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 SALMIAKKI 2/2020 
 
Tervehdys!  
 
Koronavirus on sekoittanut tämän vuoden tapahtuma-
kalenterin oikein kunnolla. Iso osa tapahtumista on 
kokonaan peruttu, mutta onneksi kerhon kesäpäivät 
saadaan kuitenkin järjestettyä.  
 
Paikka on ehtinyt vaihtua useamman kerran ja lopulta 
on päädytty Hämeenlinnaan Scandic Aulankoon. 
 

        
Kerhon vuosikokous järjestetään 25.7. klo 15 alka-
en kesätapahtuman yhteydessä. Paikkana Scandic 
Aulanko, osoite Aulangontie 93, 13220 Hämeenlinna. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  
 
Toivomme runsasta osallistumista vuosikokoukseen.  
 
Tervetuloa! 
 

        
 
JÄSENREKISTERI 
 
Kerhon otti kesäkuussa käyttöönsä uuden jäsentieto-
jen hallintajärjestelmän, Membookin. Palveluntarjoaja 
on suomalainen yritys, jonka palvelimet myös sijaitse-
vat Suomessa.  
 
Uusi järjestelmä tarjoaa jäsenille mahdollisuuden tar-
kistaa ja päivittää omia tietojaan netin kautta. Jatkossa 
myös jäsenmaksut hoidetaan tätä kautta. Tarjolle tu-
lee myös mobiilisovellus, joka nopeuttaa viestintää, 
sekä mobiili jäsenkortti. 
 
Rekisteröityminen Membookiin on vapaaehtoista, mut-
ta uusien mahdollisuuksien takia haluamme suositella 
sitä kaikille jäsenille. Iso osa kerholaisista näyttää jo 
ottaneen palvelun käyttöön. 
 
Jos luet tätä Salmiakkia paperiversiona, niin se tarkoit-
taa, että kerholla ei ole tiedossa voimassa olevaa säh-
köpostiosoitettasi. Tämä asia kannattaa hoitaa nyt 
kuntoon! 
 
Jos et halua käyttää Membookia, ilmoita säh-
köpostiosoitteesi kerholle, jotta voimme jatkossa 
lähettää tietoja myös sähköpostitse. 
 
Muista pitää omat jäsentietosi ajan tasalla mm. 
sähköpostiosoitteet ja kalusto.  
 
Tietojaan voi edelleen päivittää myös jäsensihteerin 
kautta, tiedot mieluiten kirjallisena Maarit Salolle 
(sähköposti maaritsaloster@gmail.com ja puhelin 
050 352 3783). 
 

        
 

 
KERHON KESÄTAPAHTUMA 
 

 36. Grand Tour de Renault 24.–26.7. 
Paikkana on Scandic Aulanko. 
 
Hinta jäseniltä: aikuinen 40 €/hlö, lapset 4-13 v. 20 € 
Ei jäseniltä: aikuinen 50 €/hlö, lapset 4-13 v. 20 € 
 
Maksu kerhon tilille FI97 4710 1020 0608 11. Laita 
viite ”Kesäpäivät”. 
 
Majoitusvaihtoehdot: 

 65 € yhden hengen huone / vuorokausi 

 80 € kahden hengen huone / vuorokausi 

 105 € kolmen hengen huone / vuorokausi 
 

Majoitus sisältää buffetaamupalan sekä sauna- ja 
allasosaston käytön.  
 
Huom! Hotellin alueella ei ole mahdollisuutta telttai-
luun tai matkailuautossa majoittumiseen. 
 
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse. Varauksen 
voi tehdä varaustunnuksella CLU270720_001 puheli-
mitse tai sähköpostilla hotellin myyntipalvelusta (ei 
netissä). 
 
Scandic Aulanko 
Aulangontie 93 
13220 Hämeenlinna 
Puhelin: +358 3 41081633 
Sähköposti: aulanko@scandichotels.com 
 
Huoneet ovat varattavissa 10.7.2020 saakka, mutta 
suosittelemme tekemään varauksen hyvissä ajoin. 
 
Lisätietoja: Maarit Salo, maaritsaloster@gmail.com 
 
Tervetuloa! 
 

        
 
Automobiili-lehteen on pyydetty kerholta juttuja Rel-
luista. Käyttäkää tilaisuus hyväksi ja lähettäkää juttuja 
autoistanne viimeistään heinäkuun loppuun mennes-
sä. 
 
Lehteen tulevan materiaalin (kuvat ja jutut) voi lähet-
tää osoitteeseen lehti@renaultkerho.net  
 
 

        
Rellutellaan! 
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