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 SALMIAKKI 2/2021 
 
Tervehdys!  
 
VUOSIKOKOUS 
Kerhon vuosikokous järjestetään lauantaina 22.5. 
Vehoniemen automuseolla klo 15. Vuosikokouksessa 
käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 
Koronan takia kaikkia vuosikokoukseen osallistuvia 
pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta etukäteen 
kerhon jäsensihteerille Maarit Salolle (sähköposti 
maaritsaloster@gmail.com). 
 
Voit myös osallistua vuosikokoukseen etänä video-
neuvottelupalvelun kautta. Myös etänä osallistuvien 
tulee ilmoittautua etukäteen Maarit Salolle 
(maaritsaloster@gmail.com) 
– kokouslinkki lähetetään vain ilmoittautuneille. 
 
Paikan päälle tulevia suosittelemme käyttämään 
kasvomaskia ja huomioimaan turvavälit. 
 
Tervetuloa! 
 

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

 Ranskalainen visiitti 22.5. 
Tapahtumapaikkana on Mobilia Kangasalla. Aika klo 
10–16. Koppa Cup -kisa klo 13. Järjestäjä AC ry. 
 
Koronan takia suosittelemme maskien käyttöä sekä 
turvavälien huomioimista. Mobilian kahvilan palvelut 
kannattaa tarkistaa Mobilian sivuilta ennen tapahtu-
maa. 

        
 

 Alueelliset ranskalaisautojen tapaamiset eri 
paikkakunnilla 8.6. 

Katso tarkemmat tiedot kerhon nettisivulta. 
 

        
 

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

 
        

 

 29. Pohjoismaiden yhteiskokoontuminen  
Järjestämisvuorossa on Norja, mutta tapahtumasta ei 
ole tullut tarkempia tietoja ja sen peruuntuminen on 
todennäköistä.  
 
Lisätietoja www.scandinavianrenaultmeeting.com  

  
        

 

 37. Grand Tour de Renault 16.–18.7. 
Paikka: Orilammen Maja. Voikoskentie 138, 47910 
Hillosensalmi, www.orilampi.com 
 
Osallistumismaksut: 
• jäsenet: 30 € 
• ei jäsenet: 40 € 
• Lapset alle 12v: 20 € 
 
Ilmoittautuminen kerholle joko nettisivuilla olevalla 
lomakkeella tai ottamalla yhteyttä Mikael Takaloon 
mikael.takalo@outlook.com, puh. 040 7037922. 
 
Maksu kerhon tilille (FI97 4710 1020 0608 11) 
30.6.2021 mennessä. 
 
Majoitus varataan joko numerosta 05 389 881 tai säh-
köpostilla info@orilampi.fi. Ilmoittakaa majoitusta va-
ratessanne osallistuvanne Renault-tapahtumaan. 
 
Majoituskapasiteettia on tarjolla monenlaista, mutta 
kutakin vain rajoitetusti, joten teethän varauksesi mah-
dollisimman pian. Majoitusvaraukset on tehtävä 
viimeistään 31.5.2021 mennessä. 
 
Majoitusvaihtoehdot ovat: 

 2 hengen huoneet 2 vrk 160 €. 1 vrk kahdelle 86 € 

 1 hengen huoneet 65 €/vrk. 
    - Huoneet sisältävät aamiaiset, liinavaatteet ja 

pyyhkeet 

 Perhehuoneet alk. 120 €/vrk sisältää 2+2, 
aamiaiset sisältyvät 

 Leirintämökit ilman mukavuuksia 50 €/mökki/vrk. Ei 
sisällä aamiaisia eikä liinavaatteita 

 Aitta ilman mukavuuksia 70 €/mökki/vrk. Ei sisällä 
aamiaisia eikä liinavaatteita 

 Karavanpaikka 20 €/vrk + mahdollinen sähkö 

 Teltta: 10 €/hlö/vrk 
- Aamupalat 10 €/aikuinen, lapset 4-12-vuotiaat 5 €  

 
Tervetuloa! 
 

        
 
Vuosikokouksen yhteydessä tarjoamme kerholaisille 
mahdollisuuden ostaa uusia kerhotuotteita. Myynnissä 
on ainakin kerhon logolla varustettuja mukeja sekä re-
kisterikilven taustoja. 
 
Maksuvälineeksi käy käteinen tai luottokortti, jota suo-
sittelemme ensisijaisena maksutapana. 
  

        
Rellutellaan! 
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