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Katso varastotilanne netistä
www.jyvascaravan.fi
tai tule meille!

Luotettavaa kauppaa 40 vuotta!

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15. Joulukuussa lauantaisin suljettu.

n

Suure2n suaonsuiot
saavutt

Myynti: 0400 407 066
Varaosat: 0400 407 035
Huolto: 0400 407 055
Vuokraus: 0400 620 445

Verkkokauppa 24h • yli 5000 tuotetta suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan

knaus.fi

Huikea Sky Ti Silver Selection -kampanja
650 MF

65990€

700 MEG

700 MEB

68690€

700 MX

68890€

69590€

Hintaan kuuluu mm.

• 2.3 130 HV moottori
• Fiat Paketti
• Sky Ti paketti
• Alde nestekeskuslämmitys
• Sähköinen lattialämmitys
• Integroitu navigaattori
• Peruutuskamera
• Suuri 190l jääkaappi
• Sähkörappu
• Markisi
• LED päiväajovalot
• Duo control automaattinen
pullon vaihtaja
• 16” Alumiinivanteet
• Dometic S7 ikkunat
• Tekstiilipaketti

weinsberg.fi

Täysin uudistunut Weinsberg CaraLoft -mallisarja!
Uutta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoimiluukku
Ulkovalaistus
Sisävalaistus
Kaapistot
Tekstiilit
Ulkoteippaus
140l jääkaappi vakiona
Noin 1500 € edullisempi
Uusi pohjaratkaisu 600 MF
(pituus vain 599cm)

Knaus ja Weinsberg myyjäsi:
Arctic Motorcaravan
Käpyläntie 6
94450 Keminmaa
Puh. 016 280 220
www.arcticmc.fi

Caravan Larvanto
Kartanonkatu 9
70700 Kuopio
Puh. 017 5800 645
www.caravanlarvanto.fi

Lomapalvelu
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela
Puh. 045 277 3251
www.lomapalvelu.fi

Markkinointi Mika Lehtinen
Liesitie 2
27230 Rauma
Puh. 02 822 5144
www.mikalehtinen.net

Pro-Caravan Finland
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska
Puh. 020 728 9222
www.procaravan.fi

SILVER collection Matrix 50 Years Edition

Adria Matrix M650 SF 50 Years Edition alk. 69.990€
Adria Matrix M670 SL 50 Years Edition alk. 73.500€

Suosittu Matrix – monipuolinen crossover-malli ainutlaatuisella ulkonäöllä ja tyylikkäällä sisustuksella

SILVER collection Adora

50 Years Edition

Adria Adora 522 UP 50 Years Edition alk. 25.600€

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon

Ei mitään muita kuluja*

KORKO VAIN

Varastossamme suurvalikoima uusia Adria- ja Sun Living-matkailuautoja – heti toimitukseen.
Meille käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot – tarjoa rohkeasti.
*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu 0 €, korko 1,6 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 271,40€. Luottokustannukset yht. 1007,25€. KSL:n mukainen luottohinta 26 007,25€, tod.vuosikorko 1,6%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

SEINÄJOKI

KUOPIO

LAHTI

LAPPEENRANTA

VANTAA

JOUPPILANTIE 18
06-420 1800

VOLTTIKATU 7
0207 881 330

TUPALANKATU 7
0207 881 310

LENTOKENTÄNTIE 5
0207 881 340

KISTOLANTIE 3
09-2525 7500
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Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

Tulevia tapahtumia
Tammikuu 2016

Huhti – toukokuu

Caravan Show, messut

Supermessujen yhteydessä 15. – 17.4.2016

Yhdistyksellä oma osasto
8. – 10.1.2016
Turun messukeskus

Maaliskuu
Talvipäivät 4.–6.3.2016
Caravan - Kalajärvi
Peräseinäjoki
24.–28.3.2016

66. Youth FICC Rally
Zeewolde, Hollanti
Seuraa myös tiedotuksia netissä:

www.matkailuautoilijat.fi

Kotimaan Matkailumessut
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Oma osasto

29.4.–1.5.2016
Vappu- ja kesäkauden avaus

Hotelli Hiittenharjun ympäristö Harjavalta

Kesäkuu – Heinäkuu
10.–17.7.2016

Pohjoismaiset Karavaanipäivät
Seljord, Norja

29.7.-7.8.2016

84. FICC –Rally
Ponte de Lima, Portugali

Lehden sisältö
MA –Sanomat -lehden toimitustiedot ..................
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Puheenjohtajalta
Hei kaikille!
Syksy on meitä pitkällä lämpöisellä ja kauniilla
jaksolla hellinyt. Jossain vaiheessa säätiedoitus lupaili vasta helmikuulle lunta, ainakin tänne eteläisempään Suomeen.
Nyt on kuitenkin jo talven merkkejä jonkin verran
ilmassa. Pohjoisessa pakkanenkin on paukkunut ennätyslukemia. Lomaviikolle lähdimme aivan kesäisistä olosuhteista. Hieman purnasin miksi meidänkin
matkakamppeeseen täytyy talvirenkaat jo nyt laittaa.
Sain pienen fakta infon ja niin sitä auringonpaisteessa nastoilla rapisteltiin matkaan.
Ehdimme nauttimaan neljä päivää hienosta syyssäästä. Viidentenä jo olikin lunta kaksikymmentä
senttiä maassa, siis talvi yllätti. No olihan hyvä, että
meillä ne talvirenkaat oli matkakodin alla.
Matkan varrella oli kuitenkin matkalaisia jotka
ajelivat vielä kesärenkailla ja tällaisissa olosuhteissa
se olikin hyvin haasteellista. He ennakoivat tilannetta
ja alensivat ajonopeutta, ettei vaaratilanteita syntyisi.
Tämä taas aiheutti muutamille tiellä liikkujille päättömiä ohituksia ja siitä turhia paniikki jarrutuksia.
Ohituskaista osuuksilla näki ohituksia jotka olivat
kuin kilvanajoa, jotta ehdittäisiin vielä keltaisella
viivoituksella päästä ohi. Siinäkin kelissä tiellä oli
tuollainen villin lännen meininki, joten vaaratilanteilta ei voitu välttyä. Miksi näin? Oliko tämä kaikki
pelkästään tuon talven yllätyksen syy? Ei varmaan.
Kyllä tuolla asenne puolella olisi vielä paljon tehtävää. Eikä liikenteessä näkyvien poliisien vähäinen
määrä yhtään lisää turvallisuutta.
Miten tärkeää on taas palauttaa mieliin nuo talviliikenteen ohjeet. Ajaminen eri puolella Suomea tuo
myös erilaiset haasteet. Osassa maata on lunta, jäätä
tai sula märkä asfaltti. Jokaisessa tilanteessa pitää ennakoida tilanne erikseen. Ei riitä, että ajaa nopeusrajoituksen mukaisesti, vaan muistakaa huomioida sen
hetkinen olosuhde missä milloin liikuttekin.
Yhdistyksemme vuoden viimeinen tapahtuma
pikkujoulu/vuosikokous on vietetty ja kauniissa
säässäkin ilman lunta.
Hallitukseemme tuli hieman muutosta. Hallituksen jäsenet Jouni Hämäläinen ja Jorma Tienaho
erovuoroisina eivät jatkaneet hallituksessa. Jorman
kuitenkin näemme työryhmässä jatkossakin. Samoin
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jäsenkirjurimme Kirsti Raitia lupasi jäädä taustajoukkoihin. Erovuoroisena ollut hallituksen jäsen Sari Mällinen, jatkaa varajäsenenä sekä jäsenkirjurina.
Saimme myös uutta verta hallitukseen, Juha Saarisen
ja Jukka Liuksen. Yhdistyksen toiminnasta nyt pois
jääneille, suuret kiitokset panostuksesta jäsenistömme hyväksi ja uusille tervetuloa tuomaan uusia ideoita.
Katse siirtyykin pikkuhiljaa jo ensivuoteen. Turun caravan messuilla olemme omalla osastolla. Talvipäiviä vietämme liikuntatapahtumana Kalajärvellä.
Tampereen super messuilla olemme mukana matkailuosastolla. Vappua vietetään Hotelli Hiittenharjun
ympäristössä Harjavallassa, josta löytyy myös erilaisia aktiiviteetejä. Kesällä on taas mm. Ficc rally Portugalissa ja Pohjoismaiset caravan päivät Norjassa.
Syksyllä tapaamme Lahden messuilla. Syyspäiviä
vietetään Riihivuoressa teatterin merkeissä. Lokakuun lopulla matkaamme Amsterdamiin ja ensivuoden päättää Pikkujoulu/Vuosikokous Wanhoissa
Wehkeissä Karstulassa. Näin ensivuosikin on jo kasassa. Tottakai tarkempia hiomisia meillä vielä riittää. Uusi hallitus pääsee miettimään heti myös vuotta
2017. Näin se aika juoksee.
Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille! Onnekasta
Uutta Vuotta ja turvallisia ajokilometrejä.

Irmeli

SF-Caravan
Matkailuautoilijat
hallitus 2015
Puheenjohtaja
Irmeli Valve
Lepokallionkaari 7
05400 Jokela
irmeli.valve@
gmail.com
p. 040 512 3474
Varapuheenjohtaja
Martti Pulkki
martti.pulkki@
gmail.com
p. 040 021 1042

Sihteeri
Sari Mällinen
sari.mallinen@
gmail.com
p. 050 594 8166
Jouni Hämäläinen
taksi.hamalainen@
gmail.com
p. 050 041 9252

Soile Lehmusto
soilelehmusto@
gmail.com
p. 040 530 9024

Petteri Parkkali
petteri.parkkali77@
gmail.com
p. 050 562 2500

Jorma Tienaho
jorma.tienaho@
gmail.com
p. 040 023 7785
Jäsenasiat
Kirsti Raitia
kirstiraitia@
gmail.com
(hallituksen
ulkopuolinen)

Päätoimittajalta

K

ylmää on ollut
kyyti Helsingissä,
kun kaavoittaja
muutti yleiskaavassa Rastilan leirintäalueen
asuntorakentamiselle. Eikä
korvaavaa paikkaa ole vielä
osoitettu. Tilanne on erittäin
huono matkailijan kannalta,
jos tilanne jää pysyväksi. Eli
tämä sama suuntaus, missä
poistetaan leirintäalue kaupungin keskustasta, jatkuu
myös Helsingissä.

Eipä siinä auttanut, vaikka
juuri ilmestyi matkailuyöpyjien
rahankäyttötutkimus, joka osoitti, että euroja jää kaupunkeihin
paljon. Ei ehkä niin paljon kun
veroa maksavat asukkaat samoilla neliöillä. Veronmaksajia kun
menee samalle neliömäärälle paljon enemmän, kun asuntoja voi
laittaa kerroksittain ylöspäin. Surullista, että Helsinki ei näe matkailijoiden yöpymistarpeita, eikä
siitä tulevaa hyötyä yrittäjille.
Kukaan ei ole ottanut huomioon
myöskään ongelmaa, joka tulee
seuraavaksi eri parkkialueille
leiriytyjistä. Tämäkin vaihtoehto
kaupunkikuvallisesti on erittäin
huono. Lienee kuitenkin hienoissa kaavasuunnitelmissa jäänyt
vähemmälle huomiolle.
Kun tilanne on tämä, niin kannattaa ottaa huomioon, että kaavan vahvistumiseen menee jokunen aika ja varsinainen rakentaminen ehkä alkaa (arvio) noin 4-6
vuoden päästä.
Niinpä kehotankin kaikkia,
että nyt kannattaa Helsingissä
käyttää Rastilan leirintäalueen

palvelut, niin kauan kun ne vielä
ovat olemassa. Onhan siitä niin
mukava lähteä metrolla kaupunkiin shoppailemaan. Tai toinen
vaihtoehto on, että metro + ratikka vaihtoehdolla satamaan ja
laivalla päiväksi Tallinnaan. Matkailuajoneuvon voi turvallisesti
pitää sen ajan Rastilassa.
Tässä lehdessä saamme taas
lukea yhden uuden matkakertomuskirjoittajan matkasta Lofooteille. Hienoa, että saamme joukkoon lisää kirjoittajia vanhojen
lisäksi.
Maaliskuun lehteen on tulossa
Puolan reittejä ja tutustuminen
Elsassin ja Burgundin viinialueisiin.
Talven tulo on ollut aika hidasta, mutta eletään toivossa, että
josko uusi vuosi toisi lumen ja
talven tullessaan.
Kiitos kuluneesta vuodesta,
lehden lukijoille, treffeillä käyneille ja muulle matkailevalle jäsenjoukollemme.
Rauhallista Joulua ja
matkailullista Uutta Vuotta!
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Valmistaudu talveen
ja vältä turhat murheet

A

jaessani pohjoiseen tankkauksen jälkeen 30 km jälkeen
moottori rykäisy ja moottorin häiriövalo syttyi, auto
kuitenkin kävi normaalisti ja matka
jatkui, kunnes moottori sammui kuin
leikaten. Käynnistin auton uudelleen
ja moottori käynnistyi, mutta sammui
hetken kuluttua pahalla kolinalla. Mielessä vilahteli euron kuvat ja matkan
keskeytyksestä aiheutunut harmitus.
Asiaa ei helpottanut voimakas lumisade ja pahaan paikkaan jääminen.
Hinattuamme auton korjaamolle, tarkastimme, ettei polttoaineen joukossa
ollut vettä ja että tankattu polttoaine oli
oikeaa. Testeri näytti liudan erilaisia vikakoodeja jotka viittasivat polttoaineen
syöttöongelmiin. Irrotettuani suodattimen sen pinta oli täynnä epämääräistä
leväntyyppistä kasvustoa. Paikallisen
korjaamon edustaja kertoi kaivinkoneissa ilmenneen samantyyppistä ongelmaa.
He käyttävät polttoaineen Kebcon lisäaineistusta, joka estää bakteerikasvustoa
ja estää veden muodostumista polttoaineen joukkoon, lisäksi se parantaa setaanilukua, joka parantaa käynnistyvyyttä
kylmässä. Lisäaineistus ja uusi suodatin,
koodit pois ja auto toimi moitteettomasti.
Viime aikoina on näkynyt useita artikkeleita diesel polttoaineen ongelmista

Suodatin

varsinkin vene ja työkonekäytöissä. Ongelman lisääntymiseen on epäilty bioosan lisääntymistä polttoaineessa. Diesel
polttoaineen tutkimuksissa on havaittu
yli 25 erilaista bakteeria, jotka aiheuttavat bakteerimassa kasvustoja ja joilla
on merkitystä myös polttoaineen ruiskutusjärjestelmien korroosioon ja suuttimien toimintaan. Likaantuneet suuttimet
heikentävät moottoritehoa ja lisäävät

Suomen Vaunuosa Oy
...Täyä  30 u!

Drive-Rite
ilmajousisarjat

SV
Iskunvaimentimet

Shttejr ets!uiskunSV MB Srin
et
vaimentim

320€/kpl
a
Suomalaist mista!
huippuosaa

Linnepe
Tyyppihyväksytyt vetokoukut

www.suomenvaunuosa.fi
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Goldscmitt
Tukijalat

)

(ovh. 470€

Ytienedn
ro
Perttu Muu8460
p. 010 423
e8
Asentajanti kala
01800 Klauk

kulutusta. Matkailuautohuollossa ei
toistaiseksi vielä ole ollut suurta määrää
murheita dieselin kohdalla, mutta vaara
on ilmeinen varsinkin autojen kohdalla,
jotka eivät ole päivittäisessä ajossa.
Bensamoottorien kuten agrekaatit
kohdalla jo yli 3 kk seisottaminen vaatii
erillisen säilytyslisäaineen tai polttoaineen vaihtamisen aktalaattibensiiniksi,
jota myydään pienkonebensiinin nimellä
jokaisella huoltoasemalla, mutta omakohtaisesta kokemuksesta viisastuneena
olen vakuuttunut polttoaineen lisäaineistuksen välttämättömyydestä. Itse käyttämäni Kebcon Fuel Additive soveltuu
myös sekä bensiini, että diesel polttoaineen kanssa.
Tuore- ja jätevesisäiliön sekä wc:n
kohdalla kannattaa myös suorittaa puhdistus. Caravan liikkeistä löytyy erikoispuhdistusaineita juuri tähän käyttötarkoitukseen. On huomattavasti mukavampi ottaa järjestelmät käyttöön, kun
siellä ei esiinny ylimääräistä bakteerikasvustoa.
Kirjoittaja Perttu Muuronen toimii
Suomen Vaunuosa Oy:ssä ja on erikoistunut matkailuautojen korjaukseen ja
lisävarusteasennuksiin.

Tervetuloa tekemään
hyvät kaupat!
2016

Ainoa
presco.fi

tuote

0400 - 17 17 27
prescofinland
Kauppa: laatukemikaalit.fi

*Vahatesti, Auto Bild Suomi 5/2015

• Adria-matkailuvaunut
nyt meiltä
• Vuoden 2016 uutuudet.
Ennakkomyynti on
käynnissä!
• Poistamme esittelykalustoamme upein
tarjouksin
• Suuri lisävarusteja varaosavalikoima!

MEILTÄ SAAT KAIKENMERKKISIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN
• huollot • kolarikorjaukset • kosteusmittaukset
• kosteusvauriokorjaukset • tarvikkeet • varaosat

PR Caravan Oy:

• TUKES:n hyväksymä nestekaasu-, sähköasennus- ja sammutinhuoltoliike
• Yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa vuodesta 1979
• LMC-varaosat tehdastoimituksena

Alikyläntie 36, 04330 Lahela
email:
huolto@prcaravan.fi
huolto:
0400 454 009
fax: 09 273 1363

• Asiantunteva
henkilöstö
palveluksessasi.
Verkkokaupastamme
löydät monipuolisen
valikoiman lisä
varusteita ja varaosia!

Seuraa meitä myös
Facebookissa ja
Instagramissa!

Mestarintie 2, 01730 Vantaa, puhelin (09) 276 6560

www.prcaravan.fi

www.helsinkicaravan.fi
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Tie E10 on siltoja... siltoja   

Kesäretkemme
Pohjois-Norjaan Prologi

O

lemme tunteneen karavaanari-tuttavamme Sirpan ja
Leon Varkaudesta jo tämän
vuosituhannen alusta asti.
Teimme jo pari vuotta sitten hyvin onnistuneen matkan Länsi-Viroon. Syksyllä
2014 he alkoivat kysellä meidän tulevan
kesän matkasuunnitelmistamme. Koska
meillä ei ollut sen suurempia suunnitelmia
Sirpa ja Leo alkoivat ehdotella, josko olisi
mahdollista tehdä yhteinen retki PohjoisNorjaan ja siellä lähinnä Lofooteille. Rajoitteena olivat ainoastaan Sirpan työt,
hän on ainoa, joka meistä vielä palvelee
mammonaa. Toinen rajoitus oli Seinäjoen
Tangomarkkinat johon he ovat osallistuneet lähes joka kerta.
Mietimme ja märehdimme ajatuksella.
Mekään emme ole käyneet Skibottenia kauempana Pohjois-Norjassa. Yhdessä päätimme, että ei muuta kuin sinne. Ajankohta määräytyi Tangomarkkinoiden mukaan, jotka
olivat 8 - 12.07. Tämän jälkeen Sirpalla olisi
vielä kaksi viikkoa kesälomaa käytettävissä.
Aloimme puristella aikatauluja ja reittejä
paperille. Aikaa oli kuitenkin tosi nuukasti,
mutta silti saimme luonnokset kasaan ja alkoi
lopullinen tsekkaus. Matkavinkkejä saimme
tutuilta, jotka olivat käyneet aiemmin alueella. Hyvää tietoa saimme yllättävältä taholta
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- Norjan Helsingin Suurlähetystöstä - kiitos
siitä! Matkareittien parhaat vinkit tulivat
Vantaalta vanhalta matkakonkariperheeltä,
joiden matkassa olemme tehneet monta huikeaa retkeä Eurooppaan. Menoreitiksi valikoitui Tornion kautta Kiirunaan ja sieltä Narvikiin. Paluu reitiksi valikoitui niin sanottu
Hopea Tie. Myös kartat tutkittiin tarkoin.

Iloinen kalastaja saaliineen

Lopulta ohjelma oli lukittava kun H-hetki
lähestyi.

Hiukan ”nippelitietoakin”
Kuten tiedämme, Norja on kuningaskunta. ”Isäntänä” on Harald V. Norja, jonka
väkiluku on vähän yli 5 miljoonaa. Pinta-

Vartijat shellin huoltis-kämppärillä

Maisematunneli lofoteilla

Ja sitten itse retkeen

tietä no E 10. Melko pian ylitimme Napapiirin ja olimme tulossa Ruotsin tunturialueelle. Tulimme teiden E 10 ja 45 risteykseen.
Päätimme ajella parikymmentä kilometriä
jälkimmäistä ja katsoa sivusta Malmberget
ja Gällevare. Ajoimme muutamia kilometrejä Jokkmokk’iin päin. Tulimme isolle vapaaaika keskukselle, jota paikalliset kutsuivat
nimellä Dundret. Siellä on uusi, suuri ja upea
talviurheilukeskus - Hellner Stadion, jossa
pidetään syksyn ensimmäiset talviurheilukisat. Olikin upea paikka ja jota rakennettiin
lisää kovalla tohinalla. Alueella oli myös iso
lomakylä ja jonkin asteinen kämppäri.
Kun oli katseltu ja juotu välikaffeet, niin
takaisin tielle E 10. Suunnittelimme olevamme Kiirunassa yötä, mutta ei onnistunut. No
Camping! Läheisin olisi ollut ennen Kiirunaa Jukkasjärvellä. Näin ollen tutustuminen
Kiirunaan jäi vain läpiajoksi. Vahinko, kaupungilla on oma surullinen tulevaisuus - se
uppoaa hiljalleen sen alle vuosikymmeniä
kaivettuihin onkaloihin. Sen kertominen onkin kokonaan toisen tarinan arvoinen.
No mutta, tietä ja tietöitä riitti, viimemainittuja vissiin yli viisikymmentä kilometriä. Tosi hidasta, mutta kaikki loppuu
aikanaan. Eteemme tuli Abisko’ssa kyltti Camping. Selvitimme mahdollisuutta yöpyä

Kuten alussa jo selvisi, kokoontumisemme tapahtui Seinäjoella 11.07. lauantaina. ”Kisojen” päätyttyä lähdimme kohden
pohjoista. Ensimmäisen yömme vietimme
Kalajoen Hiekkasärkillä. Paikka on upea,
mutta liikkuvien matkailijoiden suhteen
hyvin hiljainen. Lisäksi myös suhteellisen
arvokas, 35,- €/yö. Olisiko ollut vain muutama kymmen auto- tai vaunukunta! Täältä
matkamme eteni leppoisassa säässä halki
Pohjois-Pohjanmaan lakeuksien ensin Oulun Zeppeliiniin, jossa tuhottiin ensimmäiset
matkavaluutat, ja illaksi Tornio Campingiin.
Paikka on pieni, mutta suhteellisen siisti saari. Tämä olikin melko täysi liikkuvista turisteista. Hinta - laatu toimi, 26.- €/yö.
Tiistaiaamuna olikin suuri hetki kun ylitimme Ruotsin rajan Haaparannassa. Sitä ei
kyllä käytännössä huomannut lainkaan. Tien
valkoinen keskiviiva muuttui keltaiseksi!
Matkamme jatkui hyväkuntoista osin moottoriliikennetietä Kalix’in kaupungin ohi,
josta käännyimme oikealle kohden Kiirunaa

Storforssen`in kosket Ruotsissa

alaltaan ilman «siirtomaitaan» se on hiukan
Suomea pienempi, mutta lähes kaksi kertaa
pidempi, mutta kapeimmilta kohdiltaan vain
muutamien kymmenien kilometrien levyinen. Pinnan muodostus on hyvin ”karkea”,
korkeita vuoria - tuntureita, pitkiä ja syviä
lahtia - vuonoja. Maastosta johtuen liikenne
on meidän päiviimme asti kulkenut pääosin
vesitse laivoilla. Maaston vaikeuden takia
esimerkiksi Norjan rautatiet ovat melko
pienet Oslo - Bergen - Trondhein, sekä malmirata Ruotsin Kiirunasta Narvikin satamaan. Olemassa olleet maantiet ovat olleet
mutkaisia ja mäkisiä, eli hyvin vaivalloisia
kulkea. Nyt ns. öljytuloilla Norja on panostanut maantieliikenteeseen runsain mitoin.
On rakennettu kymmeniä siltoja ja tunneleita. Poistettu on myös vesistöjen ylittäneitä
lauttoja ym.
Vielä pieni tarkennus. Me puhumme
retkestä Lofooteille, mutta todellisuus on,
että retkireitistöön kuuluu olennaisesti Lofoottien lisäksi Vesterålen ja Narvikin alue.
Näiden alueiden läpi menee valtatie E 10.
joka alkaa jo Ruotsin puolelta risteytyen E 6
kanssa Narvikin pohjoispuolella.

täällä, mutta vastaus oli, että alue on kiinni
- olisikohan ollut jotkin seurat, koska autoja
ja vaunuja oli runsaasti. ”Sivullinen” nuori
herrasmies kertoi, että ajakaa runsaat kymmenen kilsaa lisää, niin tulette tien vasemmalla puolella olevalle motellille, jossa on
myös camping-alue. Ja näin olikin, tulimme
Björkliden Motell & Camping’iin. Itse motelli on upealla paikalla korkealla mäellä,
jossa tapahtuu kirjaukset. Kämppärialue on
tasaisella sepelikentällä sos-tiloineen aivan
”mutkamäen” vieressä. Toisella sivulla on
maantien takana kuuluisa malmirata ja sen
takana kaunis tunturijärvi. Vietimme rauhallisen yön hintaan 240,- SEK. Suositellaan,
ruuhkasta ei ollut tietoa!

Saavumme Norjaan,
retkemme pääkohteeseen
Seuraavana aamuna lähdimme pirteinä
kohden uusia seikkailuja. Maisemat olivat
tosi jylhiä, hyvin kivistä, kasvullisuus oli
lähes olematonta – joku vaivaiskoivun tapainen siellä täällä. Karuilla kallioilla oli
kuitenkin hienoja mökkejä runsaasti. Ei ollut nurmikon hoitoa! Erikoisia! Pian olivat
myös uudet rajamuodollisuudet. Ei huomattu muuten kuin keltainen keskiviiva muuttui
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Vanha kirkko Harstadissa.
valkoiseksi. Nyt oltiin sitten Norjassa, sekä
hetimiten Narvikissa.
Narvik on noin 18,5 tuhannen asukkaan
suuruinen satamakaupunki Ofortfjordenvuonon pohjukassa. Ruotsin Kiirunasta tuleva malmirata päättyy tänne. Kiirunan alueen
malmi on rahdattu junilla liki sata vuotta
Narvikiin laivattavaksi ympäri maailman. IImaailmansodan aikana satama oli hyvin kiistelty malmikuljetustensa takia. Tänään kaupunki on vilkas kauppa- ja satamakaupunki,
jossa on myös moderni talviurheilukeskus.
Muita mainittavia nähtävyyksiä on mm. Fiskehallen, Ofotbanen-radan ja ratatyöläisten
historiaa kertova museo, Narvikin taistelusta
kertova museo, Ballangenin kylpylä ja käsityö museo. Narvikin ystävyyskaupunki Suomessa on Rovaniemi. Narvikista olisi kirjoitettavaa oman kirjansa verran, mutta toisten.
Koska olimme Narvikissa jo aamupäivästä, kiertelimme kaupunkia, tankkasimme
”mopot” hintaan 14,24 NOK/litra eli jossain
1,60 €/litra. Kaupunkia rakennetaan kovasti,
tiestö paranee ja uusia siltoja syntyy. Yksi
sillanrakennuskohde oli aivan kaupungin
pohjoispuolella. Mahtava silta ylittää Ofortfjorden-vuonon ja oikaisee valtavasti Lofooteille ajossa. Jatkoimme matkaamme pohjoiseen tietä E6 hetken aikaa kunnes tulimme
tielle E10, joka veikin meidät aivan Lofoottien eteläkärkeen Å’n kalastajakylään. Matkamme maisemat olivat juhlallisen jylhiä.
Korkeita vuoria tien varrella ja toisella puolella oli meri. Välillä on hurjia mäkiä, teräviä
mutkia, siltoja ja tunnelia. Teiden kunto on
kuitenkin erittäin hyvä, joskin melko kapea,
on ilo ajella isommallakin autolla.

laista palomiestä oli kalastus- ja sukellusretkellä. Saivat saalistakin! Tarjosivat meillekin turskaa! Istuskelimme ja grillailimme
leppoisassa illassa ja siirryimme pikkuhiljaa
orrelle. Ollessamme jo vaipumassa horrokseen, ovelle koputettiin kovasti. Hätäisesti
mentiin ovelle, jonka raossa kaksi virkeää
pikkutyttöä kysyivät mistäpäin olemme.
Heitä kiinnosti alkuperämme, koska meillä
oli kummallakin Suomen liput salossa! Olivat norjalaistyttöjä ja saivat vastauksemme.
Leppoisa yö maksoi meille 280,- NOK/yö.
Suositellaan!
Yksi nähtävyys, jonka takia osittain tulimme tänne, on kaupungin laidalla oleva
Adolf-tykki. Se löytyi vasta pitkälti maailmansodan jälkeen ja on nyt militäärialueella. Meidän olisi pitänyt kaupungin
Info-toimistosta anoa kulkuluvat ohjatulle
kierrokselle tykin luokse. Ensimmäinen
mahdollinen kierros olisi ollut aikaisintaan
parin tunnin kuluttua, sekin epävarma, emme jääneet odottamaan. Aivan edellä mainitun alueen vieressä on luontokeskus ja upea
vanha kirkko – Trondenes Kirke, jonka alkuperä on 1200-luvulta. Upea kivikirkko ja
sekin oli jälleen meren rannalla. Pitihän siihen tutustua! Harstadin kaupungissa on noin
24 tuhatta asukasta. Ja on yksi Hurtigruten-

Tulemme Vesteråleniin
Muutaman tunnin ajon jälkeen poikkeamme tieltä E10 ja lähdemme kohden
Harstad’ia, tietä no 83, joka on seuraava
yöpymiskohteemme. Löydämme helposti
Navin avustuksella kämppärimme, Harstad
Camping, aivan kaupungin keskustassa
meren rannalla. Alue on suhteellisen pieni
uudehko ja siisti loivassa rinteessä, osa nurmipinnalla, osalla karkea sora. Nyt alue oli
melko täynnä, mm kymmenkunta suoma-
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Kuivauksessa kalanpäitä Å:ssa

reitin pysähdyspaikoista. Hieno moderni
kaupunki! Mutta matkamme jatkui.
Koska olimme jo Harstadin pohjoispuolella, niin lähdimme ajamaan edelleen tietä
no 83, joka kiertää upeasti meren rantoja
pitkin. Pian tulemme rantaan Refnes’iin, josta mennään lautalla vuonon yli Flesnes’iin.
Matka on vajaan puolentunnin kestoinen
tyynessä säässä ja kustantaa 257,- NOK.
Rauhallinen matkamme jatkui vesimatkan
jälkeen edelleen tietä no 83, kunnes tulimme risteykseen, josta lähdimme tielle no 85.
Nyt kohden Sortland’ia. Juuri kaupunkiin
tullessamme ylitämme korkean, komean
kaarisillan. Koska olemme alueella alkuiltapäivästä, päätämme tutustua paikalliseen
liike-elämään, eli ruokakauppaan. Sortland
on yli 10 tuhannen asukkaan kalastuskaupunki. Eräs tunnettu Nobel-kirjailija Knut
Hamsun on täältä kotoisin. Hänellä on oma
museokin! Saamelaiskulttuurin museo löytyy myös täältä.
Seikkailemme aikamme täällä ja käskemme Navin viedä meidät seuraavaan yöpymispaikkaan. Ja sehän osasi! Aivan kaupungin laidalla on jälleen motellin ja kämppärin yhteenliittymä. Nyt nimeltään Sortland
Camping & Motell, joka oli kivassa rinteessä, upealla näköalapaikalla oleva, aika iso,
siisti paikka. ”Talon vanhaisäntä” oli mahtava! Tämäkin paikka täyttyi pikkuhiljaa. Vietimme leppoisan grilli-illan, jonka jälkeen
tuutu kutsui. Lysti maksoi 300,- NOK/yö.

Pääsemme tutustumaan
aitoon kalastaja idylliin
Stö’ssä
Perjantai 13.07. oli odotusta täynnä.
Olimme tehneet treffit Sirpan entisen työkaverin Marjon kanssa, että tulemme hänen
perheensä luokse Stö’hön, joka on muutaman kilometrin verran länteen Myre’n kaupungista. Olimme sopineet noin aikataulun

Marjon kanssa milloin tullaan. Olimme
hiukan aikataulustamme edellä, joten pysähdyimme Myre’ssä. Katselimme kauppoja. Marjo oli lähettänyt kuvan työpaikkansa rakennuksesta etukäteen. Rakennus on
arkkitehtonisesti melko erikoinen. Kävelin
autojemme ulkopuolella ja katselin vieressä olevaa rakennusta, joka muistutti yllättävän samanlaiselta, kuin valokuvamme. Kun
pompottelin ulkopuolella, niin sisällä ollut
naisihminen kiinnitti siihen huomionsa ja tuli ulos. Tulija oli Marjo! Siitä yhteistyömme
alkoikin. Ajoimme Marjon perässä Stö’hön,
heidän kotiinsa. Marjo on miehensä Teemun
kanssa asunut täällä Stö’ssä noin kymmenen
vuotta. Heidän kotinsa on rakennettu entiseen rukoushuoneeseen, joka oli heitä ennen
ollut käyttämättömänä vuosikausia. Stö on
aivan niemen kärjessä oleva noin 150 savun
kalastajakylä. Maantie päättyy täällä mereen.
Aivan niemen kärjessä on pieni kämppäri.

Ja sitten yksi
pääkohteistamme,
kalastusretki merelle
Yksi retkemme kohokohdista oli pääsy
merelle kalastusretkelle. Se toteutui Marjon
suosiollisella avustuksella neljän tunnin privaattiretkellä aurinkoiselle ja tyynelle merelle, edellisten päivien jäljiltä oli kuitenkin
vielä maininkeja - noin nelimetrisiä! Tämä
ei kuitenkaan häirinnyt suunnitelmiamme,
vaan siirryimme Stö Safari As’n (Stö bobilcamp) safariveneeseen, jota työnsi runsas sata japanilaishevosta. Ajoimme merelle noin
puolen kilsan päässä rannasta niin, että vettä
oli 60 - 80 metriä. Heitimme Leon kanssa
syötit veteen. ”Ongessamme” oli noin 200
grammaa painava kuva, jossa oli useampi
tuumainen koukku, siis tosi iso. Noin metrin
päässä oli samanlainen koukku ja värillinen
muoviputken pätkä. Joissain versioissa oli
useampikin koukkumysteerio. Ja kalaa alkoi
tulla, muutama 2-3 kiloinen turska. Leo sai
liki viisi kiloisen Sein. Pienempiä turskia ja
seitä tuli useita, mutta isäntämme sanoi, että
ne ovat vielä ”beibiä” ja ne laskettiin takaisin
mereen. Olosuhteet olivat meille hyvin suotuisat. Sää oli upea. Saalista tuli riittävästi.
”Kipparimme” vanha kalastaja - safari-firman omistaja - oli huippu! Ilmankos TV:stä
tuttu ”Peltsi” Peltola teki oman TV-kalastusretkensä saman herran kanssa. Hyvästä kuitenkin piti myös maksaa, venepaikka neljäksi tunniksi maksoi 450,- NOK/nenä ja onki
100,- NOK/onkija. Ei lainkaan paha siihen
kokemukseen ja elämykseen verrattuna.
Kaikki hauska loppuu kuitenkin ja junan on kuljettava. Niinpä lähdimme Marjon hyvästeltyämme takaisinpäin kohden
Sortlandia. Ohitimme komeasti kaupungin ja jatkoimme kohden Melbu’ta, johon
tie taas päättyi. Ennen Melbu’a ohitamme
myös Stokmarknes- nimisen 3,5 tuhannen

Kalastajakylä Å:ssa
asukkaan pikkukaupungin. Täältä löytyy
Hurtigruten museo. Hurtigruten on kuuluisa
laivareitti, joka perustettiin jo vuonna 1893
Trondheimin ja Hammerfestin välille. (Hurtigruten on vapaasti = nopea reitti!)
Oli siirryttävä lauttaan, joka veisi meidät
Fiskeböl’iin. Näin kävi hintaan 266,67 NOK
ja aikaa kului noin puoli tuntia.

Nyt olimme Lofooteilla!
Yhteinen huomiomme oli, että maisema muuttui rehevämmäksi Fiskebölin
jälkeen. Ympärillämme kasvoi muutakin
kuin vaivaiskoivuja, jopa pieniä viljelyksiä
oli teiden varrella. Ajelimme leppoisassa
illassa poikki Lofoottien saaren ja tulimme
Svolvär’in kaupunkiin, joka on ”vain” 5 tuhannen asukkaan epävirallinen Lofoottien
pääkaupunki. Jos missä niin täällä on tarjolla
erilaisia veneretkiä merelle joko lintu-, hylje-, jopa valassafareille, sekä kalastusretkiä.
Svolväristä on myös useat lauttayhteydet
”mantereelle”. Nähtävyyksiä löytyy myös
komea katedraali, Lofoottien sotamuseo, sekä naapurissa Kabelvåg’issa Lofoottiakvaario ja Lofoottimuseo. Kabelvåg on muutama

kilsa etelään Svolväristä. Meillekin Navi
osoitti yöpaikaksi täällä olevan kämppärin
nimeltään Orsvågvär Camping. Alueella on
useita kämppäreitä, mutta tämä oli jälleen
meren rannalla ja mielestämme riittävän siisti ja autopaikat nurmikolla. Tulimme tänne
illalla, joten alue alkoi olla täysi, löysimme
kuitenkin sopivan paikan. Nyt ei seurusteltu
enempää vaan ruokailun jälkeen menimme
vaakasuoraan asentoon. Jälleen hyvin
nukutun yön jälkeen oioimme sulkamme ja
otimme pillerimme. Selvitimme välimme
kämppärin isäntien kanssa. Siitä selvittiin
rahalla 240,- NOK/yö.

Lofoottien eteläkärki
Matkamme jatkui kohden etelää. Sovimme, että ajellaan aivan niemen kärkeen
hissukseen ja paluumatkalla pysähdellään
katselukohteisiin. Niinpä parin tunnin ajon
jälkeen tulimmekin E 10 tien päätepisteeseen Å i Lofoten’iin – nykykäytännössä vain
Å’hon. Tie päättyy suureen tunnelin jälkeiseen parkkipaikkaan, jonka vieressä on upea
”turistirysä” meitä matkalaisia varten. On
kaikennäköistä ja kokoista muistoesinettä
alueelta. Tarjolla oli koruja, paitoja, puseroi-

Kapea mutta upea
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Välillä tie oli näinkin kapeaa.
ta ja erilaisia lippiksiä. Tarttuivathan ne lippikset myös meillekin, joissa luki Lofoten!
Aivan parkkiksen alapuolella on yksi Norjan
parhaiten säilyneistä kalastajakylistä. Yksi
säilyneisyyden syistä lienee se, että kylä ei
ole pelkkä museo vaan siellä on jatkuvasti
aktiivista toimintaa. On posti, kauppa, leipomo, tulli ja jopa entisiä kalastajien majoja sai
vuokrata majapaikaksi. Täällä saa kevyesti
kulumaan koko päivän. Hieno paikka! Onhan täällä myös museoita, on kalastusmuseo,
kapakalamuseo, kalastusväline- ja venemuseo.
Mutta kaikesta huolimatta oli Å jätettävä taakse ja lähdettävä paluumatkalle. Moskenes’ista on lauttayhteydet mm
Bodö’hön, joka on yksi varteen otettava
vaihtoehto saarille tultaessa. Moskenesissa
on pulska 1100 asukasta. Seuraavana oli yksi
saarten vanhimmista kalastajakylistä Reine,
joka on perustettu 1743 ja on alle 500 asukkaan ”pikkukylä”. Eteenpäin tultaessa on
Sund’issa Sund Fiskermuseo / Sepän paja.
Liittyy jälleen kalastukseen!

Seuraava kohde
on Vikten’issä Lasihytti.
Seuraavassa kohteessa saisikin kulumaan useammankin päivän. Tulemme näet
Borg’issa olevaan Lofotr- viikinkimuseoon.
”Osallistujat” viedään viikinkiveneellä viikinkien mukana merelle. Tuodaan museoon,
joka muistuttaa ylösalaisin käännetyltä viikinkilaivalta. Nähtävää riittää. Ja tietenkin
liitteenä on suuri matkamuistokauppa, josta
saa jälleen matkamuistoista vaatteisiin asti.
Myös hinnat ovat kohdallaan! Vieressä on
myös upea kirkko, joka ei selvinnyt kuuluuko sekin ”rekvisiittaan”. Kaikesta huolimatta
se oli ulkoapäin upea.
Päivä alkoi hiipua ja mekin sen mukana, joten ajelimme takaisin Kabelvågiin ja
Orsvågvägin kämppärille, tutulle ja turvalliselle. Selvisimme yöpaikastamme samalla
hinnalla kuin ekakerralla, 240,- NOK. Nyt
oli nähty paljon. Matkan varrella oli runsaasti telineitä, joissa kuivataan kapakaloja,
turskaa, mutta kaikki olivat tyhjiä. Ainoat
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telineet, jotka olivat täysiä, olivat Å:ssa ja
niissäkin oli vain turskan päitä kuivattavana
miljoonittain. Jo Stössä kalastusmestarimme
kertoi, että kalastajat lähtevät merelle vasta
syksyllä. Nyt kiintiöt pyyntimäärien suhteen
olivat täydet.

Viimeistä
päivää Lofooteilla

Seuraavan päivän vietimmekin tutustumalla paremmin Svolvärin keskustaan ja
tietenkin kauppoihin. Iltapäivästä selvitimme lauttayhteydet matkallemme Skutvik’iin.
Tankkasimme autot hintaan 13,50 NOK/l.
Tietenkin luimme epätarkasti, kello 14.00
lähtevä laiva ei ottanutkaan meitä. Tarkemmin luettuamme selvisi, että se käykin vain
lähisaaressa nimeltään Skrova. Laiva tuli
takaisin. Nyt se otti meidätkin ja kahden tunnin matka alkoi kello 16.00. Matka sujui leppoisasti, nytkin käytiin Skrovassa. Lopulta
oltiinkin perillä Skutvik’issä. Lautta tyhjeni
ja alkoi kilvanajo kohden Ulfsvåg’ia ja tietä
no E 6.

Matka osuus
alkaa kohden kotia
Muutaman kymmenen kilometrin jälkeen tulimmekin tielle E 6, joka on Norjan
Pääsuoni etelästä pohjoiseen. Ja on täällä
pohjoisessa erittäin kapea, mutkikas ja mäkinen. Paikallinen kuski ei piittaa nopeusrajoituksista vaan ajaa kohtuuttoman kovaa. Tästä
jopa paikalliset varoittelivat meitä. Ajoimme
E 6 etelään Innhavet’iin. Kämppäri merkin
lisäksi tontilla oli myös Shellin huoltoasema,
joka myös toimi kämppärin respana. Olimme Tömmerneset Camping’lla. Sijaitsi tosi
upealla paikalla ja jälleen meren rannalla.
Mutta alueella ei ole suihkuja eikä vessaa.
Suihkut voi ostaa vastapäiseltä motellilta,
myös vessat, mutta myös huoltiksen vessa
on käytettävissä. Puutteistaan huolimatta
paikka oli kiva ja rauhallinen. Lisäksi huoltoaseman hoitaja teki meille upeat Sibyllat
– sämpylä, jonka sisällä oli kaksi isoa nakkia. Näillä lähtökohdilla passasikin kömpiä

uunin pankolle eli mummon viereen. Tämä
kämppäri olikin retkemme Norjan osuuden
halvin, vain 130,-NOK/yö.
Seuraava päivä 21.07. olikin viimeisiä
hetkiä Norjan maaperällä. Lähdimme ajamaan jälleen tielle E 6. Nyt alkoi vastaan
tulla myös tietunneleita. Sekosimme luvussa, mutta pääsimme kahdentoista ja viidentoista välille. Ollessamme toisen pitkän
tunnelin puolivälissä jonossa, jossa ensimmäisenä meni rekka, toisena bussi ja sitten
me perässämme matkakumppanimme. Jono
alkoi äkisti hidastua, syykin selvisi. Vastaan
tuli rekka hurjaa vauhtia ja bussin kohdalla vastaantulijan ylärakenteet ottivat kiinni
tunnelin seinään tai kattoon aiheuttaen valtavan kivisateen meille. Vastaantulija jatkoi
hidastamatta matkaansa. Me jatkoimme ulos
tunnelista, hiekka ja kivet rapisivat auton
ympärillä, näkyväisyyskin oli hetken aikaa
aivan olematon. Edellä ajaneet rekka ja bussi menivät myös menojaan. Pysähdyimme
seuraavalla levikkeellä tarkistamaan vauriot.
Meille tuli vasempaan kylkeen puolenkymmentä isompaa ruhjetta, sekä yksi iso lommo
tuli kattoon. Onneksemme yhtään luukkua
tai ikkunaa ei sattunut linjalle. Tuli vakuutusyhtiökeikka!
Matkakumppaneidemme
autoon tuli pienempiä ”rokamia” ei suurempia vaurioita. Arvelimme, että bussi sai
myös melko tärskyt kylkeensä, koska pahin kivisade oli sen kohdalla. Huomiomme
oli myös, ettei nopeuttamme 60 km/h eikä
ohituskieltoa kunnioitettu lainkaan. Henkilöauto perävaunuineen pyyhälsi ohitsemme
muitta mutkitta. Varoittelut etukäteen kyseessä olevista tunneleista ja kapeasta tiestä
eivät olleet turhia.

Siirrymme
huomaamattamme Norjasta
Ruotsiin
Kaikesta huolimatta saavuimme viimeiseen suurempaan kaupunkiin Norjan puolella, tultiin Fauske’en. Täältä lähtee myös tie
Bodö’hön, josta siis on lauttayhteydet Lofooteille. Fauske on liki 10 tuhannen asukkaan yhdyskunta. Täällä piti meidänkin tehdä kauppakierros. Tauon jälkeen lähdimme
uudelleen etelää kohden ja ajoimme tietä E
6 noin 70 km ja tulimme tien no 77 risteykseen. Käännyimme tälle tosi kapealle, mutkaiselle ja mäkiselle tielle. Epäilimmekin jo
itseämme ja Navia, että olemmekohan oikealla polulla. Rohkeasti jatkoimme. Kuskit
eivät joutaneet juuri maisemia katselemaan,
mutta apukuskit kertoivat, että maisemat
olivat tosi, tosi huikeat! Tuli myös paljon
kuvia! Olimme tulleet Kuuluisalle Silver
Väg’ille – Hopea Tielle, joka kulkee Ruotsin
poikki Skellefteå’hon. Tätä tosi huikeaa vaihetta kesti arviolta kymmenkunta kilometriä,
mutta oli ikimuistoinen. Tie parani hiljalleen
ja pian huomasimme, että tien keskiviiva oli
muuttunut keltaiseksi. Olimme ylittämässä

Köli-vuoristoa liki kilometrin korkeudesta
merenpinnasta. Olimme tiellä no 95 ja huomaamattamme siirtyneet Ruotsin puolelle.
Tie muuttui tosi hyväksi, ikilumi oli aivan
tienreunassa, sitä piti jopa hyväillä lumipallon muodossa. Ohitimme Pieljekaise’n kansallispuiston. Ehkä matkaväsymys jo teki
tepposet, emme malttaneet lähteä patikkaretkelle puistoon. Jatkoimme mahtavien maisemien keskellä verkkaista menoamme ja tulimme Arjeplog’iin. Jälleen oli vastassamme
motelli & kämppäri yhdistemä. Nimeltään
Silver Camping Arjeplog. Alue on tunturijärven rannalla niin, että motelliosa on aivan
niemen kärjessä. Rannassa oli vuokrattavia
uivia mökkejä. Karavaanialue oli tasaisella
kentällä, sos-tilat olivat saunoineen erittäin
siistit. Viihdyimme, jopa grillailimmekin ja
lopuksi kävimme puhdistamassa päivän pölyt nahkastamme hulppeassa saunassa, jossa
puhuttiin vain suomea. Jokin sporttiseurue
oli kanssamme saunassa. Se lysti maksoi
245,- SEK/yö. Suosittelemme kohdetta
muillekin.

Kuuluisa Storforsen!
Leppoisan yön ja hyvän aamupalan jälkeen oli taas mukava lähteä tien päälle. Etenimme Arvidsjaur’iin. Katselimme auton
ikkunan läpi kaupunkia – virkeä pikku kaupunki. Täällä koimme erimielisyyden Navin
kanssa, me olisimme halunneet ajaa tietä no
94 Älvsby’hyn ja sieltä tielle no374. Navimme käski meitä ajamaan tietä no 45 kohden
Jokkmokk’ia, uskoimme Navia. Ja se olikin hyvä päätös, tie oli upea ja hyväkuntoinen. Ylitimme Piteälve’n ja upean kosken
Gransel’in maisemissa. Piti ihan pysähtyä ja
ottaa kuvia koskesta. Matka jatkui ja tultiin
aiemmin mainitulle tielle no 374, mutta nyt
lähdettiin kohden Piteå’ta. Ajelimme noin 30
km ja tulimme luonnonpuistoalueelle, jonka
tienviitassa luki Storforsen. Ajoimme parkkiin. Parkkipaikalta lähtee polut luontokeskukseen sekä Pohjoismaiden suurimmalle
vesiputoukselle eli koskelle. Kyseinen koski
on noin viisi kilometriä pitkä, putouskorkeus yli 60 metriä ja kapeimmillaankin 30 - 40
metriä leveä. Virtaava vesimäärä on valtava.
Ihailimme aikamme koskea sen viereen rakennetuilla lankkukäytävillä. Täälläkin oli
huomioitu turistit, oli jos minkäkin laista
turistikrääsää myynnissä. Aikamme ihailtuamme siirryimme autoilla kosken alapuolen suvannon vieressä olevalle, tietysti taas,
motelli kämppäri yhdistelmälle. Nimeltään
Storforsen Motel & Camping. Paikka on tosi
upea ja hyvin siisti. Turistejakin oli yllättävän paljon. Koski kohisi upeasti tänne asti.
Taas otettiin paljon kuvia! Lopuksi piti jälleen pyyhkiä tomut pinnasta saunassa, jossa ei ollut muita kuin me. Tämä paikka oli
erikoisuudessaan niitä huikeisiin elämyksiin
kuuluva. Täältä päästiin ulos maksamalla
respan tytöille 265,- SEK, ja matka jatkui.

Storforssen suvannolta katsottuna.
Älvsby ja Luleå (Luulaja) ohitettiin
reippaasti. Alkumatka tietä no 374, sitten
Älvsbyn jälkeen tielle no 94. Pian oltiinkin
jo vanhalla tutulla E 4:lla ja menossa kohden
Haparanda’a. Sitä ennen tankattiin vielä
Luulajan maisemissa, löpö maksoi 13,20
SEK/l. Nyt päästäisiin kotiin asti. Kalixin
eteläpuolella oli ”karhunkierroksemme” ummessa!
Koitti Haaparanta. Rouvien piti saada
tuhottua viimeiset kruunut, käytiin ICA:ssa,
Haglöfs’issä ja tietysti hampurilaisilla. Pian
muuttui jälleen tien keskiviivan väri keltaisesta valkoiseen huomaamattamme – lähes.
Onhan Tornio – Haaparanta meille vanhoille
rasvamatkalaisille niin tuttu, että tiedämme
missä on valtakuntien raja! Mitäh?
Viimeisillä voimillamme raahauduimme
vanhalle tutulle Tornio Campingille. Jopa
tunsivat vielä meidät. Mutta yllätys, Storforsen oli täysin tuntematon heille. Valistimme
heitä ja he päättivät porukalla mennä katsomaan koskea. Ilta ja yö menivät rattoisasti.
Yöstä selvittiin 26,- €:lla.

Loppusuora!
Matkamme jatkui nyt Suomen puolella kohden etelää. Seuraava seisokki oli
Iissä, jossa tavattiin Sirpan ja Leon Tangomarkkinatutut. Myös Kärkkäisen tavaratalo
tutkittiin, ei löytynyt muuta sopivaa kuin
kaffepullat. Soittelimme Oulun Nallikariin,
että olisiko paikkoja. Ei ollut, kyseisenä viikonloppuna Nallikarissa oli Rock-tapahtuma
ja täysin loppuunmyyty. Eipä meitä meteli kiinnostanutkaan ja niinpä päätimmekin
mennä Vaalan Ruunun Helmeen Säräiniemessä. Täälläkin meinasi olla ongelmia kun
seuraavana päivänä eli lauantaina niemeen
oli tulossa vanhoja autoja ja pyöriä. Mutta
kun sanoimme lähtevämme aamusta, niin
paikka oli OK. Niemen kärkeen on tullut
uusi vessarakennus, suihkut vielä puuttuu,
on käytävä päärakennuksessa. Omatekoiset
pullat ja leivät ovat edelleen muhkeita – nami! Illalla oli salilla vielä karaokelaulajaiset,
nuoripari meni, me vanhukset rupesimme
kuorsaamaan.

Viimeinen reissumme aamu koitti. Suuntasimme Vuolijoen läpi kohden Kajaania.
Käännyimme kuitenkin Kajaanin alapuolella
vitos-tietä kohden etelää ja Iisalmea. Viimeiset välikaffeet juotiin Iisalmen yläpuolella,
jonka jälkeen paahdoimme suoraan Kuopioon ja Sirpa ja Leo Varkauteen.
Matkaa auton mittariin kertyi 3555 km,
ja dieseliä kului 354,4 litraa.

Loppulause
Matkamme oli upea! Oli aivan toisenlainen kuin aiemmat retkemme Eurooppaan.
Jylhät maisemat, pitkät erämaa taipaleet,
luonnon niukkuus, joka kuitenkin oli omalla
laillaan sykähdyttäviä.
Ajoitus oli hyvä, turistiruuhkat eivät olleet vielä suurimmillaan, säät suosivat jne.
Seuraavalla kerralla varaisin viikon lisäajan,
jolloin voisi ”syvällisemmin” tutustua juuri Lofoottien ja Vesterålenin nähtävyyksiin
ja niitähän riittää. Toinen muutos olisi, että
kulkisimme laivalla suoraan Bodöstä Moskenesiin, tai päinvastoin. Näin jäisi edestakainen ajo pois. Kyseinen laivamatka on
vain neljän tunnin mittainen. Ajokin Å:sta
Svolväriin vie helposti kaksi tuntia. Toisella
kerralla olisikin viisaampi!
Ei Norja ole niin kallis kuin puhutaan, ihmiset ovat erittäin ystävällisiä ja
auttavaisia (etenkin suomalaisia). Matkan voi tehdä helposti myös henkilöautolla, kaikkien kämppäreiden yhteydessä oli myös mökkejä. Saarissa on myös
paljon suosittuja kalamajoja – Stuga.
Kaikki hyvin - loppu hyvin. Katsotaan mitä
seuraavaksi.
Suuret kiitokset vielä matkakumppaneillemme Sirpalle ja Leolle, sekä avustajaryhmille, jotka auttoivat reitti, aikataulu ja nähtävyys suunnitteluissa.

Esko Vähämaa
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Markkinat Mikolajkissa

Via Baltica väärinpäin

M

atkustimme tänä vuonna 2015 via Baltica
alkaen Viro sitten Latviaan, Liettuaan, Puolaan, Saksaan, Tanskaan ja Ruotsin
kautta Suomeen. Matka oli tällainen
tutumismatka koska oli ensimmäinen
kerta kun ajelimme sielläpäin.
Matka alkoi Ti 11.8 Kirkkonummelta mistä ajettiin aamulautalle Länsisatamaan missä meitä odotti Tallinkin
m/s Star. Meillä on kultakortti joten
menimme hyvissä ajoin satamaan odottamaan lautalle ajoa, mutta taas kerran
jouduttiin odottamaan ja pääsimme ajamaan laivaan toiseksi viimeisenä kellon
ollessaan 07.15. Matka Tallinaan sujui
hyvin ja nautimme aamiaista laivalla.
Tallinaan saavuttiin klo 9.30 ja hetken
päästä olimme jo aamuruuhkassa ajamassa kohti Pärnua.
Viron tiet ovat hyvässä kunnossa ja
matka taittui hyvin. Saavuimme Pär-

Kierros jonka teimme
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nuun klo 11.35 ja ulkona oli aurinkoa
sekä +23C. Kävimme Rimissä ostamassa ruuat ja juomat ennen kuin lähdimme kohti Jurmalaa. Saavuttaessa Latvian rajalle on kohta jossa tie on todella
huonossa kunnossa mutta onneksi sitä
on vain pieni matka. Rajan takana alkoi
sitten villi liikennekulttuuri. Me ajelimme rajoitusten mukaan mutta paikalliset
ohittivat miten sattui. Parhaat ohituspaikat heillä oli risteysalueet jossa ajoivat
vasemmalla ohi vaikka koko risteysalue
oli keltaisilla viivoilla maalattu.
No päästiin Riikaan jonka läpi ajettiin todella huonoa katua pitkin ja matka jatkui Jurmalaan jossa oli tarkoitus
yöpyä. Ajelimmekin camping Jurmalaan, jossa oli tilaa hyvin. Leirintäalue
oli siisti ja lähellä rantaa johon oli lyhyt
kävelymatka. Kävimme rannalla joka
oli hienoa hiekkarantaa, jossa oli paljon
ihmisiä uimassa ja aurinkoa ottamassa
olihan ulkona +26C vaikka oli jo ilta.
Alueella nähtiin yksi suomalainen
asuntoauto, joten ei me suomalaiset kovin paljon matkustella. Leirintämaksu
sähkön kanssa maksoi 28 € joten ei ihan
ilmaista. Aamulla jatkettiin matkaa klo
09.00 kun ulkona oli jo +23,5 C. Liikenne oli yhtä hullua kuin edellisenä
päivänä.
Saavuimme Liettuan rajalle klo
10.50 josta alkoi tietyömaat. Niitähän
riitti, mutta silti liikenne veti hyvin.
Täälläkin oli varmaan ollut samanlaiset
ongelmat kun oli Latviassa koska kaikissa risteysalueilla oli keltaisia metrin
pitkiä pylväitä pystyssä jotka teki ohittamisen risteysalueella mahdottomaksi.

Matkalla nähtiin pari Suomalaista
asuntoautoa, jotka tulivat vastaan. Seuraava suomalainen nähtiin kotimatkalla
Tukholmassa. Matka jatkui ja tulimme
Puolan rajalle jossa oli melkoinen yllätys, maantie oli todella hyvässä kunnossa ja paikat siistejä. Matka jatkui kohti
Suwalkia ja siellä Eurocamping joka oli
rakennettu jalkapallostadionin edustalle. Portilla oli ohje jossa luki, että aja
paikalle ja henkilökunta tulee myöhemmin hakemaan rahat. Paikat olivat isoja
ja jokaisella oli oma vesi ja sähköpiste.
Huoltorakennus oli siisti ja puhdas. Tämäkö on Puola, mietittiin mutta myöhemmin totuus paljastui.
Tähänastiset tiet olivat rakennettu
EU rahoilla samoin tämä leirintäalue.
Nyt oli ulkona +33C joten ei tarvinnut
palella. Illalla stadionilla oli jalkapallomatsi jota tultiin katsomaan sankoin
joukoin. Meillä oli ilmaiset paikat, koska oli vain matala verkkoaita kentän ja
leirintäalueen välillä. Voimme suositella
tätä leirintäaluetta ja hintakin on edullinen vain 13,50 € (PLN 52).
Aamulla klo 09.40 jatkettiin matkaa
aurinkoisessa säässä suuntana Sopot
elikkä Gdynian lähelle. Ajettiin noin
10 km niin liikenne pysähtyi, koska
kuorma-auto ja pakettiauto olivat kolaroineet ja tehokkaat palomiehet sulkivat
tien vaikka toinen kaista oli vapaa. Siinä
sitten seistiin tunnin ennen kuin matka
jatkui, koska kukaan ei saanut aja ohi
ennen kuin koko tapaus oli selvitetty.
Sitten vihdoinkin päästiin taas matkaan.
Matka taittui välillä sellaisilla teillä, että
olivat kun asfalttiperunapeltoa.

Pysähdyimme paikkaan jossa oli
paljon ihmisiä, joten siellä oli varmaan
jotkut markkinat. Paikka oli Mikolajki ja laitettiin asuntoauto parkkiin ja
jatkettiin jalan suuntana ihmismassa.
Siellä olikin markkinat ja nähtävää
riitti. Vaimo haluisi vohvelin joten ei
kun ostamaan. Myyjä kysyi haluaako
hän smetanaa johon hän vastasi että ei.
Myyjä katseli häntä, mutta teki vohvelin ilman smetanaa. Kun vohveli oli
valmis, oli se kuiva vohveli jossa kuivia
mansikoita päällä, kas kun smetana oli
puolaksi kermavaahtoa. No kielimuuri
oli vastassa mutta nyt opittiin sekin mitä
kermavaahto on puolaksi. Vietimme pari tuntia markkinoilla ja jatkettiin matka.
Sanoin vaimolle, että huomenna
haluan ajaa pääteitä koska tämä auto ei
kestä tätä kolinaa ja ravistamista. Vaimo
nauroi ja kertoi, että kokoajan ajamme
pääteitä joten se siitä. Matka jatkui kohti Olsztyn ja leirintäalueelle Ukiel. Siinä kyllä oli melkoinen paikka, päätieltä
jatkettiin jotakin lehmänpolkua pari kilometriä johon kuoppiin oli ajettu mitä
nyt oli ollut. Välillä oli sepeliä välillä
tiiliskiviä tai pyöreitä kiviä ihan mitä
vaan. Ei tarvinnut käyttää kun 1-2 vaihdetta koska niin ravisteli. Leirintäalue
oli mäen päällä josta näki järvelle. Alue
oli saksalaisen omistama ja hän asui viereisellä maatilalla. Hän sanoi että ajakaa
mihin haluatte ja näytti missä on lähin
sähköpistorasia samoin mihin voi vessan tyhjentää. Hän halusi 45 PLN (11.70
€) ja saatuaan ne hän laittoi ne taskuun
ja häipyi. Paikka oli kyllä oikein hieno
sellainen nurmikenttä johon aurinko
paistoi koko päivän. Rannalle oli 100
metriä, mutta kohtisuoraan alaspäin joten emme käyneet sitä katsomassa kun
ei kunto riittänyt nousta mäkeä ylös takaisin. Illalla lämmintä oli +29C joten
täällä oli vielä kesä.
Aamulla lähdettiin jo klo 8.15, sen
jälkeen kun olimme tyhjentäneet tankit
ja ottaneet vettä, kun ei tiedä mihin joutuu seuraavaksi. Ajelimme muutaman
kilometrin ja huomasimme ruokakau-

Sadetta ruotsinmaalla

Puolalainen tietyö

pan jonka nimi oli Biedronka tällainen
samantapainen kun meillä Lidl. Käänsimme pihaan ja ostoksille. Kyllä siellä
Puolassa kaikki on halpaa jos on meidän
palkat. Viikonloppuruuat + 10 kpl 0,5
litran 6 % oluet noin 30 €. Ostimme pari
makkaraa jotka oli täyslihaisia eikä ihan
pienet, hintaan 0,90 €, paikallisten mielestä hinta ei varmaan tunnu niin halvalta sillä Puolassa insinöörin palkka on
noin 1000 € /kk.
No matka jatkui ja välillä oli oikein
hyviä teitä jossa pystyi ajamaan jopa 90
km/h, mutta välillä taas tuli kohtia jossa
oli kuoppa kuopan päällä tai asfaltti oli
korjattu sata kertaa. Seuraava kohde oli
Sopot Camping-67 johon ajettiin. Portilla oli jono joten ajattelimme, että emme
ehkä mahdu sisään. Henkilökunta kuitenkin kertoi, että jos löydätte paikan,
niin tulkaa sanomaan missä olette, niin
sähkömies tulee laittamaan roikan kiinni
sähkökaappiin. Meidän onneksi oli juuri
pari telttaa tai autoa lähteneet pois joten
perutimme siihen ja laitoimme etukatoksen ulos jotta emme saisi ketään aivan kiinni automme, kas kun siellä on
turvaväli 3 cm jos edes sitä.
Ulkona oli +26 C ja väkeä riitti, siinä istuin katoksen alla juomassa oluen
kun porukka käveli suoran katoksen läpi
vessaan koska se oli lyhin tie, ei siellä

välitetty toisten yksityisyydestä mitään.
Otettiin fillarit alas telineestä ja ajelimme Sopotin keskustaan. Pyörätiet ovat
hyvät, mutta väkeä on paljon ainakin
elokuussa kun on lomakausi. Sopot on
kyllä hieno paikka, olimme siellä pari
päivää ja nähtävää riitti. Keskustassa
esimerkiksi on talo joka on joka suuntaan vino. Ja rannalta löytyy pitkä laituri
johon maksaa 3,90 € (PLN 15)/ 2 kpl jos
siellä haluaa käydä. Laiturin päässä on
ravintola jossa juomat ja ruuat maksavat
saman kun maissa elikkä ei ole turistilisää.
Leirintäalueella oli ulkoravintola
joka oli auki 24/7 ja musiikki oli päällä
koko ajan, mutta ei se häirinnyt meitä.
Juomat ovat kyllä halpoja meille Suomalaisille kun parilla eurolla saa tuopin.
Kävimme ulkona syömässä todella hyvää ruokaa ja juomana oli hyvää viiniä
hintaan 35 € kahdelta. Ei paha kun ollaan turistialueella. Sunnuntaiaamuna
klo 8.30 lähdimme jatkamaan matkaa
kohti Saksan rajaa, päätietä pitkin jossa
oli edelleen joko uusi asfaltti tai perunapeltoa.
Polkupyörät eivät oikein pidä Puolan teistä, koska toisesta pyörästä irtosi
satula ja takalokasuoja, onneksi sentään
roikkuivat mukana vaijerilukossa. Matka jatkui päätietä pitkin, kunnes taas oli

Ohitus Latviassa
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Tanskassa drinkillä

kolari, tällä kertaa peräänajokolari jossa
BMW oli rutannut neljä muuta autoa,
onneksi se oli tapahtunut juuri minuutti
sitten joten nyt päästiin ohi kolarista ennen kuin huipputärkeät palomiehet saapuisivat ja laittaisivat tien kiinni.
Matkalla kävimme ostoksilla taas
Biedronka kaupassa ennen kuin saavuimme Swinnoujscie lautalle joka on
tielautta. Lautta kestää 10 minuuttia eikä maksa mitään. Sieltä jatkettiin Saksan rajalle ja lähdimme hakemaan leirintäaluetta vaan täällä Saksan puolella
ne olivat täynnä, koska täällä on jonkunmoiset turvavälit sentään käytössä.
Laitettiin navigaattoriin seuraava osoite
ja siellä oli vapaa paikka, se oli Campingplaze Stubbenfelden hintaan 36 €.
Lämmintä oli nyt +30 C ja kaikki
hyvin. Tämäkin leirintäalue on lähellä
merta jossa kävimme iltalenkillä. Seuraavana aamulla matka jatkui kohti Rövershagen jossa löytyy Karls Erlebnis
Dorf joka on iso kauppa tai markkinapaikka tai mikä lie, mutta siellä myydään
kaikkea mansikasta tehtyä, sekä hyvin
paljon sisustusartikkeleita. Sekä sisällä
että pihalla on lapsille leikkipaikka joka
on ilmainen ja sieltä löytyy vaikka mitä.
Täällä Saksalaiset viettävät lomapäivän,
mukaan ei tarvita kun toimiva visakortti. Me vietimme täällä kolmisen tuntia
se riitti meille.
Matka jatkui Wardemünde stellplaziin joka on Rostockin sisätuloväylän
vieressä. Täällä olemme käyneet ennen
ja paikka on siitä mukava, että sijaitsee
kilometri keskustasta joten on helppo
liikkua siellä. Yksi pubi, missä me aina
käymme, on Cuba. Paikka on sellainen
johon on rakennettu takapihalle kopio
Cubalaisesta kapakasta, eli on hiekkalattia ja tuolit, pöydät yms., jotka ovat
sinnepäin, ei niin sametista tehtyä. Hieno paikka jos sää sallii ja meitä on nyt
sää sallinut ainakin tähänastisesti. Seuravana aamulla jatkettiin Lubeck Cittyparkkiin ostoksille. Siellä saa puolipäivää helposti menemään.
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Seuraava leirintäalue oli Rosenfelder Strand, johon oli tarkoitus jäädä
pariksi yöksi. Se löytyy Puttgard tien
varrelta merenrannalta. Saavuimme sinne klo 17.00 ja tilaa oli hyvin, laitoimme asuntoauton parkkiin ja katos ulos,
aurinko paistoi ja elämä hymyili. Siinä
vietettiin ilta ja seuraava päivä joka oli
aurinkoinen ja lämmin +25 C. Meri oli
kyllä aika kylmä, mutta eihän siihen ollut pakko mennä.
To 20.8 aamulla oli melkoinen sumu ja me jatkettiin matkaa länsisaksaan
sellaiseen paikkaan kun Husum. Ajelimme stellplatz Husum-Porrenkoog,
joka on aivan keskustassa. Paikkaa pitää
paikallinen kalaravintola, jossa tapahtuu ilmoittaminen ja maksu. Sieltä on
lyhyt matka kävellä keskustaan missä
on monta ulkoravintolaa joen varrella. Täällä stellplazilla ei ole turvaväliä,
vaan jos asuntoauto mahtuu kahden välistä, niin siihen ajetaan. Vietimme täällä vain yhden yön, koska oli tarkoitus
ajaa seuraavaksi St. Peter-Ording, joka
on aivan länsirannikolla.
Ajettiin sinne mutta leirintäalue oli
täynnä ja niin oli viereinenkin, joten piti
ajaa takaisinpäin muutamia kilometrejä.
Sieltä löysimme Tatingin jossa oli Martendorf Feriengpark camping, josta löytyi tilaa. Meille annettiin paikka, joka
oli ison pellon laidalla, ihan hyvä paikka

koska aurinko pääsi joka paikasta paistamaan. Jätettiin auto siihen ja lähdimme kävelemään kohti keskustaa johon
oli muutama kilometri. Siellä söimme
vohvelit jäätelön kera ja hyvää oli.
Takaisin tultuamme huomasimme,
että pellolle alkoi saapua nuorisoa vähän
enemmänkin. Telttoja, asuntovaunuja ja
autoja oli minun laskelman mukaan noin
300 kpl jotka olivat ns. varapaikoilla.
Kyselimme yhdeltä nuorelta mikä tämä
nyt sitten on? Hän vastasi, että juuri tuolla St. Peter-Ordingissä järjestetään Leijalautailun maailmanmestaruuskisat ja
koska siellä olevat yöpymispaikat ovat
täynnä, he ovat tulleet tänne. Jokainen
voi vain ajatella millaista meteliä 300500 nuorta saa aikaiseksi. Eikä se meteli
jäänyt siihen, vaan illalla klo 20.00 alkaen tuli nonstopbussi alueelle joka kuljetti näitä nuoria kilpailualueelle. Joka
puolitunti lähti/tuli bussi aina klo 04.00
asti. Ja nämä bussit tuli leirintäalueelle
sisälle, sinne takanurkkaan koska eihän
nuoriso voi kävellä p-paikalle. Ei siinä
paljon nukuttu kun 50 nuorta, kaljapullo
kädessä odottaa bussia asuntoauton vieressä. Moni lapsiperhe kasasi vaunun/
auton yöllä ja siirtyi kauemmas bussin
pysähdys paikasta, jotta edes lapset saisivat nukkua.
Aamulla oltiin niin vihaisia, että
päätimme että tästä yöstä emme maksa
senttiäkään. Menimme respaan ja kerroimme, että lähdemme ja maksua he
eivät saa. He ihmettelivät mistä moinen
meteli olisi tullut, ei ymmärtänyt ollenkaan, että joku bussi klo 04,00 yöllä voi
aiheuttaa ääniä leirintäalueella. Mutta
hetken kuluttua antoivat periksi ja toivotti meille hyvää matkaa ja maksua ei
tarvinnut suorittaa.
Tämä riitti meille Saksasta joten
ajettiin Tanskaan missä vastaan tuli
Storabält bron joka maksoi 350 DKR ja
sieltä Kögeniin missä löydettiin Köge &
Vallö Camping, siihen jäätiin koska se
oli rauhallinen paikka. Tämäkin paikka
oli lähellä keskustaa, joten kävelimme
sinne ja vietimme iltapäivän siellä. Juo-

Vohveli ilman smetanaa=kermavaahto Puolassa

tiin pari olutta ja lasku oli 97 DKR. Tuntuu kalliilta kun on tottunut euroihin.
Seuraavana aamuna ajoimme Kögen
Netto-kauppaan ostamaan Tanskalaista
ruokaa ja juomaa. Valikoima oli kyllä
aikamoinen verrattuna meidän kauppoihin.
Sitten suuntana Ruotsi, mutta ensin
piti Örebronsillan siltamaksu maksaa,
750 SEK tai 104 €. Matkasimme Ruotsin puolella Skanöriin, jossa on Solhejan leirintäalue, saavuimme sinne klo
12,15 ja aurinko paistoi. Siinä istuttiin
ja nautittiin elämästä, ruuasta ja tanskalaisesta oluesta. Mutta sitten seuraavana
aamuna tuli sade ja oli sellainen kunnon ukkossade, ei siinä paljon turhaan
ulkona viitsitty olla. Koko päivä satoi
joten päätettiin että seuraavana aamuna
lähdemme kohti pohjoista ja Ullarediä
jossa on Gekås kauppa vähän samantapainen kun meidän Veljekset Keskinen,
Tuurissa. Löytyy mitä vaan ja halvalla.
Siinä se päivä meni ja jatkettiin iltapäivällä kohti Örebrota ja Gustavsvik
camping johon jäätiin yöksi. Koko päivä oli satanut joten oli väsymys päällä
kun ilta tuli. Aamulla oli parempi sää ja
jatkettiin kohti Värtania ja Tukholmaa.
Matkalla kävimme ostoksilla ICA maxi
stormarknadissa jossa tuli ostettu kotiin
vähän ruotsalaista herkkuja kuten leipää
ja sinihomejuustoa tuubissa sekä monta erilaista Kallen kaviaaria tuubissa,

Tangokuningas
Kyösti Mäkimattila
viihdyttää la ja su

Stellplazin turvavälit

jota täältä Suomesta ei saa. Ostoksien
jälkeen ajettiin kohti Värtan satamaa ja
taas oli pelko että olisi tietyömaata jossa seisoo tunnin vaan ei ollut koska uusi
tunneli Tukholman alla oli valmis. Nyt
voi ajaa suoraan E 4 tunnelia pitkin ja
tullaan suoraan Värtanin satamaan. Me
otettiin vielä kunniakierros koska kilvessä luki Tallina eikä Tallina-Helsinki.
Mutta samaan paikkaan tultiin, ajettiin
vain pari kilometriä turhaan. Satamaan
päästiin ja siinä se Silja Serenade odotti. Nyt oli kultakortista hyötyä, koska
päästiin laivaan heti kun ovet aukaistiin.
Hyttimme oli 11 kerroksessa ja ikkuna
eteenpäin joten näki missä laiva ajeli
koko ajan. Laivassa oli hyvin tilaa mutta
yöohjelma ei ollut kummoinen. Samoin
ruokailu seisovasta pöydästä on yhtä
taistelua kun jotkut luulevat että ruoka
loppuu ja melkein tappelee että saisi
ensin makkarasiivun lautaselle. Mutta
tällaista se matkailu on välillä. No Helsinkiin päästiin ehjänä To 27.8 klo 9.55,
sitten auton nokka kohti Kirkkonummea

Tanssin huippuopettajat
Susa Matson ja Antti Törmänen
pitävät ilmaisia tanssikursseja
aikuisille ja lapsille la ja su

Treffimaksu on 70€ sis. 2 aikuisten messupassia ja
tarvittavat lastenpassit -15v sekä valosähkö max 300W.
Messupassilla vapaa kulku messuille ja iltaohjelmiin.

Tanssit pe-la iltana
Sakke Kotilainen &
Focus-orkesteri

ja kotia. Koko matkasta jäi hyvä maku
ja tämä oli tuollainen tutumismatka Via
Balticaan joten ensi kerralla tiedämme,
että Puolassa kannattaa viettää enemmän aikaa, koska ruuat ja juomat ovat
edullisia, samoin yöpymiset. Liikenne
toimii hyvin ja tietä annetaan heti kun
vilkun laittaa päälle. Puolan teistä jäi
se muisto, että kovin ovat kuoppaisia.
Vaimo osti salaattia Puolassa ja laittoi
salaatinlehdet Tupperwarekippoon, kun
päivän oli ollut kipossa, ei ollut enää
salaattia vaan kopiopaperia niin pakattuna olivat salaatinlehdet. Taas Latviasta jäi se muisto, että älä ohita jos et
ole kolmea kertaa katsonut peilistä,
äläkä käänny vasemmalle ennen kuin
varmistat että kukaan ei ohita sinua risteysalueella. Automme oli Fiat150hv/
Dethleffs Esprit jolla ajettiin 3.586 km
ja keskikulutus oli 10,94 litraa/100km.
Anki ja Janne Holmström
SFC 9685

Liikennepuistokonstaapelit
Maltti ja Valtti
viihdyttävät lapsia

Lisätietoja:
Treffit: Leiripäällikkö Pentti Groth 0400 824 471
Messut: Projektipäällikkö Päivi Järvelä 040 742 7920
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Lapin tunnelmaa keskellä Suomea –
kelorakennuksia ja jylhiä maisemia
Riihivuoren huipulla!

M

uuramen
Riihivuori
tarjoaa ripauksen Lapin tunnelmaa vain kolmen ajotunnin päästä
pääkaupunkiseudulta. Kun on kokenut Riihivuoren huipulta avautuvat
jylhät maisemat ja kelomökkien tunnelmallisen miljöön, ei matkaa halua
jatkaa pohjoisemmaksi. Riihivuori
on tasokas kohde ympärivuotiseen
matkailuun.

Riihivuoren caravan-alueen 30 sähköistettyä paikkaa sijaitsevat vuoren huipulla,
aivan ravintolan, huoltotilojen ja saunan läheisyydessä. Kävelymatkan päässä on myös
iso kota, jossa voi syödä eväitä, paistaa makkaraa ja nauttia avotulen rätinästä.
”Puu ja etenkin kelo rakenusmateriaalina ovat tärkeä osa Riihivuoren tunnelmaa,
joka jää ihmisten mieleen. Saunat ja takkatuvat ovat nekin sisustettu puulla ja hyvillä
materiaaleilla, joka tekee tiloista laadukkaat
ja siistit”, kuvailee Muuramen Riihivuori
Oy:n toimitusjohtaja Janne Andersin.
Näyttävä osa aluetta on kelosta rakennettu päärakennus ja ravintola Riihikelo, josta
löytyy herkullinen A’la Kelo menu. Vierailijoiden ehdoton suosikki on Vertti-pizza, johon tulee ylikypsää possua, cheddar-juustoa
ja tomaattia. Pizza on nimetty hissilippujärjestelmää mukaillen.”Omat suosikkini listalta ovat Huipun pippuripihvi ja Hot Wingsit,
jotka on maustettu maailman parhaalla Siipiweikkojen kastikkella”, kertoo Andersin.

Laskettelua talvisin,
kesäteatteria kesäisin
Talvella Riihivuoreen tullaan lumisen
maiseman ja etenkin rata- ja freestylelaski-

Lapin tunnelmaa keskellä Suomea – kelorakennuksia ja jylhiä maisemia Riihivuoren huipulla!
joiden suosiman jyrkän rinneprofiilin vuoksi. Lapsiperheet puolestaan viihtyvät loivemmissa itärinteissä.
”Meille on tulossa ensi syksyksi hieno,
aikaisin syksyllä tykitettävä lastenrinne ja
nykyaikainen sompahissi. Lapsille on myös
pulkkamäki ja ravintolassa leikkipaikka.
Lisäksi meillä voi lumikenkäillä, hiihtää ja
moottorikelkkailla”, luettelee Andersin.
Monet perheet saapuvat Riihivuoreen
vuosi
vuoden jälkeen. Keskuksella on myös
parikymmentä vakiokaravaanaria, jotka tuovat vaununsa tai matkailuautonsa Riihivuoren huipulle koko talveksi ja yöpyvät siellä
käydessään viikonloppuisin laskettelemassa.
”Otamme vakiovieraamme vastaan kuin
hyvät ystävät. Keskuksemme on mukavalla
tavalla pieni, henkilökunta pysyvää ja pal-

velu siksi erityisen lämminhenkistä”, toteaa
Andersin.
Kesäisin Riihivuoren huipulta avautuu
upea maisema Päijänteelle. Rinteessä voi
heittää frisbeegolfia 18-väylän radalla. Kesäkuussa 2016 pyörähtää taas käyntiin huipputason teatterikausi, jonka ohjelmistossa
on Pauli Hanhiniemen tähdittämä komedia
Yhden tähden hotelli.
”Odotamme jälleen menestyksekästä kesää. Viimekesäinen Pirunpelto-näytelmä lisäsi hurjasti tunnettuuttamme. Monet tulivat
katsomaan sitä kauempaakin ja ensi kertaa
meille kylään”, iloitsee Andersin.

Tulossa:
SFC Matkailuautoilijoiden
Syyspäivät Riihivuoressa
23.–25.9.2016. Tervetuloa –
Riihivuoressa nähdään!

Riihivuori Ski Resortja
Riihivuori Teatteri
Riihivuorentie 313
40950 Muurame
+35810 423 1250
info@riihivuori.fi
Talvinen vaunualue

www.riihivuori.fi

21

Sää suosi avajaisia

Syyspäivät Wanhoissa Wehkeissä

S

yyspäivien lähestyessä
tuli useita soittoja siitä,
että onhan siellä tilaa.
Lahden messuilla kyselyt vain lisääntyivät. Meillä järjestäjillä jännitys tiivistyi siitä,
että toivottavasti saamme kaikki
mahtumaan alueelle.

Kuvioilla ja ilman kuvioita
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Eräs henkilö kertoi tulleensa,
melkein suoraan Berliinistä paikalle (taisi olla pisimmältä paikalle
saapunut).
Mekin tulimme paikalle jo
keskiviikkona, varmuuden vuoksi, jospa niitä paikoitettavia alkaa

tulemaa aikaisemmin. Torstaina
alkoikin jo tulemaan väkeä ja paikoitus pääsi alkamaan. Torstain
aikana paikalle saapui jo 40 yksikköä. Perjantaina väkeä alkoi tulemaan jatkuvana virtana niin, että
sähköistäjät ja paikoittajat saivat
kiitää alueella. Loppuillasta sitten
jännitimme, että löydämmekö kaikille paikat, mutta mehän löydettiin. Isäntä lupasi käyttöön myös
oman pihan ja puutarhan. Isännän
pihatielle piti tehdä yksi paikoitus,
mutta puutarha jäi vielä käyttämättä.
Perjantaina ohjelmassa oli erilaisten saunojen käyttöä ja karaokea. Mahdollista oli nauhoittaa
myös omasta laulusta CD. Karaokelaulajat olivat kokeneita, joten
saimme nauttia hienoista esityksistä ja tanssimusiikista. Ravintola
täyttyikin tanssijoista ja laulajista
täyteen niin, että yläparvelle jäi
vain muutamia pöytiä vapaaksi.
Wanhat Wehkeet tarjosi myös
edullista aamiaista ja lounasta, jotka olivat erittäin suosittuja. Lauantaina lounaalla kävi suurin osa paikalla olijoista. Perjantain lounaal-

Isäntä kalustoa esittelemässä

ta oli sana kiirinyt, että ruoka on
hyvää. Ruokailussa oli enemmän,
kun sinne oli ilmoittautunut, mutta hienosti keittiö pystyi kuitenkin
kaikille loihtimaan ruokaa.
Lauantain tapahtuman avauksen jälkeen pääsimme museokierrokselle, jossa jokainen sai muistella vanhoja aikoja ja ehkä vähän
myös omaa nuoruutta. Esillä oli
paljon erilaisia autoja ja esineitä.
Saunat lämpenivät jälleen ajoissa,
joten kaikilla oli mahdollista päästä
saunomaan. Onhan alueella kylpyläsauna, korsusauna, tynnyrisauna
ja vielä telttasauna. Telttasaunaan
mahtui varmaan noin 30 henkilöä.
Tynnyri- ja telttasaunasta pääsi
kipaisemaan uima-altaaseen, jossa
lämpötila oli n. +30 -+34. Allas oli
aivan ihana lilluttelupaikka ja sitä
taidettiin käyttää jopa molempina
öinä, eli yöuinti myös houkutti väkeä.
Illan koittaessa väki vaelsi jälleen ravintolalle, jossa oli tanssit.
Esiintyjä Maritza vaihtoi asustetta
useasti illan aikana, aina sen mukaan kenen lauluja tulkitsi.
Ari arpamies myi arpoja (1000
kpl), jotka loppuivat kesken. Paikan isäntä oli lahjoittanut päävoitoiksi kaksi lahjakorttia käytettäväksi alueella yöpymiseen
(viikonloppu/+teatteriesitys). Kesällä oli alueelle tulossa kesäteatteriesitys Olavi Virran elämästä.
Useat kävijät lupasivatkin tulla
kesällä uudelleen katsomaan kesäteatteriesitystä, onhan se niin mu-

kavasti yöpymispaikan vieressä.
Viikonloppu oli monille ystävien tapaamisviikonloppu, mukavissa tunnelmissa.

Kiitos! Te kaikki mukana paikalla olleet teitte taas viikonlopusta hienon ja ikimuistoisen.
Sle

Pulahdus altaaseenkin onnistui

Isännällä oli hymy herkässä
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Pikkujoulu ja vuosikokous

- Ellivuori Vuoricaravan

V

iimevuosina ovat meidän
pikkujoulut ja vuosikokous saatu viettää syksyisissä keleissä. Lumesta ei
ole ollut tietoakaan. Näin asiat olivat myös tänä vuonna. Rapakelistä
huolimatta iloisia matkailijoita oli
paikalle saapunut 138 henkeä, joista
lapsia kolme. Meistä paikallaolijoista Vuori Caravanin puolella majoittui omissa kamppeissamme 64 autokuntaa ja hotelli Ellivuoressa loput.
Perjantai-illalle oli tarjolla savusaunaa kuljetuksen kera, tavallista
saunaa ja iltaohjelmana ravintolan
puolella karaoketanssit. Väkeä löytyikin kaikkiin tapahtumiin.
Lauantai ja vuosikokous alkoivat
pullakahvien merkeissä. Valtakirjojen
tarkastus sujui nopeasti ja rutiinilla

Ruoka maistui ja puheensorinaa riitti

Tutustutaan kokousmateriaaliin

Kirstin ja Jaanan toimesta. Kokouksen
avasi puheenjohtaja Irmeli Valve. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Arto Kiviluoma, sihteeriksi Sari Mällinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Saija
Laine ja Heidi Huikka.
Käsiteltiin sääntömääräiset asiat,
toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätökset. Lisäksi todettiin, että talous
on hyvässä kunnossa ja toiminnantarkastajalla ei ollut huomautettavaa. Erovuorossa hallituksesta olivat
Jouni Hämäläinen, Sari Mällinen
sekä Jorma Tienaho. Halukkuutensa
ehdolle hallitukseen kaudelle 2016
- 2017 olivat kirjallisesti määräajassa antaneet Jouni Hämäläinen, Jukka
Lius sekä Juha Saarinen. Ehdokkaista Jouni Hämäläinen, kuitenkin perui ehdokkuutensa viime metreillä,
joten hallitukseen ehdolla olevat valittiin luottamustehtävään ilman ää-

nestystä. Varajäseneksi hallitukseen
ehdotettiin ja valittiin Sari Mällinen.
Sitten saunottiin ja valmistauduttiin illan pikkujouluun. Pikkujoulu vietettiin
Hotelli Ellivuoren Elli salissa. Väkeä
oli mukavasti ja tunnelma kohdillaan.
Hyvä ruoka hyvä mieli.
Jouluaterian jälkeen oli yllätysohjelman vuoro. Jokaiselle autokunnalle oli tehty oma arpa. Pääpalkintona oli ilmainen vapputreffipaketti ensikevään vappukarkeloihin, jonka voitti Revon pariskunta.
Seuraavaksi olikin orkesteritanssien vuoro, sekä tietysti karaoken. Ilta
jatkui rattoisasti aamutunneille asti.
Sunnuntai-aamuna olivat perinteiset
turpakäräjät ja hyvän kotimatkan toivotukset. Mukavat, vaikkakin syksyisessä kelissä vietetyt pikkujoulut mallia 2015 olivat päättyneet.

Martti

Joulujuhlissa veljeksillä oli TsekkiSuomi ottelu

Tanssijalka vipatti jo perjantai-iltana
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Vuori Caravanin puolella majoittui omissa kamppeissamme 64 autokuntaa

Kaunis syyssää suosi näyttelyviikonloppua. Etupihalla oli
matkailuautojen lisäksi esillä mm. markiisiteltat ja historickalustoa sekä kokoontaitettavien sähköpyörien koeajoa.

Sisätiloissa oli runsaasti kiinnostuneita ilmeitä uusien
matkailuautojen, -vaunujen, telttojen sekä lisävarusteiden
äärellä.

Jyväs Caravan 40 vuotta

J

yväskyläläinen perheyritys
Jyväs-Caravan Oy vietti
tänä vuonna 40-vuotisjuhlavuotta. Martti ja Anni
Käyhkö perustivat yrityksen vuonna 1975 ja siitä yritys on kasvanut
yhdeksi alan merkittävämmäksi
toimijaksi. Nyt vetovastuussa on
perustajien viisi poikaa ja vävy.
Kaikkiaan yrityksessä työskentelee
yli 20 työntekijää.
Yrityksen palveluihin kuuluvat uusien ja käytettyjen matkailuautojen ja
– vaunujen myynti, huolto, vuokraus,

varaosat, lisävarusteet, tarvikkeet ja
verkkokauppa.
Yritys järjesti 40-vuotisnäyttelyn
syyskuun lopulla toimitiloissaan Jyväskylässä. Tapahtumassa kävi yli
3000 vierasta, joka oli ennätysmäärä
kävijöitä yrityksen historiassa yhden
viikonlopun aikana. Olimme varautuneet 1500 vieraaseen, mutta onneksi
tarjoilusta vastanneet pystyivät vastaamaan yllätyssuureen kysyntään ja
saimme kaikki asiakkaamme myös
ruokituksi. Monelle jäi varmasti monta
ideaa tulevaisuuteen itämään ja kauppapäätöksiäkin saimme ennätysmää-

rän, toteaa Jyväs-Caravan Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Käyhkö.
Olemme todella tyytyväisiä näyttelyn kävijämäärään ja positiiviseen
sekä innostuneeseen ilmapiiriin näyttelyssämme. Myös tarvikekauppaa
teimme hyvin. Erityisesti ilahdutti
suuri ensikertalaisten ja lapsiperheiden
määrä. Yhteinen tavoitehan olisi saada
uusia harrastajia alalle ja harrastajien
keski-ikää alemmaksi. Näin mukavalla
harrastuksellamme ja matkailuajoneuvoalalla olisi jatkuvuutta myös tulevaisuudessa, Käyhkö toteaa.

Myös
kaasuMyynti!

Matkailuvaunut ja -autot myynti, huolto ja varaosat

VAIHDOSSA HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOT
PULA AUTOISTA, TARJOA!
Örninkatu 8, SALO,
p. 02 733 1550, 0400 533 144, 0445 511 557
ark. 10-18, la 10-14

www.autosimelius.fi
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EUROPA RALLY
•
-

Mikä on Europa Rally?

-

Vuotuinen kansainvälinen leirintä-/caravan tapahtuma.
On pohjoismaissa vähemmän tunnettu

•

Milloin perustettu?

•

Perustarkoitus

•

Tapahtuman laajuus

-

•
-

-

•
-

Yhdistys nimweltä ”COMITE’ RALLYE EUROPE”
perustettiin helluntaina vuonna 1961 Remichin
kaupungissa Luxembourgissa.
Siihen aikaan tarkoitus oli motivoida eri maiden
leirintä- ja caravanmatkailijoita, jotka olivat kiinnostuneita yhdentyvästä Euroopasta, osallistumaan
vuosittain eri maissa pidettävään tapahtumaan.
Tapahtumaan osallistuu vuosittain useampi sata
perhettä ympäri koko Euroopan.
Europa Rally (5 päivää) ja FICC Rally (10 päivää)
ovat samanhenkisiä tapahtumia mutta vuoden aikana eri ajankohtina.

Mistä Europa Rally koostuu?

Avajais- ja päättäjäisjuhlallisuuksista.
Päivittäin tehtävistä retkistä mielenkiintoisiin tutustumiskohteisiin.
Iltaisin juhlateltassa monenlaisesta ohjelmatarjonnasta ym.

Miksi osallistua Europa Rallyyn?

Erinomainen vaihtoehto heti lomakauden alkuun.
Todellinen lomakausi ei Keski-Euroopassa ole vielä
alkanut.
Kesälomaruuhkista ei ole tietoakaan.
Luonto on parhaassa kukoistuksessaan.

55. Europa Rallyn ohjelma
Torstai 12.5.2016
Osanottajat saapuvat paikalle, rallytoimisto avaa ovensa.
8.30 		
Lähtö retkelle Amsterdamiin sekä Keukenhofin
		tulppaanipuistoon
9.00 		
Lähtö retkelle Maastrichtin kaupunkiin
23.00-23.30
Yhteinen illanvietto leppoisan musiikin parissa.
Perjantai 13.5.2016
9.00 		
Europa Rally komitean vuosikokous
Lähtö retkelle Maastrichtin kaupunkiin
14.00 		
Petolintuesitys De Schatbergissa
15.30 		
Petolintuesitys De Schatbergissa
19.00 		
Osanottajien juhlakulkue musiikin kera
20.00 		
Europa Rallyn viralliset avajaiset
21.00 		
Kipinöivä nuotio musiikin säestyksellä,
		
tervetulojuoma sekä pientä purtavaa
22.00-23.30
Leppoisa illanvietto mukavan musiikin parissa.
Lauantai 14.5.2016
8.30		
Lähtö retkelle Amsterdamiin sekä Keukenhofiin
9.00		
Lähtö retkelle Maastrichtin kaupunkiin
19.00		
Parsaillallinen sisältäen viinin.
		
Tämän jälkeen tanssi-ilta suosikkimusiikin parissa
Sunnuntai 15.5.2016
10.00		
Ekumeeninen helluntai jumalanpalvelus
11.00		
aamupäiväkahvi ja kakkua
18.00		
Preuvenement (valinnainen)
		
Suuri elintarvikkeiden festivaali Alankomaissa
19.30-23.30
Musiikkishow peräisin Hollannin trooppisilta saarilta
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-

•

Kansainvälistä tunnelmaa täynnä oleva mielenkiintoinen vaihtoehto kokeiltavaksi.
Mukavaa yhdessäoloa sekä tilaisuus luoda uusia
henkilökohtaisia ystävyyssuhteita.

Missä pidetään seuraava Europa Rally?

55. Europa-Rally v.2016 järjestetään Itä-Hollannissa, Sevenumin pikkukaupungissa, lähellä Venlon
kaupunkia.
De Schatbergin leirintäalueella, (www.schatberg.nl)
Ajankohta: 12. – 16.5.2016

Ilmoittautuminen 15.4.2016 mennessä
www.europarally2016.nl

Lähempiä tietoja Europa Rallysta antaa
Rolf Niemi (niemi.rolf@gmail.com)

Maanantai 16.5.2016
9.00		
Rallyjärjestäjien ja Europa Rally komitean yhteinen
		kokous
12.00		
Jäähyväiset ja rallyn päättäminen
Tietoja retkien tarkemmasta sisällöstä löytyy 55. Europa Rally:n kotisivuilta.
Osallistumismaksu:		
€ 130/yksikkö a 2 henkilöä
			
€ 100/yksikkö a 1 henkilö
			
lisähenkilöt/yksikkö a € 40/henkilö
Osallistumismaksuun sisältyy:
• 4 yöpymistä sis. sähkön, turistiveron, leirintäalueen varusteiden käyttö.
• Subtrooppisen uimalan sisäänpääsymaksu.
• muistoplaketti / merkki.
• petolintuesitys perjantaina; avajaispäivän iltaohjelma nuotiolla, tervetulo
juoma, pientä purtavaa musiikin kera, parsaillallinen ja tanssia lauantaina.
Sunnuntaina aamupäiväkahvi ja kakkua sekä illalla musiikkishow.
Saapuminen aikaisemmin / lähtö myöhemmin:
De Schatberg leirintäalue tarjoaa kaikille osallistujille mahdollisuuden saapua kolme päivää aikaisemmin tai lähteä kolme päivää myöhemmin, jolloin
leirintämaksu on vain € 15/ yksikkö/ yö sisältäen sähkön sekä turistiveron.
Saapumisajankohta tulee ilmoittaa ilmoituslomakkeella mutta ylimääräisten
vuorokausien maksu suoritettava suoraan leirintäalueen toimistoon.
Ilmoittautuminen 55.Europa Rally:n viimeistään 15.4.2015 mennessä
Ilmoittautumislomake löytyy internet sivuilta: www.europarally2016.nl
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UUTISIA

Kaakkois-Häme SF-Caravanin Vuoden yhdistys

S

F-Caravan Kaakkois-Häme
ry on valittu SF-Caravanin
Vuoden yhdistykseksi 2015.
SF-Caravan Kaakkois-Häme
ry on perustettu 3.3.1990. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa on 343. Yhdistyksen toimialue on
Nastola ja Iitti ympäristöineen. Yhteensä SFCaravan ry:ssä on 75 jäsenyhdistystä.
SF-Caravan Kaakkois-Häme ry tunnetaan maanlaajuisesti kahdesta hyvin
hoidetusta leirintäalueesta, Radansuusta
ja Leininrannasta. Yhdistys pyöritti Radansuun toimintaa vuoteen 2012 saakka. Tämän jälkeen yhdistys hankki Iitin
kunnalta Myllykoski Oy:n entisen sahan
työntekijöiden asuntoalueen Kausalassa
ja rakensi paikalle pääasiassa talkoovoimin nykyaikaisen leirintäalueen palveluineen matkailuvaunuilijoitten ja – autoilijoitten käyttöön.
Leininranta on avattu kesällä 2014.
Yhdistys on rakentanut alueelle 83 matkailuajoneuvopaikkaa, ja alue toimii
ympärivuotisesti. Leininranta on osa
Caravan-huiput-ketjua. Alue houkuttelee
kesämatkailijoita upeilla maisemillaan,
karaoke-illoillaan ja saunomismahdollisuuksillaan. Hyvin monelle karavaanarille tutustuminen Iitin kuntaan ja lähialueisiin alkaa poikkeamalla leirintälomalle
Leininrantaan. Yhdistys järjestää jäsenilleen monipuolisia tapahtumia ja hyvässä
yhteistyössä kunnan viranomaisten ja
muiden, erityisesti Hämeen alueen karavaanariyhdistysten kanssa.

SF-Caravanin hallitus arvostaa jäsenmäärältään pienen yhdistyksen uskomatonta uutteruutta ja työn sankaruutta
uuden leirintäalueen rakentamisessa ja
ylläpitämisessä. Matkalla on ollut poikkeuksellisen paljon vastoinkäymisiä, jotka
yhdistys on hoitanut hyvällä yhteishengellä, sitkeydellä, päättäväisyydellä ja koko ajan omaan tavoitteeseensa uskomalla.
Aktiivisen rakennusvaiheenkin aikana
yhdistys on toiminut myös jäsentensä hyväksi järjestämällä normaaliin tahtiin yhteisiä kokoontumisia, pikkujouluja ja treffejä sekä osallistunut laajasti myös liiton
ja muiden SF-Caravanin jäsenyhdistysten
toimintoihin.

Pentti Grothista
Vuoden karavaanari
SF-Caravan ry on nimennyt turkulaisen Pentti Grothin Vuoden karavaanariksi. Pentti Groth, on aloittanut matkailuvaunuharrastuksen vuonna 1982. Karavaanarin elämäntapa on vienyt miehen
mennessään täydellisesti, sillä matkailun
lisäksi Pentti Groth on kunnostautunut
karavaanareitten järjestötoiminnassa sekä
paikallisesti että valtakunnallisesti.
Pentti Grothin luottamustehtävät alkoivat SF-Caravan Turku ry:n ajotaitotoimikunnasta yli 30 vuotta sitten. Myöhemmin monimuotoiseen järjestöuraan
ovat mahtuneet mm. kansainvälisten ka-

ravaanaritapahtumien organisointivastuu,
yhteisten kokoontumisten leiripäällikön
tehtävät, leirintäaluepalvelujen järjestäminen karavaanareille, yhteistyö maan
pitkäaikaisimman matkailuajoneuvoalan
messutapahtuman Caravan Shown järjestäjän Turun Messukeskuksen kanssa ja
leirintämatkailun valtakunnallisen liiton
SF-Caravan ry:n liittohallituksen jäsenyys. Pitkäaikaisin luottamustehtävä on
ollut SF-Caravan Turku ry:n puheenjohtajuus, jota Pentti Groth on hoitanut parin
vuoden taukoa lukuun ottamatta vuodesta
1990 alkaen.
Vuoden karavaanarin nimenneen SFCaravan ry:n liittohallituksen mielestä
Pentti Grothilla on ollut poikkeuksellisen
monipuolinen järjestöura. Hänen verkostoitumiskykynsä ja paikallinen vaikuttavuutensa, ulospäinsuuntautuneisuutensa,
yhteistyövalmiutensa alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä henkilökohtainen sitoutuneisuutensa järjestön arvoihin ovat
esimerkillisiä. Sovittelevana ja ahkerana vetäjänä Pentti Groth on saavuttanut
yhdistyksensä jäsenten luottamuksen ja
tuen, jonka avulla SF-Caravan Turku ry
löytää leirintäalueilleen ja tapahtumajärjestelyihinsä jatkuvasti päteviä vapaaehtoisia toimihenkilöitä. Pentti Grothin pitkäaikainen, tuloksellinen työ karavaanareitten hyväksi ansaitsee tulla palkituksi
”Vuoden karavaanari”-tittelillä.
Pentti Groth sai vuodeksi haltuunsa
Unto Vuolan lahjoittaman kiertopalkinnon.

LMC-merkkikerho perustettiin Lahdessa
LMC Club Finland on LMC-ajoneuvon, auton tai vaunun, omistajien
merkkikerho, joka perustettiin Lahden Caravan-messuilla syyskuussa
2015. LMC:n 60vuotisjuhlavuoden
kunniaksi kerhon jäsenten, auto- tai
vaunukuntien, lukumäärä kipusi nopeasti yli kuudenkymmenen.
Merkkikerhon jäsenmäärän uskotaan lisääntyvän tietoisuuden lisääntyessä ripeästi. Kantatilastoissa viime
vuoden lopulla LMC- tai LMC:hen sulautetun T.E.C.-ajoneuvon omistajia oli
yhteensä 6 631.
LMC-merkkikerhon toiminta pyörähtää käyntiin syksyn aikana. Toiminnan vetäjiä on puolisenkymmentä eri
puolilla Suomea. Kerhoon liittyminen
on ilmaista eikä jäsenmaksua peritä.
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Liittyä voi täyttämällä liittymislomakkeen LMC-maahantuojan luona tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lmc-caravan.fi.
Lisätietoja:
www.lmc-caravan.fi
(Yritys / LMC Club)

LMC-klubilogo on bongattavissa jo
yli 60 ajoneuvossa kautta Suomen
Lisätietoja: Petra Samppa puh. 050
382 0530 petra.samppa@lmc-caravan.
fi

Pertti, Aila, Jarkko, Sanni ja Tuomas . Kuvasta puuttuu huoltomies Tuomas Koponen

Matkailuajoneuvokauppias 2015

M

atkailuajoneuvotuojat ry on valinnut
vuosikokouksessaan
13.11.2015
Caravan
Larvanto Oy:n vuoden Matkailuajoneuvokauppiaaksi 2015
Kuopiossa toimiva Caravan Larvanto Oy on valittu vuoden 2015 matkailuajoneuvokauppiaaksi. Kokonaisvaltainen asiakaspalvelu, liiketilojen uudista-

minen, panostus toimialaan ja seuraavan
sukupolven mukanaolo yritystoiminnassa vaikuttivat valintaan.
Caravan Larvanto on tunnettu
sekä matkailuajoneuvokäyttäjien että
alan muiden yritysten keskuudessa
yrityksenä, joka auttaa ja palvelee asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla:
asiakasta ei jätetä pulaan. Yrityksen
toimintapuitteet ovat kunnossa, se on

panostanut toimialaan ja pysynyt toimintakuntoisena myös vaikeina aikoina.
Yrityksen laaja alan asiantuntemus tunnustetaan ympäri Suomen.
Olemme erittäin otettuja tästä meille annetusta tunnustuksesta! Tämä jos
mikä motivoi työskentelemään entistä
enemmän ja paremmin.

Ratkaisu epäpuhtaan kaasun aiheuttamiin
ongelmiin. Suodatin suojaa ajoneuvon kaikkia
kaasulaitteita. Kysy lisää soittamalla!
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***

Firman kesäjuhlien jälkeen johtaja
kutsui toimistopäällikön puheilleen.
– Minulle on kerrottu, että lähdit
juhlistamme kottikärryjä työntäen, ja
vielä läpi koko keskikaupungin. Sellainen ei mielestäni ole hyväksi yhtiömme
imagolle.
– Ehkä ei, mutta kun taksikaan ei
teitä huolinut, niin miten ihmeessä
muuten olisin saanut teidät kotiin?

***

Rakennusmestarin pikkupoika pyysi äidiltään syntymäpäivälahjaksi pikkuveljeä.
– Voi voi, ei sitä millään ehditä saada syntymäpäiväksesi, siihenhän on
vain muutama viikko aikaa, äiti valitteli.
– Kyllä ehtii, kun otetaan lisää miehiä töihin!

***

Huonosti suomea puhuva maahanmuuttaja oli saanut töitä sähkölaitokselta ja meni lukemaan erään rouvan
sähkömittaria.
– Saadako minä sinun numero? tumma mies kysyi oven avanneelta naiselta.
– Vai vielä numero! tämä kiukustui
ja käski miehen painua hiiteen.
Nyt puolestaan maahanmuuttaja
suuttui ja tiuskaisi:
– Jos minä ei saada numero, sinä
saada käyttä koko loppuvuosi kynttilää!

***

***

Suomen Pankin johtokunnan jäseneltä tiedusteltiin hänen mielipidettään
eurosta.
– Euroopan yhteisvaluutan etu ilmenee muun muassa siinä, että kun ennen
saattoi ravintolan baarissa sanoa, että
housun taskussa on kovaa valuutta kaksi markkaa. Niin nyt tekee paljon suuremman vaikutuksen, kun sanoo, että
siellä on 25 senttiä.
Kumpi on nopeampi muurari, mies
vai nainen?
- Nainen. Heti, kun nainen ottaa kaksi kiveä käteen, on jo piippu pystyssä.

Voi, kunpa olisin syntynyt pölynimuriksi, mies voivotteli kaverilleen.
– Miksi ihmeessä sellaista toivot?
– Aina olisi joku letkussa kiinni,
pussin tyhjennys säännöllisesti ja joskus jopa lainassa naapurin rouvalla.

Miten yhdistyksemme
jäseneksi?
Sinulla on kädessäsi SF -Caravan Matkailuautoilijat ry:n jäsenlehti. Mikäli toimintamme kiinnostaa Sinua ja haluat liittyä yhdistykseemme ja olet jo kuitenkin SF -Caravan ry:n jäsen. Liittymisen voit tehdä
www.matkailuautoilijat.fi nettisivuilla. Jäsenyydeksi voit valita lisäjäsenyyden paikallisyhdistysjäsenyyden lisäksi tai sitten erota toisesta ja liittyä yhdistykseemme.
Mikäli et ole vielä SF -Caravan ry:n jäsen, niin silloin liittymisen voi tehdä ottamalla yhteyttä liiton
jäsenrekisterin pitäjään e-mail jasenrekisteri@karavaanarit.fi. Muista mainita, että haluat liittyä yhdistykseen nro 068.
Mikäli, et itse ole valinnut yhdistystä johon haluat liittyä, niin liitto merkitsee jäsenyytesi postinumeron
mukaan lähimpään paikallisyhdistykseen.
Ensimmäistä kertaa liittyvän vuosimaksu on 44,00 euroa (sis. liiton- ja jäsenyhdistyksen maksun, numerotarrat ja SF -Caravanin infomateriaalia).
Jatkossa liiton perimä jäsenmaksuosuus vuodessa on 27,00 euroa (=liittomaksu) ja yhdistyksemme osuus 16,00 euroa.
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Talvi tulee - Kabe on valmis

llisto
TM 740 ma
8.900€
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TM 740

Premium-luokan primus Kabe on valmiina talven
rientoihin ja tarjoaa uudella 2016- mallistollaan
parasta asumistasoa ja ajomukavuutta.
Täydellisesti varustettu ja edulliseksi hinnoiteltu
TM740-mallisto nyt alkaen 78.900 €
Lämpimästi tervetuloa Kabe-kaupoille!

TM 740
TM 740

www.kabe.se/fi

Travel Master i910
Kaben matkailuautojen jälleenmyyjät:
• Helsinki/Vantaa Helsinki Caravan Oy
• Jyväskylä
Jyväs-Caravan
• Kouvola
Kouvolan Vaunu Oy

Travel Master 880

09-2766560
www.helsinkicaravan.fi
0400 407 066 www.jyvascaravan.fi
(05) 311 9077 www.kouvolanvaunu.com

Crossover
• Rovaniemi
• Tampere
• Turku

Caravankeskus Reatalo
Caravan Erälaukko Oy
Turun Länsi-Vankkurit Oy

Travel Master 740
(016) 315 440 www.reatalo.net
02075 59960 www.eralaukko.fi
(02) 274 9880 www.lansivankkurit.com
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