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SALMIAKKI 2/2022 
 
 
 
Hyvää syksyä!  
 
Iltojen pimetessä alkaa jälleen monissa talleissa 
aherrus ensi kesän kauneimpien parissa. Mielen-
kiintoista nähdä ensi kesän tapaamisissa, mitä 
talleista paljastuu. 
 

        
Kerho on ottanut käyttöön uudet sähköpostiosoit-
teet jäsensihteerille 
jasensihteri@renaultkerho.net ja puheenjohtajalle 
puheenjohtaja@renaultkerho.net.  
 
Käytä jatkossa noita osoitteita, jos halua laittaa 
heille sähköpostia. Kerhon yleinen sähköposti 
postia@renaultkerho.net toimii jatkossakin.   
 

        
JÄSENASIAA 
Muistattehan, että kevään vuosikokouksessa 
päätettiin nostaa kerhon jäsenmaksua 20 eurosta 
25 euroon. Muut maksut pysyvät ennallaan eli 
perhejäsen 5 € ja liittymismaksu 10 €. 
 
Koska paperilaskun lähettämisestä peritään 5 € 
käsittelykulu, niin toivomme kaikkien niiden joiden 
sähköpostiosoite ei ole vielä kerhon tiedossa 
toimittamaan sen kerhon jäsensihteerille 
jasensihteri@renaultkerho.net. 
 
Seuraavat jäsenmaksut lähetetään tammikuussa 
ja ne tulevat Membookin kautta. Vanhoja viitenu-
meroita ei pidä enää käyttää. 
 

        
TULEVAT TAPAHTUMAT 
 
Ajantasaiset tiedot löytyvät seuraamalla tiedo-
tusta kerhon nettisivulla www.renaultkerho.net  
 

 Joulujuhlat 3.12.2022 
Paikkana Kaidanojan Kartano, osoite Vanhainko-
dintie 12, 21930 Uusikartano, Pöytyä. Paikalla on 
mahdollisuus yöpyä. Suosittelemme jouluista 
noutopöytää, jonka alkuun glögit ja loppuun 
jouluinen jälkiruoka ja kahvi/tee.  
 
Hinta arvio noin 40 € henkilö (osallistujamäärä 
vaikuttaa). Joulupukki vierailee illan aikana, ota 
siis nimetön lahja mukaan. 
 

Ilmoittautumiset Japille 15.11.2022 mennessä 
(jarmo.kankare@gmail.com)  
 
Majoitus: Varaukset suoraan osoitteesta 
kaidanojankartano@gmail.com  
Kaikki hotellihuoneet ja kerrossänkyhuoneet 
samaan hintaan, kaikkiin majoitustiloihin saa 
tuoda lemmikin. 
• 1 hlö 65 € / vrk 
• 2 hlö 90 € / vrk 
Paitsi iso huone 
• 1 hlö 90 € / vrk 
• 2 hlö 120 € / vrk 
Asunnot 
• 1 hlö 150 € / vrk 
• 2 hlö 180 € / vrk 
• 3 hlö 210 € / vrk 
• 4 hlö 240 € / vrk 
Katso huonekuvaukset netistä. 
 
Asuntovaunu tai -autopaikka 25 €/vrk/1-2 hlöä, 
30 €/vrk/3-4 hlöä, 35 €/vrk/5-6 hlöä, sisältää 
sähkön, astianpesutilan ja wc- ja suihkutilat. 
 
Majoituksen yhteydessä aamiaisen hinta 5 euroa 
tai aamiainen lämpimillä ruuilla 10 euroa. 
 
Tervetuloa! 
 

        

 39. Gran Tour de Renault 21.-23.7.23. 
Alueena on Meri-Lappi. Lisätietoja myöhemmin. 
 

        
Vuosi 2024 tulee olemaan juhlavuosi, sillä kerho 
täyttää silloin 40 vuotta. Vuosikokouksen päätök-
sen mukaisesti juhlavuoden suunnittelu on jo 
käynnistetty. 
 
Kerholaisilta toivotaan erilaisia muisteloita men-
neiltä vuosilta. Lähettäkää tarinoita tai kuvia vuo-
sien varrelta. Erityisesti alkuvuosilta kaivataan 
molempia, sillä kerhon nettiarkiston kuvat ja jutut 
alkavat vuodesta 1999 Taipalsaaren 15-vuotis-
juhlasta. 
 
Myös tapahtumien tarrat kiinnostavat, joten jos 
saat otettua sellaisesta hyvän kuvan, niin lähetä 
se kerholle. 
 
Materiaalin voi toimittaa kerhon sähköpostiosoit-
teeseen postia@renaultkerho.net. 
  
Rellutellaan! 
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