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Esittelyajoneuvot erikoisehdoin!
Bürstner Nexxo T 720 L ALDE Aut. 2.3 JTD 148 hv -15

78.260e

Automaattivaihteinen nestekeskuslämmitteinen erillisvuodemalli
takaosan erillisellä wc- ja pesutilalla.

Bürstner NexxoTime T 690 G 2.3 JTD 148 hv -15

69.120e

Erillisvuoderatkaisu isolla takatallilla hyvin varustein. Takatallin
toinen ovi, Varavuode, Hyttysovi, Skyroof, Ulkopistorasia ym.

Dethleffs Trend T6857 2.3 JTD 130 hv -15

62.310e

Trendikäs saarekevuoteellinen! Hyttysverkko-ovi, Eristetty jätevesisäiliö, TV-teline, MiniHeki kattoluukku, Mattosarja ym.

Globecar Globescout Elegance 2014

55.675e

Tyylikäs uusi Globecar retkeiluauto Elegance kalusteilla. Traction
+, -Vuoteen levitysmahdollisuus ja vaihtoehtoinen pöytä ym.

Solifer Finlandia 600 LK 2014

42.900e

Käyttämätön esittelyvaunu lapsiperheelle, Laatikostot kerrosvuoteen alle, Hyttysovi, Mover, Jääkaappi/pakastelokero, Heki ym.

Solifer Artic 560 MH 2014

33.900e

Erillisvuoteinen kapea Solifer, iso jääkaappi/pakastin, joustinpatjat, U-ryhmä etuosassa, cd-radio ym.
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Bürstner Nexxo T 729 L ALDE aut. 2.3 JTD 148 hv -15

76.360e

Automaattivaihteinen nestekeskuslämmitteinen erillisvuodeversio
varustettuna L-keittiöllä ja L-istumaryhmällä.

Bürstner Brevio T 645 Performance 2.3 JTD 130 hv -15

67.960e

Monikäyttöinen laskuvuoteellinen auto tilavalla istumaryhmällä.
Markiisi hopea 3.5 m, Ulkosuihku ym.

Sunlight T 67 2.3 JTD 148 hv -15

59.400e

Edullinen erillisvuoteinen isolla takatallilla. Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuus, 5. istuinpaikka, Korkea jääkaappi ym.

Kabe Royal Imperial 560 XL KS 2014

52.900e

Haluatko kaikkein parasta ja parhaimman varustetason, niin tässä
se on, vaunu jossa on kaikki ja vähän enemmän.

Polar 560 CTH 2014

Dethleffs Advantage T 7051 EB 2.3 JTD 148 hv -15

72.425e

Erillisvuoteinen Advantage Alde-nestekeskuslämmityksellä. L-istuinryhmä, Verhoiluväri Chevron.

Bürstner Nexxo Time T 685 L 2.3 JTD 130 hv -15

66.670e

Shamppanjakeulainen saarekevuodemalli alle 7 m kokoluokassa.
Skyroof, L-istumaryhmä, Vuoteentekomahdollisuus ym.

Sunlight T 64 2.3 JTD 130 hv -15

58.130e

Parivuode ja nostevuode. Makuupaikat 4:lle, matkustuspaikat 5:lle.
Etukattoikkuna, Nostovuode, Isompi jääkaappi, Mattosarja ym.

Solifer Zenit 680 TBX 2014

48.000e

Solifer laivueen suurin ja kattavimmin varusteltu lomakoti 2:lla
pöytäryhmällä sekä pitkittäisellä parivuoteella.

Solifer Finlandia 560 MH 2014

36.900e

Suositulla pohjaratkaisulla laatutietoiselle pariskunnalle aktiiviseen vapaa-aikaan. Hyvät varusteet.

Solifer Artic 520 TBR 2014

31.900e

Liikkuvan pariskunnan toivevaunu kesään ja talveen U-istumaryhmällä ja takaosan pitkittäisellä parivuoteella.

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

35.900e

Käyttämätön 2014 vuosimallin erillisvuoteinen varustettu leveämpi
560 kokoluokan vaunu.

Hobby 400 SFe De Luxe 2014

21.215e

Moderni ja kompakti kahden hengen lomakoti upeilla yksityiskohdilla. Trumatic ilmakeskuslämmitys ym.

Ma-Pe klo 9-17, La klo 10-15 tai sovittaessa muulloinkin.
Sorastajantie 6, JKL
Verkkokauppa 24h • yli 5000 tuotetta suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi
facebook.com/jyvascaravan

Sky Traveller -kampanja

knaus.fi

Sky Traveller 500 D
Fiat-alustan paketti 2 109€
Sky Traveller -paketti 1 198€
Integrointipaketti 970€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€.
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Markiisi 747€
Radio-cd mp3 -soitin 241€
Ulkoluukku oikealla takana 284€

Säästö jopa

10 462€

Ovh: 65 459€ – Säästö 9 469€

Kampanjahinta

59 990€

Sky Traveller 600 DKG

Sky Traveller 650 DG SuperLight

Fiat-alustan paketti 2 109€
Sky Traveller -paketti 1 198€
Integrointipaketti 970€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€
Takatallin ovi kuljettajan puolella 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Suuri 190l jääkaappi 889€
Markiisi 883€
Radio-cd mp3 -soitin 241€

Fiat-alustan paketti 2 109€
SL-paketti 1 579€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€,
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€,
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€
Takatallin ovi kuljettajan puolella 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Suuri 190l jääkaappi 889€
Markiisi 1 001€
Radio-cd mp3 -soitin 241€

Ovh: 72 052€ – Säästö 10 462€

Ovh: 71 581€ – Säästö 8 891€

61 590€

62 690€

Kampanjahinta

Kampanjahinta

Olemme mukana myös Lahden
Caravan messuilla 18.–20.9.2015

weinsberg.fi

SilverStar-kampanja

650 MFH Kampanjahinta 62 790€

2.3l 130hv moottori 1 601€
Truma Combi 6 E -lämmitin sähköpatruunalla 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Suuri 190l jääkaappi 936€
Markiisi 1 030€
Metalli harmaa ohjaamo 298€
Alaslaskettava vuode 1677€
Manuaalinen ohjaamon ilmastointi 1513€
Sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit 249€

700 MEH Kampanjahinta 65 590€

Apukuljettajan Turvatyyny 323€
Vakionopeudensäädin 323€
Kääntyvät ohjaamon istuimet 228€
Kuljettajan ja apukuljettajan käsinojat 201€

Säästö jopa

Apukuljettajan istuin korkeudensäädöllä 98€

3293€

16” renkaat 15” sijasta 190€
Istuinrungon peitelevyt 51€
Hyönteisverkko-ovi 367€
Midi Heki -kattoikkuna valolla 421€

700 MXH Kampanjahinta 65 190€

Korin värinen etupuskuri 264€
Radiovalmius 314€
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö 249€
De Luxe -kylpyhuone 440€
Sisustuspaketti 275€
Kattoikkuna ohjaamon päällä 562€
Tv-mekanismi 267€
Takatallin ovi vasemmalla 352€ (700 MEH)

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

Olemme mukana
Lahden Caravan-messuilla,
Adrian osastolla 18.-20.9.2015
Meiltä paras messutarjous.Tervetuloa kaupoille!
Esittelyssä 2016 uutuusmallit

J. Rinta-Joupin rahoitustarjous
uuteen matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN

1,6%
Ei mitään muita kuluja*

Syksyn suuri Adria-viikonloppunäyttely
toimipisteissämme 25.-27.9.2015
Seinäjoella, Lahdessa, Lappeenrannassa, Vantaalla ja Kuopiossa.
Esittelyssä 2016 uutuusmallit.
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
Syyskuu
Caravan messutapahtuma – oma osasto
E-halli osasto 4
18. - 20.9.2015
Lahden messukeskus, Lahti

Syyskarkelot 25. - 27.9.2015

Wanhat Wehkeet, Karstula
http://www.wanhatwehkeet.fi/

Caravan Gaala
14. – 15.11.2015

Tallink Baltic Queen

Tammikuu 2016
Caravan Show, messut

Yhdistyksellä oma osasto
8. – 10.1.2016
Turun messukeskus

Marraskuu

Helmikuu 2016

Pikkujoulu 13. – 15.11.2015

Talvipäivät, paikka avoin
4. – 6.3.2016

VuoriCaravan, Ellivuori, Sastamala

Vuosikokous
14.11.2015 klo 10,30

VuoriHotelli, Ellivuori, Sastamala

Seuraa myös tiedotuksia netissä:

www.matkailuautoilijat.fi

Lehden sisältö
MA –Sanomat -lehden toimitustiedot ..................
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Puheenjohtajalta
Viimeksi odoteltiin lomakautta ja nyt se alkaa
suurimmalla osalla olla takanapäin. Ilmoihin voimme olla joko tyytyväisiä tai tyytymättömiä jokainen
omien tuntemuksien mukaan. Monella erityyppiset
matkat ovat antaneet elämään rikkautta ja voimia talveen sekä seuraavan kesän suunnitteluun.
Itselläni ei loman eikä ilmojen kanssa ollut mitään
valitettavaa. Euroopan kierroksella ilma suosi, ainoastaan NCT päivillä Tanskassa tuuli oli aikamoinen,
mutta ei sekään lomaa pilannut. Koettiin jälleen monta uutta ja ihastuttava paikkaa. Kotisuomeen palattuamme täällä alkoi varsinaiset kesälomailmat joten
sää on suosinut.
Nyt istun kauniin Kivijärven rannalla ihailemassa
tyyntä järvenselkää. Aamusta ilma oli hieman kolea,
mutta nyt aurinko näyttäytyy jo taivaalla ja päivästä
on luvattu hyvinkin lämmintä. Tänä viikonloppuna
mökkiläiset viettävät mökkikauden päättäjäisiä. Samoin monella caravan alueella vietetään Venetsialaisia. Näin valmistaudumme syyskaudelle.
Hallituskin on kokoustanut jo kesän jälkeen ja
suunnitelmat loppuvuoden osalta ovat paketissa.
Vuosi 2016 on aika valmiina ja niin lähdemmekin
suunnittelemaan jo vuotta 2017. Tapahtumien osalta
meidän täytyy olla ajoissa liikkeellä ja elää ajatuksissamme puolitoista vuotta edellä nykyhetkeä.
Tänäkin vuonna Lahden messuilla tapaamme
omalla osastolla E 4. Kuten aiemmin E hallin alakerrassa kokoustiloissa on Matkauautoilijoiden järjestämissä tietoiskuissa lauantaina erilaisia aiheita. Siellä
on mahdollisuutta kuulla perheen kanssa Euroopassa matkailusta, Puolan nähtävyyksiä ja kiinnostavia
reittejä sekä auton hyvinvointiin ja puhdistukseen
liittyvistä aineista.
Syyspäiviä vietetään Wanhoja Wehkeitä ihastellessa ja erilaisia saunoja testaamalla Karstulassa. Ja
siellä voi levyttää itselleen vaikka cd singlen. Nauttia
voi myös pitopöydän antimista.
Vuosikokous/pikkujoulu on marraskuussa Ellivuoressa. Hallitukseen määräaikaan mennessä oli
jättänyt suostumuksensa ehdolla olosta vuosille 2016
- 2017 kolme henkilöä ja myös kolme on erovuorossa
tänä vuonna. Heistä on lisätietoa toisaalla lehdessä.
Kokemusta ja rutiinia poistuu, mutta sitä kautta tulee
uusia ideoita ja näkemyksiä. Näin saamme jatkumaan
toiminnan kiinnostavana ja monipuolisena jäsenistöllemme. Hienoa että on jatkuvuutta hallitustyöskente-
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lylle, emmehän kukaan jaksa kymmeniä vuosia välttämättä olla mukana. Ja mikäänhän ei estä pitämään
välivuosia ja tulla uudestaan mukaan uusin innostavin ajatuksin. Itse näen yhdistystoiminnan terveeksi
kun on vaihtuvuutta.
Uusia ideoita ja ajatuksia tarvitsemme jäsenistöltä
myös kokoajan. Niitä olemme myös saaneet ja siitä
kiitos. Osan olemme toteuttaneet ja osa odottaa toteutumista sopivassa kohdassa. Myös kaikkia vinkkejä
treffipaikoista olemme käyneet kartoittamassa. Niitäkin saa lähetellä edelleen. Ihan kaikissa paikoissa
ei toteudu tarvitsemamme tarpeet ja aika moni paikka ilmoittaa meidän olevan liian suuri ryhmä, heidän
alueelleen. Tämä tuo myös haastetta tulevaisuudessa.
Tulevaan talveen ja liikkumiseen kannattaa varautua jo nyt. SFC tarjoaakin ajotaitokursseja halukkaille joihin kannattaa osallistua. Myös liukkaankelin kursseja järjestää Liikenneturva eri paikkakunnilla. Itsekin sain varmuutta kursseilta lisää matkailuajoneuvolla ajoon. Lisäksi varmuutta tulee ajamalla.
Vaikka joskus vilkku ja cruiser viiksi sekottuukin.
Toivotan turvallisia ajokilometrejä ja malttia liikenteessä kaikille.
Nähdään syksyn tapahtumissa.

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

esä huipentui lämpimään elokuuhun.
Uskoisin, että kaikille osui ainakin vähän lämmintä säätä lomalla. Euroopassa olleilla lämmintä riitti
varmasti. Siellähän lämpötilat
liikkuivat 30 – 42 asteen välillä.
Kaikilla on jälleen reppu täynnä
hienoja muistoja lomamatkoilta.
Niitähän me sitten muistelemme,
kun emme enää pääse niitä toteuttamaan.
Kiitokset Lepolan pariskunnalle,
jotka kirjoittivat omasta lomamatkastaan matkakertomuksen lehteemme. Kolmetoista maata, joukossa
useita maita, joista ei ole aiemmin
kirjoitettu lehdessämme.

Syksyn myötä on liikenteessä
myös paljon traktoreita ja muita
maataloustyökaluja.
Traktorit ja muut maataloustyökoneet voivat aiheuttaa, meille jokaiselle, yllättäviä vaaratilanteita.
Muuta liikennettä hitaammin kulkevien ohitustilanteet saattavat aiheuttaa turhia riskinottoja. Vaaratilanne
syntyy usein erityisesti risteysalueilla, joissa työkone on kääntymässä
vasemmalle. Lisäksi traktori saattaa
kääntyä suoraan pellolle tai metsään
paikoissa, joissa ei ole varsinaista
risteystä vaan ajoliittymä pellolle.
Vaikka edessä kulkeva traktori hetkellisesti hidastaa, tulee ohituksen
turvallisuudesta varmistua ennen
kaistanvaihtoa. Mikäli olet epävarma maatalousajoneuvon aikeista,
niin jätä ohitus kohtaan jossa olet
varma, ettei edellä menevä käänny.
Traktorit on syytä ohittaa omaa
vauhtia hiljentäen ja pienellä nopeuserolla. Hidastus ennen ohitusta
antaa aikaa reagoida tilanteeseen.
– Esimerkiksi takapyörien päällä
kääntyvien puimureiden tai kääntö-

auraa tai vastaavaa perässään kuljettavien traktorien peränylitys on
mittava. Ne vievät oikeallekin kääntyessään yllättävän paljon tilaa myös
vastaantulevan kaistalta.
Kuolleita kulmia paljon
– Isoa työkonetta vetävän traktorin ohjaamosta katsoen kuolleita
kulmia on paljon. Perässä ajavan
kannattaakin valita ajolinjansa niin,
että edellä menevän työkoneen kuljettaja voi havaita tämän peileistään.
Autoilijoiden tapaan myös traktoreiden ja muiden hitaiden ajoneuvojen
kuljettajien on seurattava muuta, eritoten takaa tulevaa liikennettä.
– Sopivan ja turvallisen paikan
tullen takana tulevan liikenteen ohi
päästäminen lisää liikenteen sujuvuutta. Käytännössä tämä ei aina
toteudu, mutta omalla käyttäytymisellä voimme edesauttaa asenteiden
muuttumista parempaan suuntaan.
– Viime aikoina on tullut turhia
menehtymisiä, juuri tuon kuolleen
kulman takia. Turha kiire siis pois,
ja tehkäämme vain varmoja ja turvallisia ohituksia. Meillä lomakotien
kuskeillahan ei ole minnekään kiire,
olemmehan lomalla. Toivotan kaikille matkaileville turvallisia ajokilometrejä!
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Dubrovnikin vanha kaupunki

Historiaa ja hienoja maisemia
Sateisen ja kolean mutta mukavasti
Maisansalossa vietetyn juhannuksen jälkeen suuntasimme Rapidolla kohti Helsingin Länsisatamaa. Eckerön Ms Finlandialla matkasimme Tallinnaan, josta
matka kohti kääntöpaikaksi valitsemaamme Montenegroa alkoi. Via Balticalla oli runsaasti tietöitä, sillä kehnossa
kunnossa olevaa tietä peruskorjattiin
heti Latvian rajalta ja taas Liettuan puolella ennen Kaunasia. Ensimmäisen yön
vietimme Kaunas Campingissa muutamien FICC-rallyyn matkalla olevien
suomalaisten kanssa. Kaunasista matkamme jatkui Puolaan ja Augustowista
ajoimme kohti Lublinia ja Rzeszowia ja
sieltä Slovakiaan. Tätä reittiä emme ole
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aiemmin ajaneet ja voi olla, että ilman
hyvää syytä ei toiste ajetakaan. Tiet ovat
puolalaiseen tapaan joko erittäin hyviä
tai erittäin huonoja. Huonoja oli enemmän ja niilläkin melkoinen rekkaliikenne. Mutta tulihan katseltua Puolan maaseutua koko rahan edestä. Tien varressa
oli paljon mansikkakauppiaita ja yhdeltä
sellaiselta ostimme kolme litraa perattuja mansikoita hintaan 1,75 €. Hyviä olivat, eikä ruokamyrkytystä saatu.
Yövyimme Sandomierzissä Camping
Brownaryssa, joka oli siisti, hyvin varustettu ja edullinen (16,75 €) paikka.
Aamulla jatkoimme eteenpäin ja maisemat muuttuivat Karpaattien myötä mäkisimmiksi. Slovakian ajoimme läpi il-

man pidempiä pysähdyksiä. Moottoritiet olivat maksullisia kuten Unkarissakin. Ajatuksenamme oli yöpyä Unkarin
puolella Egerin lähistöllä, mutta valitsemamme camping olikin kiinni, ja kun
vesisade oli melkoista, niin päätimme
ajaa illaksi Budapestiin Camping Halleriin. Haller on viihtyisä ja hyvin varustettu camping kaupungin puistossa, metroaseman läheisyydessä. Budapestin
viivyimme neljä yötä. Hallerissa sai neljä yöpymistä kolmen hinnalla, jolloin
yhden yön hinnaksi tuli 15,37 €. Hallerissa oli myös muutama autokunta suomalaisia meidän lisäksi. Vaikka Budapest oli meille ennestään tuttu kaupunki,
riittää siellä nähtävää ja koettavaa. Kä-

vimme mm. Terrorin talossa, entisessä
salaisen poliisi päämajassa, jossa voi
tutustua Unkarin lähihistorian synkkiin
vuosiin, natsien ja kommunistien hirmutöihin. Talon kellari vankiselleineen,
kuulusteluhuoneineen ja hirttolavoineen
on aika vaikuttava. Tonavan sillat ja Budan puolella oleva kuninkaanlinna sekä
keskustan muut hienot kohteet käytiin
jälleen katsastamassa kauppahallia
unohtamatta. Budapestissa tapasimme
myös unkarilaisen kollegani Gyula Pallagin BWI:stä (Building and Woodworkers International). Gyulan opastuksella
lähdimme Sankarien aukioilta kiertämään kaupungin eri osissa yhden iltapäivän ajaksi. Paikkakuntalaisen opastuksella kaupungista sai paljon uutta
tietoa ja nähtävää. Seuraavana aamuna
lähdimme kohti etelää päämääränä
Bosnia-Hertsegovinan pääkaupunki Sarajevo. Unkarin puolella matka sujui
hyväkuntoista moottoritietä Kroatian rajalle. Sen jälkeen oli välillä kehnompaa
tietä kunnes alkoi maksullinen moottoritie, jota päästiin lähelle Bosnia Hertsegovinan rajaa. Liikenne moottoriteillä
oli sunnuntaipäivästä johtuen hiljaista,
Kroatian puolella lähes epäuskottavaa
kun saimme ajaa kymmeniä kilometrejä
niin, että ketään muita liikkujia ei tiellä
ollut. Rajalla leimattiin passit ja Green
card piti myös esittää. Alkumatkasta
teissä ei ollut kehumista ja ajokulttuuri
paikallisilla on aika hurjaa, nopeusrajoituksista varsinkaan taajamissa ei välitetä
ja ohi pitää päästä missä tahansa. Mutta
maassa maan tavalla niin matka sujuu.
Lähempänä Sarajevoa tiet ja varsinkin
maisemat paranivat kun tultiin vuoristoisemmalle alueelle. Ennen Sarajevoa
on pätkä hyvää maksullista moottoritietä. Koko matkalla kylät ja kaupungit olivat aika ankeita, niissä oli paljon tyhjiä
tai keskenjääneitä taloja. Teollisuus oli
vanhaa, rähjäisen näköistä ja savuista
päätellen aika saastuttavaa. Oleellinen
muutos Sarajevoa lähestyttäessä maisemissa oli myös se, että joka kylässä oli
moskeija ja minareetti. Sarajevoon
päästyämme alkoi valitsemamme campingin etsintä. Navigaattoriin laitettujen
koordinaattien perusteella sitä ei löytynyt. Kysyimme neuvoa kioskilta ja nuoret miehet piirsivät kartan, jonka avulla
löysimme perille. Sarajevossa ja Bosniassa yleensäkin on vaillinaiset navigaattoritiedot ja kaikkia katuja ei löydy nimellä tai koordinaatit eivät ole kohdallaan. Auto Camping Oaza on vehreässä
puistossa kaupungin laidalla, huoltora-

kennukset ovat uudet ja siistit, mutta
esim. vessapaperia ei niissä ollut. Hinta,
21 € yöltä, oli paikan tasoon nähden
kohtuullinen. Vieressä oli moskeija, jonka minareetista ajoittain kuului asiaankuuluvaa sananjulistusta.Pari saksalaista ja yksi hollantilainen vaunukunta majaili alueella meidän lisäksi. Yleensäkin
matkalla Budapestista Sarajevoon ei
karavaanareita näkynyt. Yksi liettualainen perhe asuntovaunun kanssa kulki
samaa reittiä perässämme, mutta ei tullut tälle campingille. Matkalla Bosnian
puolella satoi ajoittain ja Sarajevossa
kun sinne saavuimme. Aamuyöstä vettä
tuli rankasti, mutta aamuksi sade lakkasi
ja päivä valkeni puolipilvisenä. Aamulla
lähdimme pyöräilemään kaupungille ja
se olikin henkeäsalpaava kokemus.
Kunnollisia pyöräteitä ei ole ja jalkakäytävillä ei oikein mahdu ajamaan.
Selvisimme kuitenkin päämääräämme,
museona olevalle Toivon tunnelille (Tunel spasa). Bosnian sodan aikana Bosnian serbiarmeija piiritti kaupungin ja
Bosnia-Hertsegovinan armeija kaivoi
920 metriä pitkän huoltotunnelin YK:n
hallussa olevalle Sarajevon lentokentälle. Iltapäivällä tapasimme Sarajevolaisen, Genevessä työskentelevän BWIkollegani Jasmin Redzepovin. Hän
järjesti meille hienon kiertoajelun ja esityksen Sarajevon kaupungista, sen historiasta ja omakohtaisista kokemuksistaan Sarajevon piirityksen ajalta. Piiritys kesti vuosien 1992 - 96 välillä 1425
päivää ja oli siten nykyaikaisen sodankäynnin pisin piiritys. Ylhäältä vuorelta
oli hieno näkymä kaupunkiin ja sieltä
näki myös missä sodan osapuolten rajat
vuorten rinteissä olivat kulkeneet. Siellä

Taiteilija ja hänen muusansa Budapestissa

missä kasvoi vanhaa metsää, oli serbien
puolta, ja nuoren metsän alue oli bosnialaisten puolta, koska he joutuivat hakkaamaan sodan aikana kaikki puut polttopuiksi kaupunkiin. Sodan jälkiä näkyy
kaupungissa edelleenkin. Jotkut rakennukset on myös tarkoituksella jätetty
korjaamatta muistuttamaan tapahtuneesta. Sarajevossa kävijä ei voi olla
myöskään käymättä Itävalta-Unkarin
arkkiherttuan Frans Ferdinandin ja hänen vaimonsa murhapaikalla Lantin
Bridgen vieressä. Nämä murhat olivat
alkusysäys ensimmäiselle maailmansodalle. Sarajevo on kaupunkina mielenkiintoinen sekoitus uutta ja vanhaa sekä
monien kulttuurien, uskontojen ja eri
hallitsijoiden ja aatteiden antamia piirteitä, joita ei helposti eurooppalaisista
kaupungeista samalla kertaa löydä. Ilta
huipentui campingilla kamppailuun italialaisten kanssa, jotka kolmella hienolla asuntoautollaan saapuivat alueelle ja

Mostarin vanha silta
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Salzburg ylhäältä nähtynä

leiriytyivät huoltorakennuksen eteen asfalttikentälle vessan ja harmaavesisäiliön tyhjennysluukun päälle. Kävin heille
kertomassa, että tarkoitukseni on tyhjentää aamulla säiliöitä ja se voi olla
hankalaa, kun pitäisi ryömiä yhden heidän autonsa alle. Lopulta he uskoivat,
että he olivat parkissa väärässä paikassa
ja kaikessa ystävyydessä vaihtoivat
paikkaa. Tyhjennyspaikka oli selvästi
merkitty joten sen huomaamatta jääminen jäi vähän ihmetyttämään. Ja kun aamulla heräsimme, niin havaitsimme, että yöllä tyhjennyskaivon päälle oli pysäköinyt ranskalainen retkeilyauto. Kävimme alueen toimistossa pyytämässä
henkilökuntaa hoitamaan auton pois.
Niin tapahtuikin ja saimme jätteemme
tyhjennettyä ja pääsimme matkaan kohti
Mostaria, jossa käytimme puoli päivää.
Kaupungin tunnetuin nähtävyys on vanhan kaupungin kaarisilta. Silta tuhoutui
Bosnian sodassa mutta on entisöity.
Vanha kaupunki ja sen basaarikujat oli-

Sarajevon kaupunkinäkymää.
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vat mielenkiintoiset ja Sarajevosta poiketen turisteja oli paljon. Mostarista jatkoimme kohti Kroatiaa ja Dubrovnikia,
jossa majoituimme lähinnä vanhaa kaupunkia olevalle Camping Solitudolle.
Koko matka Sarajevosta Dubrovnikiin
oli hyväkuntoista tietä ja maisemat sanoinkuvaamattoman hienot. Tie kulki
vuorten lomassa ja huomattavan osan
matkaa Neretva-joen vartta. Kroatian
puolella vastaan tuli Adrianmeri ja tie
Dubrovnikiin kiemurtelee vuorten yli
meren rantaa. Muutaman kerran piti pysähtyä näköalapaikoille tehdyille levähdyspaikoille vain ihailemaan miten
maailma voi olla kaunis. Solitudo on
suuri ja hyvin varusteltu camping, josta
vanhaan kaupunkiin on matkaa vajaa
viisi kilometriä. Yksi suomalainen perhe tavattiin täälläkin Ruotsalaiset ja norjalaiset olivat paremmin edustettuina.
Solitudossa vietimme aikaa uimarannalla ja Dubrovnikin vanhassa kaupungissa. Vanha kaupunki on uskomattoman

hieno ja hyvin säilynyt Adrianmeren
niemellä sijaitseva historiallinen linnoitus ja kauppapaikka. Jugoslavian hajoamissodat koettelivat myös vanhaa kaupunkia, mutta vauriot on korjattu. Dubrovnik on Kroatian tärkeimpiä turistikaupunkeja ja siksi turisteja oli paljon,
mutta hyvin sinne sekaan mahduttiin.
Solitudossa emme viihtyneet kahta yötä
pidempään ja hyvä niin, sillä hinta kahdesta yöstä oli 93 €, joka on kohtuuton
alueen tasoon ja palveluihin nähden.
Paikassa oli selvästi aistittavissa Dubrovnikin läheisyyden rahastus.
Matkamme jatkui kohti Montenegroa ja lienee turha mainita, että maisemat Adrianmeren rantaa vuorten kupeessa kiemurtelevalla tiellä olivat uskomattoman hienot. Kuljettaja ei niistä
voinut ihan täysimääräisesti nauttia kun
piti keskittyä ajamiseen vilkkaan liikenteen seassa, mutkaisella, mäkisellä ja
aika kapealla tiellä, jossa toisella puolella oli jyrkkä vuorenseinämä ja toisella
puolella satojen metrien pudotus mereen. Rajalla saimme taas leimat passeihin ja auton paperit sekä Creen card syynättiin tarkasti. Montenegro on siitä erikoinen maa, että se ei ole EU:n jäsen,
mutta siellä on euro valuuttana. Matka
Dubrovnikista päämääränämme olleeseen Budvaan oli vain vähän yli sata kilometriä ja olisi ollut vieläkin lyhempi,
jos olisimme käyttäneet lauttayhteyttä,
mutta halusimme ajaa maitse kun mitään kiirettä ei ollut. Aikaa matkassa
meni tuntikausia hitaalla tiellä, kun pysähdyimme monesti levähdyspaikoille
ottamaan valokuvia ja ihailemaan maisemia. Budvaan saavuimme puolen päivän jälkeen. ASCI:n sekä Europa Camping Caravan- kirjojen perusteella Budvassa ei pitänyt olla yhtään asuntoautolle kelpoista campingia, mutta navigaattori löysi sellaisen keskeltä kaupunkia,
tosin ohjasi väärään paikkaan mutta
sieltä neuvottiin oikea osoite. Auto
Camp Avala osoittautui erinomaiseksi
sijainniltaan, kaupungin läpi kulkevan
valtakadun varressa keskellä hotellialuetta ja muutaman sadan metrin päässä
kilometrien pituisesta aurinkorannasta.
Hyvin hoidetulla hiekkarannalla oli paljon ravintoloita, kaikenlaisia myyntikojuja ja ihmisiä paljon. Rannan toisessa
päässä on Budvan vanha kaupunki, jonne iltapäivällä kävelimme. Matka oli pidempi mitä campingin respassa sanottiin, mutta kävely tekee hyvää ja hienolla rannalla se oli lähes huvia. Tämä vanha kaupunki oli hyvin samanlainen kun

Dubrovnikin ja ehdottomasti käymisen
arvoinen. Rantaravintolassa syömämme
päivällisen jälkeen otimme taksiveneen
ja meriajelun jälkeen matkan takaisin
campingin lähilaituriin. Auto Camp
Avalan taso ei ole erityisen korkea,
kaikki tarvittava on, mutta esim. vessat,
suihkut ja tiskipaikat ovat vanhat ja eivätkä kovin siistit. Mutta paikka on
omalla tavallaan viehättävä ja puutteistaan huolimatta viihdyimme hyvin. Suomalaisia Avalassa ei vastaanoton serbivirkailija kertoman mukaan monesti
vieraile. Hän olisi tarjonnut snapsitkin,
koska hänen mukaan serbit juovat kuten
venäläiset ja venäläiset kuten suomalaiset. Jätimme kuitenkin sillä kertaa snapsit juomatta. Vain yksi italialainen asuntoauto majaili alueella meidän lisäksi.
Muu väki oli alueella vuokrattavan olevissa vanhoissa asuntovaunuissa lomailevia paikallisia ja serbialaisia. Sijainti
huomioon ottaen 20 € vuorokausihinta
on ihan kohtuullinen. Budvasta käännyimme takaisinpäin ja palasimme jälkiämme Kotoriin, joka oli turisteja täynnä ja liikenne ruuhkautunut. Satamassa
oli iso risteilijä josta turisteja purkautui
tuhatmäärin. Keskustasta ei löytynyt
parkkitilaa asuntoautolle, joten Kotoriin
tutustuminen jäi autosta katseluun hitaassa ruuhkaliikenteessä. Ajelimme
hienoa maisematietä kohti Zelenikaa,
jossa piti Eurooppa Campin Caravan
kirja mukaan olla viihtyisä camping.
Kun viittojen ja navigaattorin mukaan
kurvasimme campingin risteyksestä, oli
hämmästys suuri. Kapea ja kalteva tie

Sarajevosta kohti Mostaria

johti jyrkästi ylös suurten puiden ja
roikkuvien oksien lomasta umpimetsään, jossa oli joitain vanhoja rakennuksia ja yksi Trabant sekä vähän uudempi
pakettiauto. Vanha ukko hyökkäsi jostakin viittomaan meille ajo-ohjeita, mutta
niistä piittaamatta hieroin auton ympäri
ja ajoimme kiireesti pois. Tie alas metsästä oli niin kalteva ja mutkainen, että
auton kaatuminen oli todellinen riski.
Pois päästyämme emme voineet olla ihmettelemättä miten tämä paikka voi olla
tunnetussa campingkirjassa. Matka jatkui ja kohta palasimme Kroatian puolelle. Poikkesimme ennen Dubrovnikia
olevalle Camping Kuparille, mutta se ei
oikein miellyttänyt ja jatkoimme matkaa
kohti Splitiä, jossa asetuimme Camping
Stobrecille, seitsemän kilometrin päähän kaupungin keskustasta. Stobrec on
hyvätasoinen ja siisti camping meren

Vilna ei ole kaikkein kauneimpia kaupunkeja joka kuvakulmasta

rannassa 32 € hintaan yöltä. Hauska sattumus oli, että heti kun olimme saaneet
auton pysäköityä ja leirin pystytettyä,
kurvasi meidän viereisille paikoille kaksi niistä kolmesta italialaisesta autokunnasta, jotka tukkivat vessan tyhjennyspaikan Sarajevossa. Naureskelimme jälleennäkemisen ilosta lievän hämmästyksen vallassa. Stobrecissä unohdimme
kulttuurin, historian ja muun ylevän ja
keskityimme joutenoloon, uimiseen, auringonottoon, grillaamiseen ja oleiluun
ilman sen kummempaa tarkoitusta. Aamuiset juoksulenkit rantabulevardilla
tekivät hyvää pitkien automatkojen istumisen rasittamalle ruumiille. Muita suomalaisia ei Stobrecissa meidän oloaikana tavattu. Muut kansallisuudet olivat
laajalla kirjolla paikalla, italialaisia eniten. Ruotsalaisia ja norjalaisia oli merkittävän paljon. Rantalomailu tuntui mukavalta ja päätimme jatkaa sitä mutta
parantaa vielä tasoa. Tämä onnistui kun
ajelimme Splitistä ylöspäin lähellä Porecia olevalle Camping Zelena Lagunalle.
Paikka oli meille tuttu ennestään, sillä
pari vuotta aikaisemmin olimme lomailleet viereisellä Bielaja Uvalan campingilla. Nämä kaksi huipputasoista campingia muodostavat melkoisen ”kaupungin”. Alueilla on yhteensä pari tuhatta
auto/vaunupaikkaa Adrianmeren rannalla, useita kauppoja, ravintoloita, uimaaltaita ja kaikkea muuta mitä toivoa saattaa. Vuorokausihinta 38 € oli tasoon nähden ymmärrettävä. Alue oli aika täynnä,
mutta saimme kuitenkin todella hyvän
paikan, merinäköalalla varjosta puiden
alta. Matkaa meren rantaan oli alle sata
metriä ja uima-altaalle vähän enemmän.
Varjoista paikkaa arvostaa kun päivälämpötilat pysyttelevät varjossakin yli
+30C yläpuolella. Rantabulevardilla tuli
taas juostua aamulenkkejä ja mereen
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pääsi pulahtamaan melkein auton vierestä. Aika kului ilman sen kummempia
tekemisiä, uiden, aurinkoa ottaen. Muita suomalaisia emme täällä tavanneet,
mutta ruotsalaiset ja varsinkin norjalaiset olivat vahvasti edustettuina saksalaisten ja italialaisten muodostaessa silmämäärin havainnoiden suurimmat ryhmät. Nudisteille oli varattu oma alue
meren rannasta mutta sitä emme ole
harrastaneet ja voi olla, että jää edelleenkin harrastamatta. Viimeisenä yönä
ennen lähtöä herättiin puolenyön jälkeen ukonilmaan, joka kuitenkin oli aika kaukana mutta salamointi oli komeaa
katseltavaa. Myrskyn pelossa monet kokosivat markiisinsa ja muut leirikamppeet parempaan talteen. Niin teimme
mekin, mutta myrskyä ei onneksi tullut.
Vaikka suunniteltua matkaamme oli vielä toista viikkoa jäljellä, oli Zelena Lagunasta lähdössä eräänlainen kotimatkan aloituksen henki. Suuntasimme
kohti Sloveniaa, jonka läpi ajoimme
poikkeamatta huoltoasemaa ja paria levähdyspaikkaa lukuun ottamatta vain
ostamassa
moottoritiemaksutarran.
Moottoritiet Sloveniassa ovat hyvät,
mutta 15 € maksu tuntui läpiajoon suurelta kun sillä olisi saanut muutoin viikon ajella. Lisäksi piti maksaa seitsemän euron tunnelimaksu Slovenian ja
Itävallan yhdistävästä 7,9 km mittaisesta Karawanken-tunnelista. Itävallan
puolella matka jatkui kohti Salzburgia
jonka olimme valinneet seuraavaksi pysähdyspaikaksi. Itävallassa moottoritiemaksutarra maksoi vain 8,70 €, mutta
6,4 km mittaisesta Tauern-Katschbergin
tunnelista joutui pulittamaan 11 € lisää.
Tiet olivat hyviä ja maisemat Salzburgia

Zelena Lagunan campingilla
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lähestyttäessä todella hienoja vuoristomaisemia, kuitenkin vähän erilaisia, joihin Balkanilla olimme tottuneet. Salzburgissa majoituimme Camping NordSamiin, viiden kilometrin päähän kaupungin keskustasta. Camping oli siisti ja
hyvin varustettu, uima-allas mukaan lukien. Vuorokausihinta oli 36 €, mutta
Nord-Sam oli ainoa camping tällä matkalla, jossa langattomasta nettiyhteydestä piti maksaa erikseen, tosin vain kolme
euroa. Suomalaisia täälläkään ei tavattu,
mutta meidän perässä tuli ruotsalainen
perhe, jonka tapasimme Zelena Lagunassa. Salzburg on Mozartin syntymäkaupunki ja tunnettu kulttuuririennoistaan. Me osallistuimme niihin käymällä
katsastamassa Mozartin syntymätalon.
Sen lisäksi kävimme mahtavassa tuomiokirkossa, myös sen kryptassa, johon
oli haudattu kirkkoelämän merkkihenkilöitä aikojen saatossa. Eniten aikaa kului Festung Hohensalzburgissa, joka on
linnoitus vuorella vanhan kaupungin
laidalla. Itse linnoituksen nähtävyyksien
lisäksi sieltä on mahtavat näköalat yli
kaupungin ja lähiseudun. Linnoituksessa oli myös hieno panoraamaravintola,
jossa lounas oli yllättävän edullinen
paikkaan asetettujen odotusten suhteen.
Salzburg oli ihanteellinen kaupunki
pyöräilijälle. Ajoimme kaupungin keskustaan campingilta pyörillä ja koko viiden kilometrin matka oli mitä parhainta
pyörätietä joka suurimman osan kulki
kaupungin halki virtaavan Salzach-joen
vartta. Salzburgista otimme seuraavaksi
kohteeksemme Prahan, joka oli sopivasti matkareitin varrella. Mutta ennen sitä
kurvasimme Saksan puolella Berchtesgadeniin, jossa on kuuluisa Rossfeldin

näköalatie. Tie kiemurteli ylös vuorille
henkeäsalpaavissa maisemissa ja huipulta oli sanoinkuvaamattoman hienot
näköalat Salzburgiin ja sitä ympäröiville, osin lumisille vuorille ja alas laaksoihin. Jos nousu oli rasittava auton moottorille, oli lasku rasittava jarruille. Alppiajon opetukset mielessä emme kuitenkaan polttaneet jarrupaloja loppuun.
Matkan varrella oli myös Kehlsteinhaus, Kotkanpesä, Hitlerin 50-vuotislahjaksi saama alppimaja. Sinne ei päässyt
autolla perille ja kun Hitlerkään ei siellä
liiemmin viihtynyt, jätimme sen käymättä. Jos tälle suunnalle on kulkua,
niin tämä maisematie on ehdottomasti
käymisen arvoinen. Siitä peritään kyllä
hinta, mutta emme pitäneet 3,50 € henkilömaksua kohtuuttomana. Alppimaisemat muuttuivat tasaisemmiksi, kun
matkamme jatkui Prahaa kohti. Rajalla
piti ostaa moottoritietarra, 15 €, ja sillä
sai ajella ihan kelvollisia moottoriteitä.
Itävallan puolella moottoritiet olivat
paljolti betoniteitä ja laattojen saumojen
läplätys oli pidemmän päälle rasittavaa.
Ilta oli jo pitkällä kun pääsimme valitsemallemme campingille todetaksemme
vain, että se oli täynnä. Ei muuta kuin
koordinaatit navigaattoriin ja seuraavaan paikkaan. Sekin oli täynnä, joten
kolmanteen soitimme ensin ja sieltä toivotettiin tervetulleiksi. Paikka, Camping Sokol Troja, osoittautui pieneksi,
vähän nuhruiseksi mutta pienistä puutteista huolimatta ihan hyväksi, eikä 26 €
vuorokausihinta tuntunut ihan pahalta.
Samalla kadulla oli laskujemme mukaan
yhteensä seitsemän pientä campingia ja
lähellä vielä pari muuta. Täälläkin saimme olla ainoina suomalaisina, mutta
ruotsalaiset olivat myös tämän paikan
löytäneet. Naapureiksi saimme bulgaarialaisen perheen, joka olivat meidän
edellä asuntoautoineen pyrkimässä samaan paikkaan, johon emme mahtuneet.
Sokol Trojan sijainti oli hyvä, sillä julkisella liikenteellä pääsi kätevästi keskustaan ja polkupyörillä matkaa oli n. viisi
kilometriä. Seuraavana päivänä lähdimme pyöräilemään Prahan halki virtaavan
Vlatava- joen (Moldau) vartta kohti
vanhaa kaupunkia. Kiertelimme vanhan
katselemassa kaupungin tunnettuja nähtävyyksiä. Vanha kaupunki oli todella
täynnä turisteja ja se haittasi pyörien
kanssa liikkumista. Panimme pyörät
rauta-aitaan kiinni ja hyppäsimme hevoskärryihin, joilla 30 € hinnalla sai 20
minuutin kiertoajelun. Salzburgissa vastaavasta pyydettiin 45 €, sen jätimme

väliin. Kaupungilta kotiuduttuamme
soitin pöytävarauksen ravintola U Kalichaan (Pikari). Sinne menimme illalla
bussilla ja metrolla, joiden reitit sopivat
matkaan hyvin. Pikari on tullut tunnetuksi Jaroslav Hashekin kirjasta Kunnon sotamies Shveikin seikkailut (ensimmäisessä) maailmansodassa. Pikari
oli Shveikin kantapaikka, jossa hän sotaan lähteissään teki lupauksen kavereilleen: ” tavataan Pikarissa kello kuusi
sodan jälkeen”. Kyseinen kirja on meidän molempien suosikkeja ja Pikarissa
käymiseen löytyy myös aasinsilta Sarajevosta, kirjassa Shveik spekuloi Frans
Ferdinandin murhan syitä kantapöydässään ja murhasta johtuen joutui lähtemään sotaan. Ruoka Pikarissa oli hyvää
ja olut tarjoiltiin litran tuopista. Olin
käynyt Pikarissa edellisen kerran 20
vuotta sitten, eikä paikka ollut juurikaan
muuttunut. Vanha miestarjoilija kertoi
olleensa jo silloin työssä, mutta kun lupasin tulla taas 20 vuoden kuluttua, hän
piti epätodennäköisenä, että tapaisimme
silloin. Seuraavana päivänä pyöräilimme campingin lähellä olevassa suuressa
puistossa ja kävimme eläintarhassa, joka oli aika suuri ja monipuolinen eläinkunnaltaan. Prahasta lähdimme seuraavana aamuna ajamaan suuntana Varsova. Aamu oli sateinen ja välillä vettä
tuli oikein kunnolla. Ajoimme Libereceen ja sieltä Puolaan kohti Wroclawia.
Tšekin puolella matka sujui suurelta
osin hyviä moottoriteitä pitkin ja viimeinen etappi rajalle oli vähän mutkikkaampia pikkuteitä. Puolassa pääsimme
kohta rajan jälkeen moottoritielle, joita
jatkui pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta Varsovaan saakka. Puolassa on
käynnissä suuri tieremontti ja uusia
moottoriteitä tehdään vauhdilla. Uusien
moottoriteiden varrella ei ole kaikin
paikoin vielä huolto-asemia ja mekin
jännitimme polttoaineen loppumista
Wroclawin ja Lodzin välillä kun tšekin
puolella tankatessa käytimme viimeiset
paikalliset korunat dieseliin ja halvemman puolalaisen dieselin perässä jätimme tankin vajaaksi. Lodzissa saimme
tankin täyteen ja matka kohti Varsovaa
jatkui vauhdikkaasti sikäläisellä ajorytmillä. Varsovassa kurvasimme ennestään tuttuun Camping Majawaan, josta
tilaa löytyi, vaikka paikka oli vahvasti
ranskalaisten miehittämä. Pitkästä aikaa
tapasimme myös suomalaisia, joita Majawaan oli majoittunut kolme autokuntaa. Majawa on sijainniltaan ja palveluiltaan ihan hyvä, mutta hinta, 31,50 €

Zelena Lagunan uima-altaalla

yö, on kohtuuton paikan tasoon nähden.
Asiaa selittää se, että Varsovassa on vain
kaksi campingia keskustan tuntumassa
ja hintakilpailu ei toimi. Majawassa viivyimme vain yön yli emmekä tällä kertaan käyneet Varsovassa sen kummemmin vaan suuntasimme aamulla kohti
Vilnaa. Matka kesti luvattoman kauan,
sillä Via Balticaa Puolan puolella rakennetaan uusiksi koko ajan ja tietyöt hidastivat matkaa. Muutaman vuoden kuluttua päästään ajamaan Liettuan rajalta
Varsovaan moottoritietä. Matkalla voi
sattua kaikenlaista, näin meillekin kun
uskoimme sokeasti navigaattoriin. Oli
vähällä ettemme olisi päätyneet ValkoVenäjälle. Tosin sinne emme olisi päässeet ilman viisumia. Laitoimme Varsovassa navigaattoriin päämääräksi Vilnan
ja sehän valitsi suorimman reitin joka
kulki Valko-Venäjän kautta. Muutaman
kymmenen kilometrin koukkaus tästä
aiheutui. Tie Augustowista Vilnaan oli
osan matkaa oikein hyvää, mutta täälläkin yksi tietyömaan aiheuttama kierto
oli kammottava tien pätkä. Tärinä oli
sellaista, että sai pelätä paikkojen lähtemistä hampaista. Mutta illaksi olimme
perillä Vilnan City Campingissa, jossa
parkkeerasimme kahden suomalaisen
asuntoauton viereen ja vaihdoimme
matkakuulumisia. Siisti camping oli
nurmikentällä messuhallin takana ja
kaupunkiin pääsi kätevästi johdinautolla. Hintakin, 21 € yö, oli kohdallaan paikan tasoon nähden. Yksi päivä kului
mukavasti vanhan kaupungin lukuisia
kirkkoihin ja muihin nähtävyyksiin tutustuessa. Gediminasin linnoituksen torniin oli melkoinen kiipeäminen, mutta

näköalat yli kaupungin palkitsivat jalkavaivat. Vilnasta matkamme jatkui Pärnuun, joka oli viimeinen pysähdys ennen Tallinnaa. Pärnussa majoituimme
tuttuun Konseen, joka on suomalaisten
suosima camping. Konsessa tapasimme
mm. FICC-rallysta palaavia karavaanareita, joiden kanssa vaihdettiin matkakokemuksia ennen Tallinnaan lähtöä.
Baltian maissa taitaa campingeilla olla
kartelli kun kaikkien hinta on 21 €,
myös Konsen. Tallinnassa tehtyjen ostosten jälkeen MS Finlandia toi meidät
Helsinkiin ja sieltä reilun parin tunnin
päästä olimme kotona. Reissu kesti 27
päivää, kilometrejä kertyi 6912, ja kävimme 13 maata. Kovin pitkiä päivämatkoja joitain poikkeuksia lukuun ottamatta emme ajaneet ja vuorotelleen
ajaen tasoittui sekin rasite. Yleinen hintataso oli kaikkialla Suomea halvempi,
vain Itävallassa oltiin samassa tasossa.
Polttoaine oli halvempaa kaikkialla,
vain Itävallassa vähän kalliimpaa. Halvinta se oli Virossa. Moottoritie- ja tunnelimaksut tosin tasasivat polttoaineen
hinnaneroa. Euro kelpasi maksuvaluutaksi lähes kaikkialla myös niissä maissa, joissa oli vielä oma valuutta käytössä. Myös kortilla maksaminen onnistui
joitain poikkeuksia lukuun ottamatta.
Matkailu avartaa kuten sanotaan ja jos
ei koskaan lähde puuttuu paluukin. Molemmat ovat mukavia kokemuksia.
Sakari ja Tuula Lepola
SFC 94920
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Henkilöt ehdolla ma:n hallitukseen vuosille 2016-17

Tervehdys. Olen Jouni Hämäläinen 46 vuotias
ammattiautoilija Hämeenlinnan Lammilta. Maryn
hallituksessa olen ollut mukana kaksi vuotta sekä
ammattiyhdistys toiminnassa kymmenen vuotta.
Olin mukana suomen FICC Rallyn apulais-leiripäälikkönä viime vuonna sekä ehdolla liittohallitukseen.
Mielestäni tärkeintä olisi nyt yhdistystoiminnassa uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaan ja tapahtumiin sillä uusia yhdistyksiä perustetaan koko ajan lisää ja meidän on pystyttävä
pitämään Mary elinvoimaisena ja iloisena yhdistyksenä.

Olen Juha Saarinen, 47 vuotias perheenisä
Tammelasta, Kanta-Hämeestä. Perheeseeni kuuluu
vaimo Sannamari ja lapset Kalle 19v, Konsta 15v
ja Elli-Kaisa 14v. ja Kaapo 8v sekä karavaanarikoira Vili 2v.
Karavaaniharrastus on alkanut toisen polven
karavaanarivaimon myötä 80-luvun loppupuolel-

Olen 55-vuotias Jukka Lius Hankasalmelta ja lupautunut ehdokkaaksi S-F Caravan Matkailuautoilijat
ry:n hallituksen jäseneksi kaudelle
2016 - 2017.
Aiemmista käden- ja kynän ammateista on hyötyä ja pohjaa nykyiseen- ja tulevaan yhdistystoimintaani.
Tapaturman vuoksi olen joutunut
jättämään työelämän, joten minulla
on hyvin aikaa hoitaa luottamustehtäviä.
Vaimoltani Kitiltä saan riittävästi
taustatukea ja hän on myös mukana
yhteisessä harrastuksessamme. Tyttäreni oli aiemmin innokkaasti matkassa. Nyt tosin näyttää siltä, ettei harrastus siirry – no vannomatta paras.
Vuonna 2014 minua pyydettiin Hietasaaritoimikuntaan, missä toimin
aktiivisesti sen vuoden. Valinta Mary:n hallituksen varajäseneksi kuluvalle vuodelle ja toimintani siirtyminen matkailuun suuntautuvaan yhdistykseen on mielestäni sujunut juoheasti, koska matkailu on ja on ollut meille
tärkeää tässä harrastuksessa.
Pori F.I.C.C. rallissa 2014 toimimme Kitin kanssa sveitsiläisten kortteli-isäntinä. Tänä vuonna Kroatiassa sain tapahtumaa edeltävänä päivänä
tehtäväkseni olla mukana paikoittamassa meitä suomalaisia rinteeseen
tammien ja oliivipuiden sekaan.
Aiemmilta vuosilta minulle on kertynyt kokemusta matkailusta ja teknistä osaamista matkailuvälinestä ja -ajoneuvoista, niistä on varmaankin
jatkossa hyötyä koko yhteisölle.
Osa teistä on nähnyt minut yhdistyksemme tapahtumissa tai muualla
toimimassa, joten lopullinen arviointi olkoon teillä.
Mikäli tulen valituksi, tulen myös vastaanottamaan hallituksen jäsenen tehtävän.
la ensin appivanhempien kyydissä, sitten omalla pikku vaunulla ja tytön
synnyttyä ostimme ensimmäisen asuntoauton. Matkailuautoilijoihin liityimme kun totesimme yhdistyksen vastaavan parhaiten tarpeisiimme ja
tapahtumiin on osallistuttu koko perheen voimin kauan, viime aikoina taas
hieman aktiivisemmin. Nyt tosin puolisolla on kaksoisjäsenyys Kokemäen
yhdistykseen. Lomareissut kesäisin on vietetty viimeiset viisitoista vuotta
asuntoautolla Euroopassa kiertäen, Kroatia on koko perheen suosikki. Viisi
talvea on pidetty vaunua kausipaikalla laskettelurinteen juurella, koska iso
perheemme sekä sukset, laudat, monot ja koko välineistö eivät ole mahtuneet autoon...
Työssäni olen maanrakennusliikkeessä työpäällikkönä ja reissaan päivittäin pääkaupunkiseudulle. Harrastuksiini kuuluu matkailun lisäksi, laskettelu, lentopallo ja ulkoilu, joita kaikkia on helppo harrastaa liikkuvalla
kalustolla. Olen toiminut vuodesta 2003 lentopallovalmentajana poikien
joukkueissa ja samalla kuulunut seuran hallitukseen, nyt on välivuosi valmentamisesta rakentamisen takia. Lisäksi olen ollut perustamassa Tammelaan päiväkodin vanhempainyhdistystä ja ollut siinä puheenjohtajana ja
aktiivisesti toiminnassa mukana esikoisesta kuopukseen, heidän päivähoitouriensa ajan.
Ma-yhdistykseen annettavaa minulla olisi olla uusi innokas toimija, on
vahvaa näkemystä ja kokemusta siitä mistä lapset ja nuoret tykkää ja tätä
kautta koko perhe viihtyy! Tärkeää on saada myös nuoret lähtemään mukaan ja sitä kautta kasvattaa uutta matkailijasukupolvea! On hienoa saada
eri-ikäiset, vanhat ja nuoret yhdessä liikkeelle, liikkumaan pyörillä!
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Syystreffit
25-26.
2015
Suomen matkailuautoilijoiden
syystreffit9.25-26.9.2015

Wanhat Wehkeet Erämäentie 368, 43500 Karstula Puh. 0400 542 029

Myllyjoki-Camping sijaitsee nimensä mukaisesti Myllyjoen läheisyydessä, rauhallisessa, luonnonläheisessä maisemassa.
Leirintäalueen ympäristö, sekä tasokkaat palvelut täyttävät vaativimmankin karavaanarin toiveet.

Perjantaina 25.9.2015 alkaen klo 21.00 hauskat karaoketanssit. Tasokkaat laitteet, päivitetty levystö, iloinen meininki
ja mahdollisuus saada vaikka oma laulu cd:lle. Naamiaskarkelot kuulostavat hauskalta, joten voit pukeutua hassutellen jos
mieli tekee.
Kysy karaokestudiomahdollisuudesta, jos pikkasenkin kiinnostaa. Lauantaina mahdollisuus Karaokestudion käyttöön.
Hinta alk. 40 euroa/30min ja se sisältää äänityksen, miksauksen ja yhden cd-levyn jonka saat heti mukaan, maksu
käteisellä. (Voit varata useammankin ajan perätysten.)
Varaa oma aikasi laittamalla viestiä osoitteeseen: mjtuotanto@gmail.com.

Maritza
Lauantaina 26.9.2015 klo 21.00-24.00 mukaansa tempaavat tanssit Duo Maritzan seurassa. Säteilevä Duo Maritza viihdyttää suomalaisella tanssimusiikilla. Ohjelmisto sisältää tuttuja hittejä sekä myös
omaa iskelmätuotantoa. Ohjelmistoa muokataan asiakkaiden mieltymysten mukaan. Tule tanssimaan ja viihtymään!
Maritza on mm. viime vuonna kulttuuripalkinnon saanut ja tänä
vuonna Kalevi-palkinnolla palkittu Vimpeliläinen, joka tunnetaan
vahvana kulttuurivaikuttajana Pohjanmaalla. Hän tekee myös
musiikkia lapsille ja aikuisille, itselleen ja muille artisteille. Uusin on
Juhamatin laulama ”Vapaa lintunen”, joka on tavoittanut useamman
radiokanavan ja ilmestynyt artistin ”Suosituimmat hitit 2015” -levylle maaliskuussa. Teatteri ja musiikki ovat suuressa merkityksessä
tämän naisen elämässä. Lisätietoja mjtuotanto.com

Pohjoismaiset päivät Tanskassa

T

änä vuonna pohjoismaiset
karavanpäivät NCT 2015
pidettiin Tanskan Sönderborgissa 5 -11. heinäkuuta.
Päiviä on vietetty jo vuosia ja tämän
vuotuinen oli 52:s.
Kaupunki sijaitsee Jyllannin niemimaalla ns. manner Tanskassa noin tunnin ajomatkan päässä Saksasta. Kaikki
jotka halusivat, pystyivät tekemään
Saksan puolelle edullisia ostoksia. Leiripaikkana oli alue jossa oli useampi
jalkapallo kenttä. Nurmikenttä oli kovapohjainen, joka olisi kestänyt myös
kohtalaista sadettakin.

Sade ei kuitenkaan meitä kiusannut.
Meren lähellä kun oltiin, tuuli oli toisinaan turhankin navakka. Turha oli miettiä
markiisia, sitä kun ei kannattanut avata ollenkaan. Vaikka paikat oli suunniteltu niin
suuriksi, että sekin olisi ollut mahdollista.
Paikalle oli tullut 322 yksikköä pohjoismaista, Islantilaisia paikalla ei näkynyt.
Luonnollisesti Tanskasta oli eniten väkeä,
mutta oli meitä suomalaisiakin 35 yksikköä.
Sisään ajaessa sunnuntaina oli järjestäjillä hiukan hankaluuksia paikoittaa tulevia
vieraita, kun heitä tuli paljon yhtä aikaa.
Jonoakin kertyi, mutta mihin sitä on kiire
kun melkein perillä ollaan. Portilla oli useampi henkilö meitä vastaan ottamassa ja
Suomen Sune Andersson oli toivottamassa meidät tervetulleeksi ja olikin mukavaa
kuulla suomeksi käytännön ohjeita, kun tuo
tanskan kieli ei oikein onnistunut. Suomalaiset laitettiin eri puolille aluetta, eikä näin
tullut mitään omaa suomalaisaluetta.
Ensimmäisenä iltana aloitettiin heti
joka korttelissa pitkillä pöydillä, jossa esit-

Avajaisjuhlallisuuksien soittokunta
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Suomalaiset järjestäytyvät marssille
täydyttiin ja kuultiin kortteli isännän informaatio tulevasta viikosta.
Ensimmäisenä iltana tietoa tuli tosin
vain tanskaksi. Arpojen myynti aloitettiin
myös heti ensimmäisestä päivästä, arpajaiset olivat joka ilta. Oli siis mahdollista
voittaa vaikka joka ilta joku palkinto.
Maanantaina järjestäydyttiin avajaisseremoniaan maittain. Yhdistysten liput
kulkivat kulkueen keulalla ja soittokunta
tahditti ralliväen yhdelle pallokentälle kuulemaan viralliset puheet.
Joka ilta, viikon aikana, ennen iltaohjelmaa alueisännät järjestelivät kokoontumista pitkiin pöytiin. Kieli ongelmatkin
pikkuhiljaa katosivat, kun jokainen puhui
omaa kieltään hieman englannilla sekoitettuna, niin kyllä juttu luisti. Joka ilta oli

orkesteritanssit. Tutut tapasivat toisiaan ja
uusiakin tuttavuuksia solmittiin.
Alueella oli myös entisaikojen sotilaat vahtimassa aluetta. He myös tarjosivat kuumaa juotavaa, mistä ei selvinnyt
mitä ainesosia siinä oli käytetty. Juoma
oli alkoholitonta. Maku oli jokaisen suussa erilainen. Kyllähän sitä maistoi, mutta ehkä se ei ollut mitään herkkua. Entisaikaan sotilaat pysyivät skarppina ja
jaksoivat valvoa tuon juoman ansiosta.
Aamuisin oli tiedote ja aamukahville neljä
sämpylää jokaisen auton tai vaunun oven
takana. Harmi, että sämpylät olivat aivan

Tämä juomapiste tarjosi entisaikojen
alkoholitonta juomaa, jolla sotilaat
pysyivät hereillä vahdissa - oli
kaamean pahaa

ltajuhla

Leiri oli perustettu hienolle nurmikkoalueelle

kuin ranskanleipä, tuntuikin hyvin puuduttavalta syödä sitä viikko. Kuitenkin maassa
maan tavalla. Alueelta löytyi myös sponssoreiden esittelyalue, hyvin pieni ja myytävää
ei ollut . Kaikki oli vain näytillä. Sponsoreina olivat Isabella, Kvickly, Kabe ja Dometic.
Keskiviikkona olikin sitten kokopäivä
varattu Caramba kilpailuun, jossa ratkottiin
pohjoismainen mestaruus. Osallistujia oli
vain Ruotsista ja Suomesta. Joten SuomiRuotsi ottelu siitä tuli. Erilaisia ajosuorituksia nähtiin. Taidokkaat kuviot ja riittävän
ripeästi tehtynä toivat Suomeen kolmoisvoiton. Ensimmäisenä Elis Bussman, toisena
Janne Kallio ja kolmantena Ilari Klemola.
Taidokkaiden kuskien ohjaajana toimi Olof
Bussman. Kolmoisvoittoa sitten juhlistettiinkin koko ilta. Ruotsalaisista yksi nuori
kuljettaja oli taitava, sortui kuitenkin hermoiluun. Katsotaan tulevaisuudessa onko
hänestä suomalaisten lyöjäksi.
Mahdollisuus oli osallistua eri maksusta myös Etelä Jyllantilaiseen kahvipöytään, johon kuului sekä makeita että suolaisia piiraita ja niitä riitti.
Torstaina vietettiin yhteispohjoismaalaista
iltaa. Sinne sai tilata illallisen tai tuoda omat
syötävät mukanaan. Illallisella oli kokonai-

Tanskalaisten pyramidi juomalaisesta
-onneksi ne olivat muovisia

Carampan suomalaiset mitalistit ja
heidän valmentajansa

sia sikoja vartaassa ja salaattia lisukkeeksi.
Päätösiltana jaettiin palkinnot mestareille,
samoin muistettiin pariskuntia jotka olivat
olleet jo 40 kertaa pohjoismaisilla päivillä.
Nämä kunniakkaat pariskunnat olivat
Suomesta ja Tanskasta. Suomesta Kai Frisk
vaimonsa kanssa saivat tuon huomionosoituksen.
Viikon aikana pelattiin petanque mestaruudesta sekä paikallisella mölkky pelillä ratkottiin maiden paremmuusjärjestys.
Samoin erilaisia retkiä sai tilata etukäteen,
jotka suuntasivat ympäristön nähtävyyksiin.
Tunnelma päivillä oli leppoisa ja kun ilmakin oli parempi kuin kotisuomessa jäi Tans-

kasta mukava maku suuhun. Meidän alueella oli myös todella mukava isäntä.
Ensi vuonna pohjoismaiset päivät ovat
NorjassaTelemarkin maakunnassa Seljordissa Oslon etelä puolella. He markkinoivat
ensivuoden tapahtumaa mainoksin ja tarjosivat kahvia sekä vohvelia koko porukalle.
Norjalaiset toivottivat vierailijat tervetulleeksi Norjaan ensi vuonna. Siellä pääseekin sitten mainostamaan Suomessa pidet-

täviä päiviä 2017. Lähdetään joukolla
mukaan ja samalla katsomaan Norjan
hienoja maisemia.
Irmeli ja Ari

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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F.I.C.C. RALLY 2015
Kroatia ja vähän muutakin

P

orin F.I.C.C. -tapahtumassa Sveitsin korttelin
isäntäparina
toimiminen
innosti meidät lähtemään
tänä vuonna Kroatian F.I.C.C:iin.
Rally järjestettiin 27.6. - 4.7.2015 Pagin saarella Novaljan kaupungin tuntumassa sijaitsevalla viiden tähden
camping-alueella, Strasko nimeltään.
Paikallisten mukaan, se on yksi Euroopan parhaista! Hieno olikin ja sijainti upea, aivan meren äärellä.

Saavuimme Straskoon 24.6.2015, mutta
emme suinkaan ensimmäisinä suomalaisina. Paikalla oli jo kymmenisen autokuntaa.
Pikkuhiljaa väkeä alkoi tulla paikalle enemmänkin, perjantai ja virallinen saapumispäivä lauantai 27.6. olivat tietysti vilkkaimpia.
Paikoituksesta epätasaiseen ja ”puiseen”
maastoon huolehtineet Hämäläisen Juha,
Jukka ja leiripäällikkönä toiminut Myllymäen Rami saivat kyllä pitää kiirettä, kun väkeä

Henkilökunta ilahdutti myös pukeutumisellaan

Suuri joukko sinivalkoisissa
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Kättelyä riitti
tuli välillä virtanaan. Kaikki saatiin kuitenkin aloilleen ja juhlat pääsivät alkamaan. Perinteiset avajaisseremoniat pidettiin sunnuntaina alueelle rakennetussa juhlateltassa ja
ruoka sekä virvokkeet maistuivat. Hauskaa
oli ja tavattiin tuttuja, sekä suomalaisia että
Porin vieraita viime kesältä.
Juhlateltassa järjestettiin ohjelmaa joka
ilta, oli orkesteritanssia sun muuta. Alueen
ravintolat tarjosivat myös hyvän ruoan lisäksi mm. musiikkia ja muutakin mukavaa
ajanvietettä
Virallisesta rallimarssista meinasi tulla
farssi, kun kukaan ei oikein tiennyt mihin
päin kulkue lähtee etenemään. Suuntaa vaihdettiin pariinkin otteeseen, mutta hauskaa oli
kuitenkin kaikilla ja viimein oikea suuntakin
löytyi. Kierrettiin ympäri campingaluetta,
joka siis oli laaja ja olihan siellä matkailijoita
muitakin kuin me ficciläiset. Heillä kyllä riit-

ti ihmettelemistä, että mitä täällä tapahtuu.
Info tapahtumasta ei ollut kulkenut kaikille!
Joulupukkikin oli mukana ja lapset innoissaan, kun pukki keskellä kesää löysi tiensä sinne saakka kaukaa Pohjolasta.
Porissa mölkkykisaan osallistunut Sveitsin
joukkue haastoi ensitöikseen suomalaiset
mölkkymaaotteluun ja voittivat koko kisan.
Olivat kuulemma harjoitelleet koko talven ja
se näkyi.
Liekö Suomen joukkueita vaivannut kisajännitys ja ne kuuluisat ennakkopaineet.
Revanssi sovittiin järjestettäväksi 2017 Kokemäen tapahtuman yhteydessä. Eli vähintään muutama sveitsiläinenkin autokunta on
jälleen tulossa suomeen, hienoa!
Perinteinen Suomi-ilta poikkesi edellisistä siinä mielessä, että ilmojen haltija suosi
meitä ja lämpöä ja aurinkoa riitti, kuin myös
kutsuvieraita. Tarjottavaa oli runsaasti ja voi,

Ruokaa oli tarjolla runsaasti, kuten
aina

Runsaasti vieraita suomi-illassa

Vastustajalla oli hauskaa, kun voitto tuli

Joulupukkikin oli ehtinyt paikalle
miten oli taas nähty vaivaa. Pöydät notkuivat
herkkupaloja, niin suolaista kuin makeaakin.
Rally päättyi 4.7.2015 ja F.I.C.C. -rally
suuntaa ensi vuonna Portugalin Ponte de
Limaan.
Straskosta oli myös toki järjestetty useita erilaisia retkiä ympäristöön, mutta meidän
autokuntamme ei retkille osallistunut vaan
tapahtuman jälkeen jäimme Kroatiaan ja loppujen lopuksi vietimme maassa neljä viikkoa
vaikka alkuperäinen matkasuunnitelmamme
olisikin vienyt Italiaan ja Toscanan seuduille. Etelä-Euroopan huikea helleaalto kuitenkin sotki suunnitelmamme ja päätimme
etsiä viilennystä sisämaasta. Ei tuo paljon
viilennystä tuonut, mutta tulipa käytyä mm.
Plitvicen kansallispuistossa. Oli muuten huikea paikka, varsinkin kun menimme sinne
aikaisin aamulla heti seitsemän jälkeen kun
ilma ei vielä ollut liian tukala ja varsinainen
”turistiryntäys” alkoi vasta noin klo 10.00
eli ehdimme melkein alta pois. Kannattaa

muuten huomioida, jos sinne päin suuntaa.
Kaiken kaikkiaan Kroatia on hieno maa ja
vielä suht edullinen ja meidän kulkimemme
varmasti suuntaa sinne toistekin. Erikoisesti
Istrian niemimaan pienet kylät sisämaassa
jättivät kaipuun kytemään.

campingalueita eli maan markkinoinnissa
ei olla turhan vaatimattomia. Ja melkeinpä
allekirjoitan nuo kommentit, kaikki edellä
mainitut piti käydä katsastamassa ja löytyy
sieltä paljon muutakin.

Kiti & Jukka

Ja lukuja lopuksi:
Kaiken kaikkiaan yksikköjä paikalla
598, 32 eri kansallisuutta ja 1193 henkilöä.
Suomi pokkasi taas 1. palkinnon omassa sarjassaan osallistujien määrässä (maat joiden
yhdistyksissä on 25001 jäsentä tai enemmän), meitä oli 83 auto-/vaunukuntaa ja 178
persoonaa.
Kirjoittajan huomioita; Kroatiassa on
mm. maailman pienin kaupunki, Hum 26
asukasta, maailman romanttisin kaupunki,
Rovinj, upein kansallispuisto Plitvice ja jos
ei aivan maailman niin ainakin Välimeren
puhtain vesi ja niin kuin tuolla aiemmin mainitsin, niin Strasko on Euroopan hienoimpia

Suomi palkittiin jälleen

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

www.presco.fi

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

puh. 0400 - 17 17 27
www.laatukemikaalit.fi
www.facebook.com/prescofinland

www.prcaravan.fi
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Dethleffs-matkailuautouutuksia mallivuodelle 2016

U

usien matkailuautojen myynti Suomessa on viime vuosina keskittynyt voimakkaasti
edullisempaan luokkaan kun
ensiostajat, vuokraustoimintaan ajoneuvoja hankkivat ja retkeilyauton tai vaunun vaihtajat hakevat vaihtoehtoja runsaasta tarjonnasta. Hinnan lisäksi ostajat
kiinnittävät huomion myös matkailuajoneuvon laatuun, luotettavuuteen, lämmitysratkaisuihin ja muihin käytännön ominaisuuksiin.

Uuden sukupolven matkailuauto – Trend
Edellä mainittuja vaatimuksia noudattaen
Dethleffs esittelee mallivuonna 2016 mallistonsa
edullisimpaan luokkaan kuuluvan Trend-matkailuauton täysin uudistuneena. Trendin suunnittelussa
on
pureuduttu
tärkeisiin
pienempiinkin
yksityiskohtiin laadussa säästämättä. Uutta Dethleffsiltä on tämän hintaluokan matkailuautossa lisävarusteena saatava nostovuode, jonka korkeutta
voidaan säätää sähköisesti ja portaattomasti.
Trendissä kuten kaikissa Dethleffsin
2016-mallivuoden matkailuautossa on korkealaatuiset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat,
myös nostovuoteessa. Lisävarusteiden puolella
uutta on Dethleffsin toimittama Isofix-kiinnitys
lasten turvaistuimelle. Trendiin saatavana ovat
lisäksi asunto-osan alumiiniset hopeansävyiset
ulkoseinät (valkoinen ohjaamo), nestekiertoinen
Alde-lämmitys, uutena myös Truman tai Alden
talvipaketti sekä yli 7 metrin pohjaratkaisuihin
viides matkustajapaikka. Dethleffsille tyypillisestä aerodynaamisesta ohjaamon tuulenohjaimesta
aina uuteen takavalopaneeliin ja freesin ilmeen
antavaan tarroitukseen Trend on selkeästi uuden
sukupolven matkailuauto ja näin yhtä nimensäkin
kanssa. Trendien hinnat Suomessa alkaen 54 870
euroa.
Glamouria ilman kompromisseja – Esprit
Esprit on kiistattomasti yksi markkinoiden
tyylikkäimmistä puoli-integroiduista matkailuautoista. Ja avara näkymä integroidun Espritauton isosta etuikkunasta vakuuttaa jo matkalle
lähtiessä. Valaistus, viimeistely ja materiaaliva-

linnat ovat tässä Dethleffsin 2016-mallivuodelle
uudistamassa matkailuautossa omaa luokkaansa.
Esprit-mallien talviominaisuudet vakuuttavat
aktiivisimmankin talvimatkailijan. Hyvin eristetyn ja kosteutta kestävän Dethleffs LifetimePlus-korirakenteen ohella talvimatkailun kannalta
keskeinen merkitys on uudella Isoprotect-Pluskaksoispohjalla, jonka sisällä vesijohdot, harmaavesisäiliö ja muut asennukset ovat lämpimässä
tilassa suojassa jäätymiseltä. Esprit puoli-integroitujen matkailuautojen hinnat ovat alkaen noin 85
000 euroa.
Joskus vähemmän on enemmän –
Globebus Active
Kompaktille 215 cm leveälle Globebus Activelle eivät kapeatkaan tiet tuota ongelmia. Puoliintegroiduissa ja integroiduissa Globebus-malleissa yhdistyvät retkeilyauton näppäryys ja matkailuauton mukavuudet. Vakiona kattavat Activevarusteet, mm. tehokas 130 hv Multijet -moottori,
ohjaamon automaattinen ilmastointi, vakionopeudensäädin, kuljettajan ja apukuljettajan turvatyynyt ja suuri panoraamakattoikkuna. Globebus
Active on paljon liikkuvan automatkailijan valinta
ja toimii pienen kokonsa puolesta myös arjen liikenteessä. Hinta alkaen 59 820 euroa.
Mallivuoden suosikki – Tuttu ja turvallinen
Advantage
Kulunut vuosi on ollut Dethleffsille jälleen
nousujohteinen myös Suomessa. Ympärivuotiseen
käyttöön soveltuvalle, lämpimälle ja laadukkaalle
matkailuautolle on kysyntää. Lahden Caravanmessujen suosikiksi viime vuonna noussut
Advantage-mallisto on täydentynyt uudella
pohjaratkaisulla – alle 7 metriä pitkällä
saarekevuodemallilla! Advantagessa yhdistyvät
ainutlaatuisella tavalla huippuunsa hiottu
muotoilu, tyylikkyys ja korkea varustelutaso.
Ja jotta näistä ominaisuuksista voisi nauttia
pitkään, Dethleffs on suojannut suosikkinsa
ilman puurakenteita toteutetulla Lifetime-Plus-

korirakenteella. Advantage-mallien hinnat alkaen
66 610 euroa
Turvallisuus ennen kaikkea!
Dethleffs-matkailuautolla liikut turvallisesti. Henkilöautoissa ESP on jo suorastaan itsestäänselvyys ja Dethleffsin matkailuautoissa tämä
turvavaruste kuuluu vakiovarustukseen. ESP
(sähköinen ajonhallintajärjestelmä) – kontrolloi
ajoneuvon suuntaa ja pyörien liikettä. Tarpeen
mukaan järjestelmä puuttuu ajotilanteeseen ja
jarruttaa yksittäisiä pyöriä tai hidastaa ajoneuvon
vauhtia tehoa vähentämällä. Uuden sukupolven
ESP sisältää ASR (Anti Slip Regulation) – luistoneston, Hill Holder – avun mäkilähtöihin, HBA
(Hydraulic Brake Assistance) – Hydraulisen jarruavustimen (apu hätäjarrutukseen). Järjestelmä
tunnistaa hätäjarrutuksen ja, jos tarpeen, lisää
painetta jarrupolkimessa sekä Roll-over mitigation – kaatumisen eston (ROM), joka vähentää kallistelua ja parantaa vakautta myös kaarteissa. Hill
Descent Control – mäkiajoavustin auttaa lisäksi
jyrkissä pudotuksissa pitämään halutun nopeuden
(max. 30 km/h asti), ilman että kuljettaja jatkuvasti joutuu käyttämään jarrua. Kuljettaja voi keskittyä kokonaan ohjaamiseen (aktivointi kojetaulussa
olevasta painikkeesta).
Lisäksi vakiona Dethleffsmatkailuautossa:
Leveän raidevälin (Fiat tai AL-KO) ansiosta
erinomaiset ajo-ominaisuudet. Dethleffs-matkailuautossa, muissa kuin Globebus-mallissa, Fiatalustan raideväli on 190 mm leveämpi kuin vakio
Ducatossa. Kuljettajan ja apukuljettajan turvatyynyt kuuluvat Dethleffs-autoissa vakiovarustukseen
muissa kuin Trend-malleissa, jossa apukuljettajan
turvatyyny toimitetaan Alustapaketin mukana.
LifetimeSmart-lattiarakenne =
Matkailuauton lattian ja sivuseinien alimman
poikkituen puurakenteet on korvattu polyuretaanilla, lattian eristeenä kosteutta hylkivä XPSfoam. Muuten korissa on puukehys ja paisutettu
polystyreeni, ESP-eriste. Lisähintaan saatavana
XPS-foam-eriste koko korirakenteeseen. (Dethleffs Trend).
LifetimePlus-korirakenne =
Matkailuauton kaikki korirakenteen puuosat
on korvattu polyuretaanilla, eristeenä kosteutta
hylkivä XPS-foam. (Dethleffs Advantage jne.).
Molemmissa alapohja ja katto ovat lasikuitua
sekä sivuseinät ja takaseinä alumiinia.
Lisäkuvia: http://www.dethleffs.de/pressebereich/reisemobile-2016/globebus-active/
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Uusi Brevio – entistä
monikäyttöisempi
Bürstner Breviossa matkailuauton
eri käyttötarkoitukset on ratkaistu uudenlaisella kalustesuunnittelulla sekä
korkeussäädettävän vuoteen avulla.
Uusi mekanismi mahdollistaa vuoteen
portaattoman säädön. Osa kalusteista
on irrotettavissa isompien tavaroiden
kuljettamisen ajaksi. Vuoteen alle jää
reilusti tavaratilaa jopa skootterin ja polkupyörien kuljettamiselle.
Vaatekaappien valaistus, sähkökäyttöinen porras asunto-osan ovessa, kokonaan avautuva takaseinä ja optimoidut

vuodekoot (esim. Brevio t 641 mallissa
191 cm pitkä vuode) - kaikki ominaisuuksia, jotka tekevät uuden monipuoliseen käyttöön suunnitellun Brevion
entistäkin houkuttelevammaksi. Breviota valmistetaan kuutena eri pohjaratkaisuna.

Uusi Bürstner Brevio:
Kokonaispituus 5,99 – 6,53 m. Iso,
monikäyttöinen tavaratila. Hinta alkaen
49.600 euroa.

Suomen Vaunuosa Oy
...Täyä  30 u!

Drive-Rite
ilmajousisarjat
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www.suomenvaunuosa.fi
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Kokoonnuimme loppukesästä Camping Mussaloon

A

lue on merenrannalla Taivassalon kunnassa. Taivassaloon on n. 5 km ja Kustaviin noin15 km matka.

Camping Mussalo on auki päivittäin
ja toimii myös yleisenä camping alueena
1.6 - 31.8 välisenä aikana, jolloin alueella on päivittäinen isäntäpäivystys. Muuna aikana alue toimii SFC -sopimusalueena ja isäntäpäivystys viikonloppuisin.
Kesäisin alue on hyvin suosittu. Keskusteluissa alueella tuli esille kuinka ulkomaalaisten kävijöiden määrä on lisääntynyt
vuosittain, pääsääntöisesti kävijät ovat
kuitenkin kotimaisia matkailijoita. Kesällä
varsinkin suosittu saaristoreitti tuo pyöräilijöitä ja telttailijoita alueelle.
Alueella oleva vanha koulurakennus on
remontoitu ja sieltä löytyy matkailijoille
hotellitasoisia huoneita. Huoneet ovat savuttomia, kuitenkaan karvaisia ystäviä ei
saa olla huoneessa majoittuvilla mukana.
Alueelta löytyy matkailuajoneuvoille
120 sähköistettyä paikkaa. Vuosipaikkalaisia alueella on 60. Telttailijoille löytyy
oma alue aivan merenrannan tuntumasta.
Kaikkien alueella vierailevien käytettävissä ovat saunat sekä huoltotilat. Saunat löytyy meren rannalta, joista on lyhyt matka
saunojan pulahtaa aaltoihin. Ne lämpiävät
kesäaikana joka päivä, muuna vuodenaikana vain viikonloppuisin.

Tämä kuva ei ole ko. viikonlopulta, koska tämäkin alue oli aivan täynnä
Tunnelma alueella oli leppoisa. Hienoa oli huomata miten huomioitiin ulkomaalaiset matkailijat, kuulutus tuli
useammalla kielellä. Oli aika harvinaista näillä leveysasteilla. Kaikki eri majoitusvaihtoehdot olivat käytössä myös
tuona kesäisenä viikonloppuna. Vaikka
majoituimme erilaisilla kamppeilla, kuka

Oivallinen paikka myös aurinkoa palvoville

teltassa, vaunussa, autossa tai huone
majoituksessa, emme kuitenkaan kukaan
erottuneet caravan henkisestä joukosta. Ja
siitä varmaankin tuli tuo hieno tunnelma ja
fiilis, josta kiitos vielä kaikille Mussaloon.

Irmeli

Kalastusta harrastavien unelmapaikka

Helsinki Caravan myy ja huoltaa Adria matkailuvaunut Vantaalla
Helsinki Caravan myy ja huoltaa Adria matkailuvaunut Vantaalla
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Pääkaupunkiseudulla vuodesta 1976 toiminut Helsinki Caravan Oy on aloittanut Adria matkailuvaunujen
jälleenmyyjänä syyskuun alusta lukien. ”Adria täydentää hyvin vaunuvalikoimaamme, joten pystymme nyt
Pääkaupunkiseudulla vuodesta 1976 toiminut Helsinki Caravan Oy on aloittanut Adria matkailuvaunujen
tarjoamaan jokaisen tarpeiden ja toiveiden mukaisen matkailuvaunun” toteaa toimitusjohtaja Atso
jälleenmyyjänä syyskuun alusta lukien. ”Adria täydentää hyvin vaunuvalikoimaamme, joten pystymme nyt
Muuronen. Yhtiön edustukseen kuuluvat myös Bürstner, Dethleffs, Sunlight ja Kabe matkailuautot sekä
Helsinki
Caravan
myy
ja huoltaa
Adria matkailuvaunut
Vantaallatoteaa toimitusjohtaja Atso
tarjoamaan
jokaisen
tarpeiden
ja toiveiden
mukaisen matkailuvaunun”
Kabe ja Dethleffs matkailuvaunut.
Muuronen. Yhtiön edustukseen kuuluvat myös Bürstner, Dethleffs, Sunlight ja Kabe matkailuautot sekä
Kabe ja Dethleffs matkailuvaunut.
Pääkaupunkiseudulla vuodesta 1976 toiminut Helsinki Caravan Oy on aloittanut Adria matkailuvaunujen
jälleenmyyjänä syyskuun alusta lukien. ”Adria täydentää hyvin vaunuvalikoimaamme, joten pystymme nyt
tarjoamaan jokaisen tarpeiden ja toiveiden mukaisen matkailuvaunun” toteaa toimitusjohtaja Atso

Karavaanarilla on aina
kavereita – onneksi!

L

oma - tänä vuonna
voisi kysyä, että mitä
se on? Syy tähän on,
että muuton takia
varsinainen lomailu jäi tosi
lyhyeksi. No kaikesta huolimatta pääsimme liikkeelle ja määränpäämme oli SFC Kokemäen
Seudun alue Pitkäjärvellä.
Tarkoitus oli kiertää useammassakin paikassa, mutta mukava paikka ja hyvät puitteet saivat meidät jäämään paikalle.
Eipä sitä ainokaista lomaviikkoa raaskinut autoiluun tärvätä.
Kokemäen paikassa on erittäin hyvät huoltorakennukset ja
saunatilat. Lisäksi järvessä oli lämmintä vettä niin, että sinnekin
tuli pulahdettua joka päivä, uintia ja vesikävelyä harrastamaan.
Perheen nelijalkaiselle löytyivät myös hyvät lenkkimaastot.
Yhteenvetona meidän koko poppoo oli tyytyväisiä.
Sattuipa allekirjoittanut paikallisen henkilön kyytiin, jossa
kierrettiin Kokemäkeä ristiin ja rastiin. Piti mennä kaupoille,
mutta siitä tuli vähän pidempi kierros. Enpä olisi itse niitä kaikkia hienoja nähtävyyksiä löytänyt, mutta näin opastettuna sain
paljon syvällisemmän näkemyksen Kokemäen seudusta. Oli
todella hieno kokemus lomalaiselle. Suuret kiitokset kuskille,
ajelusta!
Lähtöaamuna piti startata auto matkanteon alkamiseksi
kohti syntymäpäiviä ja Tamperetta, mutta mitäpä se tekikään.
Starttaus sanoi vaan naks naks. Eikä auto lähtenyt käymään. No
siinä vähän aikaa ihmeteltiin, että mitäs nyt? Ei aikaakaan, kun
karavaanareita pyöri useita ympärillä ja kaikilla oli vähän tietoa
tähän sähköiseen ongelmatilanteeseen. Muutama tosi aktiivinen kaveri mittasi akkujen toimivuuden ja vika löytyikin näin.
Kyyti Kokemäelle autotarvikeliikkeeseen akun ostoon tarjottiin
myös, kun akunostotarve tuli. Olihan auton akun kennoista osa
pimeänä. Kiirettä sai pitää, kun oli lauantai ja liikkeet menossa
kiinni. Minulle kyydin antanut henkilö rauhoitteli, että jos ei
Kokemäelle ehditä tai siellä ei ole akkua, niin mennään Poriin
sitten.
Kokemäeltä onneksi uusi akku löytyi ja pian pojat asensivat
sen autoon. Näin me pääsimme tienpäälle, ja ehdimme synttäreille Tampereelle ihan aikataulussa. Tässä taas tuli nähtyä se
avuliaisuus mitä karavaanarit harrastavat, kun joku on pulassa.
Kiitos vielä kerran Jykkelle ja Tompalle, jotka toimivat pääpiruina korjauksessa!
On se ihanaa, kun on karavaanikavereita.
Soile ja Timo kiittävät!

Uutiset
LMC Club Finland perustetaan Lahden Caravan -messuilla
lauantaina 19. syyskuuta 2015.
Toistaiseksi merkkikerhoa ”vedetään” valmistaja LMC:n
henkilökunnan toimesta mutta toivottavasti jo perustamisen vaiheessa löytyy innokkaita vetäjiä.
Liittyminen kerhoon on ilmaista, mutta pieniä etuja on tulevaisuudessa tiedossa.
netti osoite kerhoon on www.facebook.com/lmcsuomi.
Petra Samppa Erwin Hymer group Merkkivastaava LMC Suomi

Tervetuloa tekemään
hyvät kaupat!
2016

ly

ytte
ä
n
s
u

Uutu25.-27.9.

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

TUULILASIT JA TARVIKKEET MATKAILUAJONEUVOIHIN

RS-MONIPALVELU
Vainionkuja 19
21120 RAISIO

050 3593961
RSMONIPALVELU@GMAIL.COM
2617482-6
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Pieni kierros Eestinmaalla

E

lokuun puoliväli alkoi häämöttää, ennen kuin kesä sitten tuli. Onneksi niin, koska
lomareissumme Viroon oli
ajoitettu säiden puolesta oikein.
Tiistaiaamu 11.8. ja autonnokka
suunnattiin kohti Helsinkiä, ja Länsiterminaalia. Eipä päästy montaakaan sataa
metriä, kun matkamökin jääkaapin ovi
sanoi sopimuksen irti, kirosi ja putosi tavaroineen päivineen auton lattialle.
Aikataulu ei paljon pysähdyksiä sallinut, mutta pakkohan pikakorjaus oli
kuitenkin tehdä. Ovi oli jäänyt lukitsematta ja auennut, jolloin yläsarana oli
hajonnut. Ovi saatiin paikoilleen ja matka jatkui. Länsisatamaan siis ehdittiin
ajoissa. Auto laivaan ja koiruuksiemme
kanssa hyttiin. Laivassa olo oli tälläkin kerralla koirille jännittävä paikka.
Tallinnassa emme pysähtyneet, vaan
lähdimme ajamaan Tartu maantietä.
Navigaattoriin oli asetettu kohteeksi pieni Mustveen kaupunki itä-Virossa. Matkaamme E263 pitkin Pöltsanmaalle asti, josta 37 pitkin kohti
Jögevaa, ja sitten 36 kohti Mustveetä.
Ensimmäinen nähtävyys bongattiin
Laiusen kylässä, jossa on vanhan suurikokoisen linnan rauniot. Siitä jatkamme Mustveehen. Mustvee on ikivanha
pikkukaupunki Peipsijärven pohjoispään
länsirannalla itä-Virossa. Matkaamme
Mustveestä pikkukylien reunustamaa
Peipsijärven rantaa aina Alatskiven asti.
Pieniä campingalueita on matkalla muutamia. Päätämme palata reittiämme hieman
takaisin ja asettua lähelle Omedun kylää
sijaitsevalle Aarde Villa nimiselle camping alueelle. Aarde Villa on aivan Peipsijärven rannalla ja se on avoinna myös
talvisin. Alueella voi majoittua telttaillen,
matkailuajoneuvolla tai voi myös vuokrata
huoneen. Paikka on vanha, siisti ja kaunis.
Illan edetessä alueelle tulee myös muita matkailuautoja Puolasta, Italiasta ja

Kuhaa ala Peipsijärvi

Tartun tori

Saksasta sekä telttailijoita Virosta, Suomesta ja Puolasta. Hinta leiriytymiselle
on kohtuullinen 13 €, sisältäen sähkön.
Varsinaista ravintolaa Villa Aardessa ei
ole, mutta rempan yhteydessä on suuri
Sali pöytineen juhlia ym. varten. Kysyttyämme saisimmeko tilattua paikasta
lounasta, sellainen järjestyi. Lautasalle
saimme tuoretta paistettua kuhaa, perunaa
ja salaattia. Palanpainikkeeksi pullo Moselin valkoviiniä, joka oli hyvää ja edullista. Koko ateria juomineen 18 €. Viihdyimme täällä toisenkin vuorokauden.
Karavaani kulkee. Seuraava etappi on
Tartu. Tartu on yliopistokaupunki, joka oli ennen sotia vilkas kaupankäynnin
keskus, jokiliikenteensä ansiosta. Keskustasta löytyi useita terasseja, joista
sai ruokaa sekä juomaa. Aurinkoinen
Tartu jätti positiivisen kuvan itsestään.
Seuraavaksi oli vuorossa Viljandi. Matkalla Tartusta Viljandiin maisemat muuttuvat peltoaukeiksi. Pelloilla puitiin jo
täyttä päätä ohraa ja vehnää. Kaupungista
etsimme campingaluetta, mutta saadun
osoitteen paikalla sitä ei enää ollut. Het-

Aarde Villa

ken pohdinnan jälkeen päätimme jatkaa
Suomalaisten lomakaupunkiin Pärnuun.
Leiripaikka Pärnun Konsessa oli kuin
nuijalla lyöty täyteen yöpyjiä. Olisi kannattanut soittaa ja varata paikka. Aurinkoiset päivät jatkuivat ja me pyöräilimme joka päivä kaupungilla. Jalkahoitoja,
parturia, hiekkarantaa ja hyvää ruokaa,
kaikkea tuli koettua. Tänä vuonna maukkaimmat annokset löytyivät keskustasta Nikolai kadun Nikolai Lehtlasta.
Viikonlopulle sattui myös August unetus festarit, jotka olivat suunnattu
enemmän paikallisille kuin turisteille.
Tarkoittaen yhdenyön myyntikojuja,
joista saa ostaa ylihintaista Sakua sekä
grillituotteita. Yhteenvetona aurinkoisesta lomasta voisi todeta, että ruoka
oli hyvää ja edullista. Alkoholituotteet
ovat kallistuneet parinvuoden takaiseen
käyntiin verraten (paitsi olut). Diesel
oli 30 snt halvempaa, kuin kotimaassa.
Tallinna ja Eckerön terminaali häämötti.
Kymmenen päivän kierros Eestinmaalla
oli takana. Kannatti taas poiketa
M Pulkki

Düsseldorf Caravan Salon messut

P

erinteiset Caravan Salon
messut ovat tapahtuma,
jonka soisi kaikkien alan
harrastajien kokevan. Tapahtuman laajuus on suorastaan häkellyttävä. Ensimmäiset kuusi päivää
käytössä on 14 erittäin isoa hallia ja
laajat ulkoalueet ja viimeisien kolmen
päivän ajan alueella järjestetään lisäksi ulkoiluun liittyvät messut, joille on varattu kolme hallia lisää. Itse
käytin tapahtumaan tutustumiseen
kaksi täyttä päivää ja sillä kerkesi
kohtuullisesti tutustua vasta lisävarustetarjontaan.
Yleisesti alalla vallitsee Euroopassa
hyvä tunnelma ja harva valittaa huonoa
suhdannetta, päinvastoin panostukset
uusiin tuotteisiin ovat merkittäviä. Monien valmistajien kohdalla on enemmänkin ongelmia toimitusaikojen suhteen.
Tarvikepuolelta itse olin kiinnostunut
etenkin Litium-ioni akkutekniikasta ja
sen eri sovelluksista. Yksi kiinnostavimmista uutuuksista oli yhdistelmälaite,

Kevyt yhdistelmälaite

Messuväkeä oli tungokseen asti

jossa oli 110Ah akku, 1500 W siniaaltoinvertteri ja laturi. Laitteessa oli lisäksi monipuoliset liittämismahdollisuudet
niin sisään kuin ulos eli saatavana on
230V, 12V ja USB virran ulosotot. Parasta laitteessa on paino, samat laitteet
erikseen otettuna painaisivat noin 30 kg
enemmän perinteisellä tekniikalla toteutettuna ja tämä on erittäin merkittävää
varsinkin alle 3500 kg painoluokan autoissa. Laitteen monikäyttöisyys antaa
mahdollisuuden hyödyntää laitetta vaikka veneen sähkömoottorin virtalähteenä, kuin aggregaatin korvaajana. Kaikille liitoksille on pikaliittimet, jolloin kytkeminen ajoneuvokäyttöön on helppoa.
Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan,
mutta hauska ja kekseliäs pyöräkiilaratkaisu vähentää kiilan lipsumista.
Monesti kytkin on kovilla juuri kiiloille
ajettaessa, kaksoiskaari ratkaisu helpottaa asiaa.

Tavaratilojen käyttökelpoisuuden
parantamiseen saatavana on laaja valikoima hyllyjä ja laatikostoja. Helppo
tapa parantaa omaa mukavuutta, kun
kaikille tavaroille on paikat, josta ne
löytyvät.

Uutuuskiila
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***

Mies horjui aamukolmelta karavaanialueen portin pielessä, kun alueisäntä
tuli paikalle ja kysyi:
- Minnekäs miehellä matka?
- Esitelmää kuuntelemaan.
- Esitelmää? Kolmelta yöllä?
- Vaimoni pitää sen.

***

Nuorukainen tervehti kohteliaasti
tytön äitiä, ja kun isä pian saapui kotiin,
äiti kertoi heidän lähtevän teatteriin.
- Niinkö todella, nuori mies innostui,
- voisimmeko mekin lähteä mukaan?
- Voi miten hauskaa, rouva riemastui.
Sen sijaan tyttären suunnalta kuului
hampaiden kirskahtelua – lemmenleikit
olivat vaihtumassa toisenlaiseen kulttuuriin.
- Et sinä ole kertonutkaan, että olet

kiinnostunut teatterista, hän sähisi nuoren miehen korvaan.
- Et sinäkään kertonut, että isäsi ajaa
taksia, mies sähisi takaisin.

***

Pikku-Kalle oli nudistirannalla kiivennyt puuhun ja tiiraili sieltä alastomia
misuja. Vartija huomasi hänet ja huusi
tiukalla äänellä:
Poika, tulepas alas puusta ja kerro
kuka olet, niin soitan isällesi ja kerron
mitä olet puuhaillut.
Ei sun tartte soitella. Faija on tossa
viereisessä puussa.

***

Sinä ruoja maksoit minulle väärennetyillä seteleillä, ilotyttö manasi Tallinnassa suomalaisen asiakkaan perään.
- Mutta annas olla, kunhan kuuluu
viikko, kaksi, niin huomaat, mitä väärällä rahalla sait.

***

Nuorella miehellä oli treffit vetävän
kimulin luona tämän kotona. Vanhemmat olivat menossa teatteriin, joten kahdenkeskinen rauha oli taattu.
- Tyttö oli tulista laatua, joten odotettavissa on nami-nami-hetkiä, hän hekumoi taksikuskille.

***

Vaimo ravisteli miestään keskellä
yötä hereille:
- Herää, Sakari herää!
- Mitä ….. mitä nyt taas?
- Alakerrassa on murtovarkaita, ne
vievät sinun lompakkosi.
- Mene pitämään puoliasi, Sakari tuhahti ja käänsi kylkeä.

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.
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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.
Liiton perimä jäsenmaksuosuus vuodessa on
27,00 ja yhdistyksemme 14,00 euroa.

Asumisen ja liikkumisen tyyliä 2016
Kabelle tunnusomainen pohjoismainen design on yksityiskohtiaan myöten vallitsevana
vuoden 2016 mallistossa. Ulkoista linjakkuutta, sisustuksen harmoniaa ja värien sinfoniaa on
sovitettu yhteen taitavalla otteella. Kaikki tämä on nähtävänä Lahden Caravan-messuilla.
Siellä tulet jälleen huomaamaan, että Kaben kanssa pysyt kehityksen kyydissä.
Tervetuloa Kaben laatupiiriin.

Caravan
www.kabe.se/fi

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

18.-20.9.2015

Travel Master 880

Crossover

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

• Rovaniemi
• Tampere
• Turku

Travel Master 740

Caravankeskus Reatalo
Caravan Erälaukko Oy
Turun Länsi-Vankkurit Oy

(016) 315 440 www.reatalo.net
02075 59960 www.eralaukko.fi
(02) 274 9880 www.lansivankkurit.com
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Tervetuloa
Suomen
laajimpaan
Caravan-messutapahtumaan
LahdenMessukeskukseen!
Messukeskukseen!
Tervetuloa
Suomen
laajimpaan
Caravan-messutapahtumaan Lahden
Lahden
Messujen
ja Matkailuajoneuvotuojatry:n
ry:nyhteistyönä
yhteistyönä tuottama
tuottama Caravan
Lahden
Messujen
ja Matkailuajoneuvotuojat
Caravanesittelee
esitteleetulevan
tulevan
kauden 2016 uudet matkailuajoneuvomallit sekä alan tarvikkeet, varusteet ja palvelut. Vuosittain
kauden 2016 uudet matkailuajoneuvomallit sekä alan tarvikkeet, varusteet ja palvelut. Vuosittain
järjestettävä messutapahtuma on Suomen suurin matkailuajoneuvojen ja tarvikkeiden
järjestettävä
messutapahtuma on Suomen suurin matkailuajoneuvojen ja tarvikkeiden
erikoisnäyttely.
erikoisnäyttely.
Karavaanareiden Lahti

Karavaanareiden
Alan harrastajat Lahti
kokoontuvat sankoin joukoin Lahden seudulle messuviikonloppuna. SF-Caravan
Lahden seudun järjestämä perinteinen karavaanareiden yhteistapaaminen, yöpymiset läheisillä

Alan harrastajat kokoontuvat sankoin joukoin Lahden seudulle messuviikonloppuna. SF-Caravan
leirintäalueilla ja lähialueilla sekä päivävierailut matkailuajoneuvolla keräävät messuviikonlopuksi
Lahden
seudun
järjestämä
perinteinen
karavaanareiden
yhteistapaaminen, yöpymiset läheisillä
Lahden
seudulle
yli 2500
matkailuautoja vaunukuntaa.
leirintäalueilla ja lähialueilla sekä päivävierailut matkailuajoneuvolla keräävät messuviikonlopuksi
Matkailuautoilijat ry on mukana tapahtumassa omalla osastolla E 4. Lisäksi yhdistys
Lahden
seudulle
yli 2500liittyvistä
matkailuautoja vaunukuntaa.
vastaa
matkailuun
infotilaisuuksista
lauantaina (paikka: E – hallin alakerta
kokoustila).

Matkailuautoilijat ry on mukana tapahtumassa omalla osastolla E 4. Lisäksi yhdistys
vastaa
matkailuun
liittyvistä
lauantaina (paikka: E – hallin alakerta
Lauantaina
19.9.2015
infojen infotilaisuuksista
ohjelma:
kokoustila).
klo 11.00

Matkailuajoneuvo kaikille Teille
- Matkailuajoneuvon valinta

Lauantaina 19.9.2015 infojen
ohjelma:
- Matkailun
mahdollisuudet
klo 11.00

- Perhe matkalla Manner-Euroopassa

Matkailuajoneuvo
kaikillejäsenenä
Teille
- Mitä etuja saat SF-Caravanin

- Matkailuajoneuvon
valinta
Piia ja Timo Tarvainen,
SF-Caravan ry

klo 12.30

- Matkailun mahdollisuudet
Matkakohteena Puola
- Perhe matkalla Manner-Euroopassa
- Kiinnostava

- Mitä etuja saat SF-Caravanin jäsenenä
- Monipuolinen

Piia
ja Timo Tarvainen, SF-Caravan ry
- Lähellä
Rolf Niemi, Matkailuautoilijat ry

klo 12.30

klo 14.30

Matkakohteena Puola

Miten huolehdin matkakaluston hyvinvoinnista?
- Kiinnostava
– Tule kuulemaan puhdistus ja huoltotuotteista!

- Monipuolinen
Presco Oy:n edustaja
- Lähellä

Rolf Niemi, Matkailuautoilijat ry

