
sekä aina tarpeelliset lippuset ja lappuset. Lasten 
pikku kassissa patonki oli vaihtunut sämpylään ja 
viini limppariin ja lisäksi mukana oli kaikkea pientä 
kivaa. Kaikki kassit ja pussit oli numeroitu, joten ne 
toimivat samalla arpoina.  

Perjantai-ilta kului majoittautumisen jälkeen 
perinteitä mukaillen grillillä makkaraa paistaen ja 
kuulumisia vaihtaen, sekä autoja puunaten ja rom-
petoritavaroita tutkiskellen. Osalla väestä vuoro-
kausi oli vaihtunut lauantaiksi ennen kuin pää löysi 
pieluksen.

Lauantai
Lauantaiaamu aloitettiin taitoajon merkeissä. Ja kä-
vihän ”Tippa” Leppäselle niin, että vain takapenk-
kipaikka oli tarjolla. Ohjelmanumero sopi erin-
omaisesti juuri kokoontumisajon ohjelmaan. Rastit 
olivat vaativia ja jyvät erottuivat akanoista tälläkin 
kertaa. Ensimmäinen rasti koitui monen autokun-
nan kohtaloksi, sillä tilanne oli sateessa aivan liian 
aito, jotta sen olisi arvannut tehtäväksi. Taitoajon 
voittaja osoittautui oikeaksi herrasmieheksi tälläkin 
rastilla. Muut rastit olivatkin vanhoille Renaultisteil-
le selvää pässinlihaa, eli takavalot ja pienoismallit 
tunnistettiin erehtymättä. Etappien välillä piti nä-
köaistin ja muistin avulla havainnoida myös ajo-
ympäristöä ja -maisemaa. Olihan liikenneympyrän 
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Kesän Kaunein, Kimmo Penttilän R4.

Liikkuvat Linjat viihdyttivät tanssiesityksillään.
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graniittinen paasi (paperikoneen tela) tuttu, mikäli 
sattui olemaan kotoisin paperitehtaan tienoilta. 
Hajuaistiakin koeteltiin, pitihän se Renault-konjakki 
ainakin tunnistaa, ja mikäli oli tottunut halvempiin 
merkkeihin niin lasinpesuneste erottui jarrunes-
teestä.

Taitoajon selkeä voittaja oli Onni Hakulinen. 
Kisan toinen sija jakautui kahdelle autokunnalle 
(Pete & Mirja, ’Tippa’ Leppänen ja Saksan vahvis-
tus Christina  ja toisena autokuntana Saarelat) ja 
kolmas sija kolmelle (Rutanen & Aakko, Peisalo & 
Lindroos sekä Hämäläinen & Himanka).

Iltapäivä meni tuttuja tapaillessa, autoja ihailles-
sa ja sadetta pitäessä. Ajankulua järjesti myös Käyt-
töautoshop, joka oli jälleen vieraanamme ja mah-
dollisti edulliset ostokset kotiinviemisiksi. Toisaalta 
rompetorilta saattoi löytää kauan kaipaamansa 
osan renuunsa. Parkkipaikalla saattoi kolikolla voit-
taa omakseen pienoismallin.

Illansuussa saunominen aloitti illanvieton, joka 
huipentui juhlaillalliseen. Vaihteeksi aurinkokin 
näyttäytyi ja mahdollisti kävelyn illalliselle. Jälkiruo-
kaan ehdittyämme havaitsimme oheisen tilanteen. 
Mikä kuvassa on outoa?

Ruokailun jälkeen puheenjohtaja toivotti kaikki 
tervetulleiksi ja saimme tervehdyksen myös maa-
ilmalta, Aino Mikolalta. Kerhon kunniajäseniä, Juk-
ka Tuomista ja Wellu Heinästä huomioitiin ja Antti 
Mikola palkittiin osallistumisesta kaikkiin kokoon-
tumisiin. 

Liikkuvat  Linjat viihdyttivät  tanssiesityksillä, joi-
den eteen oli nähty vaivaa ja kohdeyleisö otettiin 
hyvin huomioon. Ohjelman jälkeen ukkosmyrsky 
ajoi yleisön omien mökkien piiloihin, joissa juhlinta 

jatkui aina aamuyölle asti. Juhlinnassa muistettiin 
merkkiuskollisuus, kiitos järjestäjille. Uuden Sceni-
cin koeajolle oli monta tilaisuutta, kun pääsi rah-
taamaan väsyneitä juhlijoita mökistä toiseen, joten 
oma viinipullo säästyi kotiin viemisiksi.

Sunnuntai
Sunnuntaiaamu valkeni toisille helpommin ja toi-
sille vaikeammin, kuten olettaa saattaa ja kyllähän 
ne perinteetkin velvoittivat. 

Kesän kauneimman Renun valintaan oli paneu-
duttu mökeissä tosissaan. Kauneimmaksihan valit-
tiin Kimmo Penttilän R4 (58 ääntä), joten voidaan 
puhua äänivyörystä. Toiseksi sijoittui Tomi Niemi-
sen 4 CV (11 ääntä) ja kolmanneksi Tarmo Tiaisen 
R5 Alpine (10 ääntä).

Tietokilpailussa naiset korjasivat komean kol-
moisvoiton ensimmäisen kerran kokoontumisten 
historiassa. Voittaja kolmikko oli 1. Heli Heinänen 
2. Riitta Suominen ja 3. Anu Lehtonen-Sonkki. Vie-
lä ennen kotiinlähtöä vuorossa oli ainakin lasten 
kauan odottamat arpajaiset. Tilanteeseen varau-
duttiin mökeissä tavaroita huolellisesti pakaten, 
sillä voittoa ei tippunut, mikäli kassi tai pussukka 
ei ollut mukana. Arpajaisvoittoja oli tällä kertaa to-
della runsaasti, erikseen jokaiselle lapsille ja monel-
le onnekkaalle aikuisille. 

Kotiinlähtöä ei voinut enää lykä-
tä, joten nyt hyvästi ja näkemi-
siin Ranualla. Kiitokset arpajais-
voittojen lahjoittajille. Erityiskii-
tokset Himoksen 20-vuotistjuhlien 
ja kokoontumisajon järjestäjille. Olit-
te nähneet paljon vaivaa ja käyttäneet 
lukuisia talkootunteja oheistarvikkeiden 
valmistamiseen: 
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