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SALMIAKKI 1/2023 
 
 
 
Hyvää alkavaa kevätkautta!  
 
Talvi on taittumassa ja tapahtumakausi alkaa 
kerhon vuosikokouksella, joka pidetään Tampe-
reella. Hyvä tilaisuus nähdä tuttuja, joten toivot-
tavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle. 
 

        
Olettehan huomanneet, että kerholla on uudet 
sähköpostiosoitteet 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 
Koska paperilaskun lähettämisestä peritään 5 € 
käsittelykulu, niin toivomme kaikkien niiden joiden 
sähköpostiosoite ei ole vielä kerhon tiedossa 
toimittamaan sen kerhon jäsensihteerille 
jasensihteri@renaultkerho.net. 
 

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

 Vuosikokous 1.4.2023 
Tampereella Käyttöauton tiloissa lauantaina 1. 
huhtikuuta klo 14 alkaen. Vuosikokouksessa 
käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 
Tervetuloa! 

        

 Ranskalainen visiitti 20.5.2023 
Paikkana on Jokioisten tietotalon alue, Humppi-
lantie 9, 31600 Jokioinen. Tapahtuman aika klo 
10–15. 

 
Järjestäjä Club Peugeot ry. 
 

        

 30. Pohjoismaiden Renault-
kokoontuminen 

Tämän hetkisen tiedon perusteella tätä ei järjes-
tetä tänä vuonna. 

 
        

 Ranskan kansallispäivä 14.7.2023 
Tarkempia tietoja on tulossa myöhemmin. 

 
        

 39. Gran Tour de Renault 21.–23.7.2023. 
Tervetuloa kesäkokoontumiseen Meri-Lappiin 
Keminmaalle. Paikka on Kylpylähotelli ja 
Camping Pohjanranta, joka sijaitsee kauniilla 
paikalla Kemijoen varressa.  
 
Tapahtumaan ilmoittautumiset kerhon nettisivuilta 
löytyvällä lomakkeella viimeistään 15.6 mennes-
sä.  
 
Osallistumismaksu on 45 euroa / jäsen ja ei 
jäsenet 50 euroa. Lapset 5-16 vuotta 20 euroa. 
Kun maksat osallistumismaksun 30.6. mennessä, 
niin jäsenhinta on 40 euroa.  
 
Majoittumiset tähän tapahtumaan varataan itse 
suoraan hotellin vastaanotosta! Ja maininnalla, 
että on tulossa tähän tapahtumaan.  
 
Yhteystiedot varauksia varten: Puhelimitse: 016 
275 070 tai sähköpostilla: info@pohjanranta.com 
 
Majoitusvaihtoehdot: hotellihuone, mökki, cara-
vanpaikka tai teltta. 
 
Lisätietoja kerhon nettisivulla. 
 

        
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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