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 SALMIAKKI 1/2021 
 
Tervehdys!  
 
Koronavirus sekoitti viime vuoden tapahtumakalente-
rin oikein kunnolla ja riski tulevan vuoden tapahtumien 
siirtymiselle tai peruuntumiselle on edelleen olemassa.  
 
Toivotaan, että rokotteita saadaan käyttöön riittävän 
ripeästi varmistamaan kesätapahtumien onnistumi-
nen. 
 

        
JÄSENMAKSUT 
 
Jäsenmaksut toimitetaan nyt Membookin kautta ja ne 
tulevat ensisijaisesti sähköpostiin. Maksut tulevat tam-
mikuun lopulla. 
 
Jos luet tätä Salmiakkia paperiversiona, niin se tarkoit-
taa, että kerholla ei ole tiedossa voimassa olevaa säh-
köpostiosoitettasi. Hoida tämä asia kuntoon nyt! 
 
Muista pitää omat jäsentietosi ajan tasalla Memboo-
kissa, varsinkin kalustotiedot ja osoitteet.  
 
Tietojaan voi edelleen päivittää myös jäsensihteerin 
kautta, tiedot kirjallisena Maarit Salolle (sähköposti 
maaritsaloster@gmail.com). 
 

        
TULEVAT TAPAHTUMAT 
 
Koronatilanteen takia muutoksia voi tulla hyvinkin ly-
hyellä varoitusajalla, joten suosittelemme kerholaisia 
seuraamaan tiedotusta kerhon nettisivulla 
www.renaultkerho.net  
 

 Vuosikokous 
Vuosikokous tullaan järjestämään touko- tai kesäkuus-
sa. Tarkempi aika ja paikka ovat vielä avoinna. 
 

        
 

 Ranskalainen visiitti 22.5. 
Tapahtumapaikkana on Mobilia Kangasalla. Järjestäjä 
AC ry. Lisätietoja on tulossa myöhemmin. 

 
        

 

 Ranskan kansallispäivä 14.7. 
Järjestetään yhdessä muiden ranskalaisten kerhojen 
kanssa. Lisätietoja on tulossa myöhemmin. 

 
        

 

 29. Pohjoismaiden yhteiskokoontuminen  
Järjestäjänä Norja. Vielä ei ole varmaa tietoa tapah-
tuman toteutumisesta. 
 
Lisätietoja www.scandinavianrenaultmeeting.com  
  

        
 

 37. Grand Tour de Renault 23.–25.7. 
Lisätietoja tammikuun lopulla. 
 

        
 
Paikalliset kokoontumiset 
 
· Helsingin seutu  
Kuukauden toisena tiistaina klo 19. Paikkana Neste 
Oil Vantaa Tikkurila Kehä 3, Niittytie 2.  
 
· Jyväskylän seutu  
Kokoontumiset Palokan ABC:llä joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko klo 19.  
 
· Lahden seutu  
Tapaamiset kuukauden ensimmäisenä parillisen vii-
kon tiistaina klo 19. Paikkana on Hollolan Matkakei-
das. 
 
· Oulun seutu  
Tapaamiset kuukauden kolmas tiistai kello 18, Teboil 
Kaakkurinhovin. Osoite: Kaakkurinkulma 1. 
Yhteyshenkilö Asko Penttilä 040-5646225 (iltaisin ja 
viikonloppuisin).  
 
· Porin seutu  
Kokoontumiset Hautausmaan parkkipaikalla vastapää-
tä ABC:tä joka maanantai klo 18. Yhteyshenkilö Sami 
Luoto (0500 723593).  
 
· Tampereen seutu  
Kokoontumiset parittomien viikkojen tiistaina klo 18. 
Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39.  
 
· Turun seutu 
Kokoontumiset kuukauden ensimmäisenä torstaina 
klo 18. Paikka Shell Oriketo Vanha Tampereentie 203 
Turku. Yhteyshenkilö Kari Kitti puh. 040 564 0134. 
 
· Vaasan seutu 
Kokoontumiset, joka kuukauden viimeinen maanantai 
klo 18.00. Paikka vaihtuu joka kerta, kutsu kokoontu-
miseen tapahtuu tekstiviestillä. Jos haluat mukaan ole 
yhteydessä Eero Ahoon puh 050 390 1246. 
 

        
 
Alpine A310 täyttää 50 vuotta ja juttua löytyy kerhon 
nettisivulta. Alpine on myös Renaultin F1-tallin nimi 
tällä kaudella! 
 
 

        
Rellutellaan! 
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