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Luotettavaa
kauppaa
yli 40 vuotta!

Kova kysyntä käytetyistä!
Tarjoa vaihdossa uuteen!

Myyntiryhmä

Verkkokauppa 24h

0400 407 066
Jyrki Lehtonen GSM 040 728 6006
Simo Käyhkö GSM 0400 769 332
Timo Käyhkö GSM 0400 642 699
Tuomo Käyhkö GSM 0400 545 133
Juha Käyhkö GSM 0400 642 842
Tommi Kuismin GSM 050 434 0408

Jälkimarkkinointi

Yli 5000 tuotetta
suoraan varastosta

Varastossamme
on jatkuvasti 150-200
ajoneuvon valikoima.

Matkailuautot

Tule tutustumaan laajaan
valikoimaan matkailu- ja
retkeilyautoja.

Tule tutustumaan
matkailuvaunuihimme.

Matkailuvaunut

Olemme mukana alan
messuilla ja näyttelyissä.

Varaosat:
0400 407 035
Huolto:
0400 407 055
Vuokraus:
0400 620 445
Markus Mutanen GSM 040 772 7994
Anssi Kälviäinen GSM 0400 407 154
Jouni Sorvari GSM 040 529 4830
Seppo Etelämäki GSM 0400 672 699
Asko Pasanen GSM 040 732 9147
Henri Nieminen GSM 0400 601 723
Mikko Käyhkö GSM 0400 809 004
Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 7 mekaanikkoa.

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Sorastajantie 6
40320 Jyväskylä
Palvelemme
ma-pe klo 9-17,
la 10-15 tai
sop.mukaan
facebook.com/
jyvascaravan2

myynti•huolto•vuokraus•varaosat•tarvikkeet•verkkokauppa

Hyödynnä kampanja.

Knaus Sky Ti Silver Selection
-kampanja: 650 MF 65990€

• 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

700 MEG 68690€

700 MEB 68890€

700 MX 69590€

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)

www.knaustabbert.fi :
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

SAIMME VIELÄ TEHTAALTA LISÄERÄN

suosittuja Adria 50 Years Edition –juhlamalleja kevään toimituksiin. Tule ja varaa omasi!

SILVER collection Matrix 50 Years Edition

Adria Matrix juhlamallin hinta alk. 69.990€
Suosittu Matrix – monipuolinen crossover-malli ainutlaatuisella ulkonäöllä ja tyylikkäällä sisustuksella

SILVER collection Adora

50 Years Edition

Adria Adora juhlamallin hinta alk.25.600€
J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN

0,99%

Ei mitään muita kuluja*

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 0,99 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€. KSL:n mukainen luottohinta 25.746,60, todellinen vuosikorko 0,99%. 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
Huhti – toukokuu
15. – 17.4.2016 Supermessujen yhteydessä
Kotimaan Matkailumessut

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Oma osasto E 1120

29.4.–1.5.2016
Vappu- ja kesäkauden avaus

”Teemana Sirkus”
Hotelli Hiittenharjun ympäristö Harjavalta

12. – 16.5.2016 55. Europa Rally

Itä-Hollannissa, Sevenumin pikkukaupungissa,
lähellä Venlon kaupunkia.
De Schatbergin leirintäalueella, (www.schatberg.nl)
www.europarally2016.nl

Kesäkuu – Heinäkuu
25.6. – 2.7.2016

17. Adria Camping Rally, Camping Cikat,
Mali Losinj, Kroatia
www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/tapahtumat
Ilmoittautumiset: www.camping-croatia.com

10.–17.7.2016 Pohjoismaiset Karavaanipäivät
Seljord, Norja http://www.nct2016.no/

29.7.-7.8.2016 84. FICC –Rally
Ponte de Lima, Portugali
http://www.nct2016.no/

Syyskuu

16.-18.9.2016 Caravan-messut, oma osasto
Lahti

23.-25.9.2016
Teatteri- ja Syyspäivät
Riihivuori, Muurame

Lokakuu
21. – 30.10.2016 (9 päivää)

Amsterdam – jäsenmatka
Seuraa myös tiedotuksia netissä:

www.matkailuautoilijat.fi

Lehden sisältö
MA –Sanomat -lehden toimitustiedot ..................
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Puheenjohtajalta
Tämän vuoden ensimmäistä juttua kirjoittelen
sankan lumisateen vallitessa ulkona. Vuosi on päässyt jo hyvään vauhtiin ja vaikka ulkona näin talviselta
tuntuukin kevättä kohti ollaan kovaa vautia menossa.
Päivät pitenevät ja valoisuus lisääntyy.
Lumikeleillä aura-autot tulevat liikenteeseen ja
tuovat omat haasteensa isolla kulkupelillä ajettaessa. Olen huomannut, että auroissa ei kaikilla näy sitä uloimpaa valoa auranpäässä. Olisi hyvin tärkeää
tietää kuinka keskellä aura ajaa. Lumi pöllyää sen
verran, ettei aivan varmaksi voi tilannetta arvioida.
Oman vauhdin hiljentäminen on tärkeää eikä matkakodilla uskalla väistää kovin pitkälle tienpientareelle. Samoin mihin olen kiinnittänyt huomiota, autoilijat eivät tiedä palaako heillä takavalot autoissa vai
ei. Kuinka tärkeää on näkyä liikenteessä, liikut sitten
autolla, pyörällä tai kävellen.
Myöskin jalankulkijoiden käyttäytyminen on jostain syystä muuttunut. He kävelevät suojatielle katsomatta liikenne tilannetta. Tummaan pukeutuneita
hahmoja ei meinaa vaan huomata. Minulle tulee aina
mieleen pimeän ajon radalla olleet mustat tötteröt,
joihin havahtui kun näkyivät melkein vasta kohdalla.
Tummien hahmojen pitäisi päästä itse istumaan ison
auton kyytiin katsomaan millaisia ”kuolleita” kulmia
voi olla estämässä näkyvyyttä.
Tässä olen seuraillut, kun elämäntilanteen salliessa vapaata aikaa alkaa olla enemmän. Monet suunnittelevat kovasti talvehtimista lämpöisemmissä maissa ja muutenkin vapaata matkustelua ilman tarkkaa
aikataulua. Tuon tilanteen saatuaan annetaan sitä vapaata aikaa itselle ja nautitaan kiireettömästä ajasta.
Mikä sen mukavampaa on monien ruuhka työvuosien jälkeen.
Kun taas vielä työelämässä mukana olevat joutuvat tekemään entistäkin enemmän töitä. Pidempiä
työpäiviä joissa vaatimukset ja haasteet vain kasvavat. Kuitenkin hekin nauttivat perheensä kanssa siitä ansaitusta vapaasta. Haaveilevat ja suunnittelevat
tulevia lomamatkoja ja kivoja tapahtumia mistä taas
saisi voimaa ja jaksamista sinne työhön. Siksi onkin
tärkeää löytää hauskaa tekemistä, mukavia tapahtumia missä rentoutuu ja pääsee arjen työrutiineista irti.
Toivotaan, että mahdollisimman moni löytää Ca-
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ravan harrastuksen, josta löytyy vapautta sekä mukavaa yhdessäoloa. Se jos mikä rentouttaa pois arjen
pyörteistä.
Yhdistyksemme talvipäiviä vietämme ulkoilun
merkeissä maaliskuun alussa Kalajärvellä.Toivotaan, että sää suosii meitä. Vappuna tapaamme Hiittenharjun ympäristössä Harjavallassa Sirkus teemalla. Ei koskaan tiedä mitä Pelle Peloton keksii.
Kesä taas tuo tapahtumia ympäri Suomea, varmasti sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Myös ulkomaille
suuntautuville löytyy kohteita ja mielenkiitoista nähtävää jokaisessa maassa. Kansainvälisiä tapahtumia
löytyy myös. Toukokuussa Europa Rally Hollannissa, heinäkuun alussa Pohjoismaiset päivät Norjassa
ja elokuun alussa Ficc rally Portugalissa. Tänä vuonna on yhdistyksellä vuorossa myös matka Hollantiin
lokakuun lopulla. Sinne ei kylläkään lähdetä omalla
kalustolla vaan matkataan bussilla. Matkalla saadaan
alustavaa tuntumaa Amsterdamin ympäristöön, jos
vaikka kiinnostus herää lähteä myöhemmin omalla
autolla kiertämään maata.
Tervetuloa tapahtumiin, siellä nähdään. Olihan
meidän motto pyörivät pyörät eivät sammaloidu.
Innostusta ei opita, se tarttuu. ”positiivarit”
Irmeli

SF-Caravan
Matkailuautoilijat
hallitus 2016
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

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

Jukka Lius
jukka.lius@
pp.inet.fi
p.040 591 3271

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

Juha Saarinen
juha.saarinen@
jrm.fi
p.050 599 2779
Jäsenasiat/
hallituksen varajäsen
Sari Mällinen
sari.mallinen@
gmail.com
p. 050 594 8166
Sihteeri
Päivi Toivola
toipai65@
gmail.com
p. 044 022 1065
(hallituksen ulkopuolinen)

Päätoimittajalta

A

urinkoista kevään
odotusta, kaikille
jäsenille, tasapuolisesti. Talvi on
taittumassa ja kevättä enteilee. Varma kevään merkki
on myös jokavuotiset matkailuajoneuvoliikkeiden viikonloppuesittelyt. Taas on
tarjolla monenlaista uutta
vuoden 2016 mallia. Taas
voi viedä vaimon ”ulos” syömään, meinaan hernekeitolle den läpi. Toivottavasti tämäkin
tai makkaralla. Ajoneuvo- taas antaa jollekulle rohkeuden
kuume, aina se vain iskee.
lähteä tutustumaan viiniviljelyKohta saapuvat ne muuttolinnutkin ”rutusakkilaiset” sieltä
etelästä. Saamme kuulla juttuja
siitä, kuinka kivaa oli viettää etelän lämpimässä talviaika. Meitä
työläisiä tuo vähän sapettaa. Onneksi työvuodet vähenevät tasaista tahtia, että ehkä sitä joskus
vielä tuonkin pääsee kokemaan.
Tervetuloa myös muuttolinnut
vapputapahtumaan.
Yhdistyksen talvipäivät keräsivät Kalajärvelle ennätyksellisen määrän kävijöitä, eli 103
yksikköä. Aikaisempina talvina
on usein ollut kovia pakkasia
ja silloin kävijämäärä on jäänyt noin 60 – 70 yksikköön.
Meille järjestäjillekin oli mukavaa, kun oli latuja, luistelurata ja
paljon muuta mukavaa tarjolla.
Ulkoliikuntakin maistui porukalle, kun pakkanen ei paukkunut
liikaa.
Tähän vuoden ensimmäiseen
lehteen saimme Niemen pariskunnalta, taas hienon koosteen,
matkareitistä viininviljelyaluei-

alueisiin. Ehkäpä tämä on juuri
niitä reittejä, johon eläkepäivillä
mekin menemme tutustumaan.
Lämmin kiitos henkilöille, jotka ovat viime vuoden aikana lehteen matkakertomuksia kirjoittaneet ja lisäksi kiitos myös muille
avustaville reporttereille.
On taas se aika, että useat ottavat matkailuajoneuvon käyttöön
pitkän talven jälkeen, joten ennen
auton käyttöönottoa kannattaa
kaikki laitteet koekäyttää hyvissä ajoin ja varmistaa näin tulevan
matkan onnistuminen.
Ostosvinkki jäsenille, kesää ajatellen. Olemme ottaneet
myyntituotevalikoimaan sadeviitan, joka on kirkkaan oranssi.
Näkyy huonossakin säässä hyvin.
Hintatiedon ja kuvat viitasta löytyvät nettisivuiltamme ja ostaa
voi tapahtumissamme (mm. vappuna).
Pakkasten ja pyryjen hellittäessä, lähtekäämme tienpäälle
nauttimaan keväthangista ja keväästä.
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Nestekaasun seassa epäpuhtautta

T

rumaticin ja säädinvalmistaja GOKin taholta on
lähetetty huoltoliikkeille
huoltotiedote koskien nestekaasun seassa olevasta öljymäisestä epäpuhtaudesta.

Nämä epäpuhtaudet ovat aiheuttaneet ongelmia kaasupaineen säätimien ja automaattisten pullonvaihtajien
toiminnassa.
Nestekaasutoimittajien mukaan
tuotantoprosesseissa ei ole tapahtunut muutoksia ja sikäli ongelman laajuus olisi hyvä kartoittaa. Ongelma
ei aiemmin ole ollut Suomessa kovin
merkittävä, mutta muualla Euroopassa ongelmia on esiintynyt laajemmin.
Trumaticin maahantuojan mukaan
epäpuhtaudesta johtuvia laitevikoja on esiintynyt nyt myös Suomessa
enemmän kuin aiemmin.
Kuluttajan kannalta ongelmallista asiassa on toimimattomien laitteiden lisäksi se, että laite takuu ei kata
epäpuhtauden aiheuttamia vikoja.
Yleensä ainoa korjaustoimenpide on
laitteen vaihto uuteen.
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Nyt markkinoille on tullut ratkaisu ongelmaan, joka on kaasuletkun ja säätimen väliin asennettava
lisäsuodatin, joka puhdistaa kaasun
ennen säätimelle/vaihtajalle menoa.
Välisuodattimia on saatavana huoltoliikkeistä ja mikäli kyseessä on
vaihtajalla oleva järjestelmä, niin
suodattimia tarvitaan kaksi kappaletta.
Tällä hetkellä suodattimia on
saanut noin 50,00 euroa/ kpl (tarjoushinta). Suodattimeen on saatavissa vaihdettavia suodatinelementtejä.
Tästä ongelmasta allekirjoittanut sai
ensimmäisen kokemuksen Turun
Caravan -messuilla vuonna 2013,
jolloin lämmityslaite alkoi reistailla
reippaassa pakkassäässä. Kotiin ei
onneksi tarvinnut lähteä, kun treffien järjestäjät järjestivät meille sähköä niin, että pakkasessa pärjättiin.
Huoltoliikkeellä oli puhdistettavaa
putkistoa kaasuliedelle saakka ja
kaasupullonvaihtaja jouduttiin uusimaan kokonaan.
Kokonaishinta pelkästä puhdistuksesta ja uudesta vaihtajasta oli
noin 450 euroa. Karavaaniystävät
lohduttivat, että ei se samaan paikkaan osu uudelleen, mutta kuinkas
kävikään. Vuonna 2014 tuli vaih-

dettua matkailuautoa ja siihen myös
asennettiin kaasupullonvaihtaja, ettei tarvitse yökaasupulloja vaihdella.
Vuoden 2015 syyspäivillä Ellivuoressa ilmeni jälleen autossa
ihmeellistä lämmityslaitteen käyntiongelmaa, välillä kävi ja välillä
ei. Vikahan sitten löytyi samasta osoitteesta, eli kaasupullosta oli tullut
järjestelmään jotain ”mömmöä” joka
haittasi toimintaa. Jälleen ostettiin
uusi kaasupullonvaihtaja ja siivottiin
järjestelmää. Tällä kerralla asennettiin myös välisuodattimet. Hintaa
tälle tuli noin 370 euroa. Huoltoliikkeellä oli suodattimet tarjouksessa ja
ehkä ne vähän säälikin meitä poloisia, joille sattui toisen kerran sama
ongelma, eivätkä rokottaneet aivan
viimeistä hintaa.
Oppirahat maksanut Soile L
Ps. Joku viisas sanoi, että vanhan
ajan lämmityslaitteet, eivät ottaneet
nokkiinsa pienistä ylimääräisistä
”mömmöistä”. Nämä uudet lämmittimet ovat niin hienoja, että pienikin
ylimääräinen järjestelmässä tuottaa
heti häiriö. Mene ja tiedä onko asiassa perää.

Turvallisuus lähtee ratin ja selkänojan välistä

T

urvallisuus lähtee korvien välistä, mutta se ei ole
riippuvainen pelkästään
kuljettajan päästä - tiedoista, taidoista tai asenteista.
Turvallisuuteen vaikuttaa koko matkustava ryhmä: pariskunta, perhe, kaveriporukka tai useamman ajoneuvon
retkikunta. Olipa matkalla kuinka monta
henkilöä hyvänsä, myös lemmikkieläimiä, kuljettajana sinun tulee muistaa,
että olet vastuussa matkustajien ja ajoneuvosi turvallisuudesta. Unohtamatta,
muita tiellä liikkujia!
Matkalla istutte pitkiä aikoja ahtaissa
tiloissa. Asumiseen on varattu suhteellisen vähän tilaa ja lähimmät naapurit
saattavat olla muutaman metrin päässä.

Tällöin perhe- ja ihmissuhteiden on syytä olla kunnossa.
Raskaan työviikon jälkeen matkaan
lähtö heti perjantai-iltana voi olla hermoja repivää. Kiireesti olisi päästävä
matkaan ja kaikki tavarat tuntuvat olevan hukassa! Tällöin kärjistyvät helposti toisen pikku viat. Ja lapset ovat juuri
”siinä iässä”. Kiinnostaako enää lähteä
mukaan ollenkaan? Ensimmäiset sata kilometriä autossa istuu synkkänaamaisia,
mykkiä ihmisiä. Leirialueella jaksatte jo
naureskella renkaattomalle nokkapyörälle tai portaalle, joka jäi parkkipaikalle. Pääset paljon vähemmällä, kun valmistaudut huolella. Kaikki mahdollinen
on pakattu etukäteen. Asioiden hoidosta
ja aikatauluista on sovittu selvästi lähtijöiden kesken.

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

Goldscmitt
Tukijalat

)

(ovh. 470€

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

Uudelle karavaanarille huolellisuus
on tärkeää. Kokenut matkaaja alkaa jo
mielessään hallita kaiken ja luottaa liikaa rutiineihinsa. Jos matkaan lähtee
ryhmä, saattaa useamman ihmisen tottumukset poiketa suuresti toisistaan.
Matkalla sekä leirialueen kaikissa
yhteisissä tiloissa: kahvilassa, leikkikentällä, pesutiloissa tai grillipaikalla olisi
otettava toiset huomioon, ja kunnioitettava hyviä tapoja. Matkustaessasi Suomen ulkopuolelle voi tavoissa olla hyvinkin suuria kulttuurista johtuvia eroja.
On hyvä muistaa perustotuus: maassa
maan tavalla. Omia kansallispiirteitä ei
kuitenkaan tarvitse kätkeä. Käyttäydy
niin, että voit olla ylpeä suomalaisuudestasi!
Me olemme tottuneet melko turvalliseen elämään. Joissain maissa sen sijaan
on katsottava tarkkaan kenen seurassa
liikkuu. Muutaman tuhannen kilometrin
kotimatka on vaikea taittaa, jos ei ole
enää matkailuajoneuvoa. Tulit pysähtyneeksi väärään paikkaan, vääränä aikana.
Oikeita juomatapoja ei saisi unohtaa.
Jos vähänkin epäröit aamulla ajokuntoasi, varmista ensin. Huolehdi aina myös
fyysisestä yleiskunnostasi. Muista mahdolliset iän tuomat rasitteet, kuten sairaudet, näkö- tai kuulo-ongelmat.
Välinpitämättömyys ja piittaamattomuus ovat aina riski; sitä suurempi, mitä
isommasta ryhmästä on kysymys. Useamman ajoneuvon ryhmässä liikuttaessa voi syntyä helposti näyttämishalua
tai jopa pakkoa. Jos takanasi on jonoa,
sinun ei tarvitse todistaa heille, että pienikin vetoauto kulkee, kun sen vain saa
vauhtiin. Päästä autot ohi ja nauti ajelusta omassa rauhassasi.
Kun saavut leirialueelle, paikalle
sattuu usein katselijoita. Tällöin saattaa
yllättää ”esiintymiskuume”. Pitää toimia
vauhdilla ettei kukaan epäile aloittelijaksi. Kukaan ei kuitenkaan tule osoittelemaan sormella, jos toimit rauhallisesti
ja maltillisesti etsiessäsi ajoneuvollesi
sopivaa asentoa. Kunnon karavaanari tulee mieluummin tarvittaessa auttamaan
ja taas tutustut uusiin mukaviin ihmisiin.
Turvallisuus koostuu monista pikkuosasista, jotka matkustajien - kuljettajan
johdolla - on pyrittävä pitämään koossa.
Turvallisuus lähtee ratin ja selkänojan
välistä.
Lähde: SF Caravan ry
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Tustuminen Elsassin ja
Burgundin viinialueisiin

O

li juhannusaatto kun
ajoimme m/s Finnladyn
uumeniin
Vuosaaren
satamassa Helsingissä.
Matkamme ystäväpariskunnan kanssa kahdella matkailuautolla kohti Ranskan viinialueita alkoi mukavalla merimatkalla Travemündeen Saksassa.
Koska laiva saapui satamaan seuraavana päivänä vasta klo 21.30, päätimme,
että emme jatka matkaa eteenpäin vaan
jäämme yöksi Hafenkontorin (satamakonttorin) tutulle parkkipaikalle. Käytännöllinen ratkaisu, joka maksoi 6 €.
Seuraava aamu oli sunnuntai ja liikenne moottoritiellä vähäinen ohittaessamme Hampurin. Jatkoimme eteenpäin
kohti seuraavaa yöpymispaikkaa Hannoversch Mündenin kaupungissa. Tämä
erittäin kaunis historiallinen kaupunki
sijaitsee Werra- ja Fulda jokien yhtymäkohdassa.
Hann. Münden on omaleimainen,
satoja vuosia vanhoine (1500-luvulta)
ristikkorakenteisine taloineen. Kaupunki on ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Ja siellä on paitsi hyvä leirintäalue

Hann. Mündenin kaupunki
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ja sen vieressä myös Stellplatz.
Seuraavana aamuna jatkoimme
matkaa kohti Strasbourgia Ranskassa.
Osoittautui, että kaupungissa ei ollut
leirintäaluetta vain iso pysäköintialue
Stellplatz, jossa ei kuitenkaan saanut
yöpyä. Reinin saksanpuoleisella rannalla sijaitsee pieni Kehlin kaupunki josta
kuitenkin löytyi sopiva leirintäalue.
Seuraavana aamuna navigaattori
opasti meidät joen yli Strasbourgiin,
aikaisemmin mainitulle pysäköintialueelle. Täältä parin sadan metrin katettu
kävelytie vei raitiovaunupysäkille, mistä pääsimme raitiovaunulla aivan Strasbourgin keskustaan. Tutustuimme sen
vanhaan kaupunkiin, kuuluisaan katedraaliin sekä teimme kumipyöräjunalla
mielenkiintoisen kaupunkikierroksen.
Sitten olikin aika siirtyä paikalliseen ravintolaan nauttimaan ranskalainen lounas.
Elsassin viinialue (ransk. Alsace)
Hyvin nukutun yön jälkeen ylitimme
taas kerran Reinin ja suuntasimme auton keulan kohti Elsassin viinialueita.
Tarkoitus oli seurata Elsassin kaunista

Strasbourgin katedraali

mutta kapeata ”viinitietä” (Route du
Vin) ja tutustua viiniviljelyksiin jotka
levittäytyivät
silmänkantamattomiin
reittimme varrella. Samalla tutustuisimme lukemattomiin pieniin idyllisiin
runsain kukkaistutuksin koristeltuihin
kyliin.

”France Passion” järjestön jäseninä
olimme valinneet viinialueoppaastamme ensimmäiseksi kohteeksi viinitilan
Ribeauwillen kylässä. Kun leiri oli saatu
pystyyn, päätimme käydä tutustumassa
tähän viihtyisään kylään. Viinitilalta
kylän keskustaan oli vain muutama sata
metriä. Illansuussa, työpäivän jälkeen,
viinitilan isäntä Paul Osterman järjesti viininmaistajaiset viinikellarissaan.
Leppoisa ilta jonka aikana isäntä kertoi
mm. perheen viinitilasta, satovolyymeistä ja rypälelajikkeista joita tilalla
viljellään.

keskiajalta. Tänä päivänä kylä monine
nähtävyyksineen on suuri turistikohde,
ja sen kyllä huomasi. Emme viipyneet
kylässä pitkään, sillä automme seisoivat
todennäköisellä sakkopaikalla. Jatkoimme siis viinitietä eteenpäin kohti Eguisheimin kylää.

Elsassin viinitie (Route-du-vin)

Näköala Koenigsbourgin linnasta

Haut Koenigsbourg		
Matkasuunnitelman mukaan seuraava kohde tulisi olemaan yksi Elsassin
tärkeimmistä nähtävyyksistä, nimittäin
historiallinen 1200-luvulla perustettu
Koenigsbourgin linna lähes 800 metriä
merenpinnan yläpuolella. Linna sijaitsee Vogeesien vuoristossa Kinzheimin
kylän yläpuolella. Linnasta on upea
näköala yli Reinin jokilaakson viiniviljelyineen. Linna tuhoutui 30-vuotisen
sodan aikana mutta Saksan viimeinen
keisari Wilhelm II päätti 1900-luvun
alussa restauroida linna. Kahdeksan
vuoden restaurointityön jälkeen linna vihittiin uudelleen käyttöön vuonna
1908.

Eguisheimin kylä
Eguisheimin kylä on Elsassin viinikulttuurin synnyinsija ja kylä on luokiteltu Ranskan kauniimmaksi kyläksi.
Sillä on pitkä ja tapahtumarikas historia. Paavi Leo IX syntyi Eguisheimissa
vuonna 1002. Jo siihen aikaan paikalle
oli rakennettu linnoitus. Eguisheim sijaitsee noin 4 km lounaaseen Colmarin
kaupungista, joka on Elsassin viiniviljelyn ja viinituotannon keskus. Olimme
nyt Elsassin viiniviljelyn ja viinituotannon ydinmailla.

Lämpömittari näytti taas yli +30 C.
Kun viinitilalta olimme kävelleet mainostetut kaksi minuuttia, tulimme kylän
keskustaan. Näkymä oli uskomaton.
Edessä avautui vanhoja värikkäitä kauniita taloja keskiajalta, kapeita nupukivikujia ja kaikkialla taloja koristi toinen
toistaan kauniimpia kukkaistutuksia.
Iltapäivällä tässä kylässä on tapana viettää siestaa jolloin lähes kaikki
liikkeet, baarit ja kahvilat sulkivat ovensa. Löytyi kuitenkin yksi avoinna ollut
viinibaari, jonne pääsimme varjoon
hehkuvan auringon alta. Meille tarjoutui
nyt tilaisuus maistella toisen viinitilan
tuotteita. Lasillinen kuohuviiniä - Cremant - maksoi 2 €.
Illansuussa tilan isäntäväki kutsui
meidät viinimaistajaisiin. Eri viinilaatuja maisteltiin ja nautittiin tunnelmasta,
joka oli oikein leppoisa. Shoppailuunkin
oli samalla mahdollisuus, jos siltä tuntui.

Eguisheimin kylä

Riquewihrin kylä

Palasimme Elsassin viinitielle ja
jatkoimme matkaamme kohti kaunista
Riquewihrin kylää. Kylässä on hyvin
säilyneitä koristeellisia rakennuksia

Navigaattorimme vie tarkasti seuraavaan kohteeseen, Domaine Pierre de
Vigne nimiselle viinitilalle Eguisheimin
kylän keskustan tuntumassa.
Saatuamme autot parkkiin, kävimme
heti tervehtimässä isäntäväkeämme.
Kanssakäymistä edesauttoi yhteinen
kieli (saksa). Tilalla piti olla paikoitustilaa viidelle matkailuautolle, mutta seuraavana aamuna totesimme, että meitä
olikin 12 autoa. Kyllä sopu tilaa tekee,
kuuluu vanha sanonta.

Colmarin kaupunki
Colmar on Elsassin viinitarhoistaan
tunnetun Reininlaakson suurin kaupunki. Koska Colmar on vain 4 km päässä
Eguisheimista, päätimme, että sinne
mennään paikallisella bussilla. Ajattelimme, että matka veisi vain pienen tovin. Niinhän se bussi saapui, mutta lähti
viemään meidät aivan eri suuntaan kuin
olisi käsityksemme mukaan pitänyt.
Vogeesien vuoriston rinteitä seuraten, läpi monien pienten kylien ja viini-
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viljelysten bussin nokka vihdoin kääntyi
kohti Colmarin kaupunkia. Noustessamme bussista Colmarin keskustassa
totesimme tehneemme hienon 45 min.
kestäneen kiertoajelun Elsassin viinireitillä. Tämä paikallisliikenteen kiertoajelu maksoi vain 1 €/henkilö.
Seurattuamme
kaupunkikarttaan
merkittyä kävelyreittiä tulimme kuuluisaan kortteliin ”Quartier des Krutenau”,
valokuvaukselliseen kortteliin, jonka
vanhojen rakennusten pastellivärit kuvastuvat kauniisti Lauchjoen pintaan.
Kortteli on saanut lempinimen ”La
Petite Venise” (Pikku-Venetsia). Colmarin suurin aarre ja nähtävyys on kuitenkin taidemuseo Muse’e d’Unterlinden.
Museo sijaitsee 1200-luvulla rakennetussa dominikaaniluostarissa. Museon merkittävin nähtävyys on Matthias
Grünewaldin mestariteos ”Isenheimin
alttari”.
Mestari maalasi sen kahdeksan paneelia vuosina 1512-1516. Paneeleissa
on eloisasti kuvattuja uskonnollisia aiheita. Harmittelimme, että emme päässeet tutustumaan lähemmin tähän museoon, sillä se oli suljettu korjaustöiden
vuoksi. Siitä huolimatta olimme sitä
mieltä, että Colmar on ehdottomasti tutustumisenarvoinen kaupunki.

Beaunessa ”pieni Venetsia”

Kaksi yötä vietimme Bannwahrtin
perheen viinitilalla Eguisheimissa, jonka jälkeen suuntasimme kohti Burgundia (Bourgogne), joka on yksi Ranskan
merkittävimpiä viinialueita. Alue sijaitsee noin 300 km Colmarista länteen.
Tavoistamme poiketen valitsimme siirtymätaipaleeksi maksullisen
moottoritien. Ranskassa moottoriteillä on suhteellisen vähän liikennettä,
ja siksi teiden kunto on yleensä erinomainen.
Tästä
ajomukavuudesta
kannatti maksaa muutaman kympin.
Moottoritieosuus vei meidät suoraan
seuraavaan kohteeseemme, Beaunen
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kaupunkiin, joka sijaitsee Dijonin ja
Maconin kaupunkien välimaastossa.

Beaunen kaupunki		
Burgundin historiallinen pääkaupunki on alueen kuuluisimpien viinitarhojen keskellä. Beaune on Burgundin
viinituotannon keskus. Kaupungin hyvin hoidetut kadut, hienot ”putiikit” ja
värikäs kauppatori sekä 15 viinikellaria
kertovat vauraudesta jonka kaupunki on
saavuttanut kalliiden viinien tuottajana.
Viinin valmistukseen voi tutustua
”Muse’e du Vin de Bourgognessa”, entisessä Burgundin herttuoiden talossa.
Kaupungin keskustassa on 1400-luvulla
rakennettu Hotel-Dieu, jossa on kaunis
omaperäinen laattakatto. Talo rakennettiin sairaalaksi vuonna 1443.
Nykyisin talossa toimii Hospicemuseo (sairaala museo), jossa on mm.
nähtävänä 70 m korkea holvattu sairaalasali, alkuperäinen apteekki ja sen
yhteydessä keittiö. Kaiken kaikkiaan,
paikka on erittäin mielenkiintoinen tutustumiskohde.
Päivän päätteeksi teimme vielä
kumipyöräjunalla
kiertoajelun
kaupungissa. Palattuamme leirintäalueelle totesimme 7 tuntia kaupungissa
vierähtäneen hyvinkin nopeasti.
Seuraava päivä 28.6. koitti kauniin
aurinkoisena. Oli jäähyväisten aika.
Matkakumppanimme olivat päättäneet
kääntyä kotiinpäin pahimman paluukiireen välttämiseksi, sillä heidän lomapäivänsä alkoivat olla vähissä. Meidän
matkamme kuitenkin jatkuisi vielä seuraavat kolme viikkoa.

Mavilly Mandelotin kylä
Beaunen ympäristöstä valitsimme
kaksi viinitilaa, joihin halusimme tutustua. Navigaattoriin syötettiin tarvittavia
koordinaatteja ja lähdimme matkaan.
Ensiksi oli kuitenkin tankattava dieseliä autoon hintaan 1,19 €/l. Navigaattori vei meidät kohti tuntematonta halki
silmänkantamattomien viiniviljelysten.
Noustiin korkeille kukkuloille ja laskeuduttiin taas alla oleviin laaksoihin joiden
rinteille viinitarhat kukoistivat. Välillä
tie kapeni niin paljon, että oli tulla uskonpuute navigaattorin reittivalinnasta.
Meillä oli käytössä hyvä maantiekartta, mutta todellisuudessa olisi pitänyt olla tarkempi paikallinen kartta. Kysymällä vastaantulijoilta varmistimme
pari kertaa että navigaattori oli valinnut
sen oikean reitin. Ja niin se valitsemamme viinitila Domaine Bruchard löytyi
pienestä Mavilly Mandelotin kylästä,
erään kukkulan laelta 444 metrin korkeudesta.
Tilan emäntä otti meidät ystävällisesti vastaan, osoitti paikan johon auton
sai pysäköidä ja mistä saisi sähköä tarvittaessa, ja mainitsi että sähkö maksaisi
5€/vrk. Pari tuntia myöhemmin saapui
tilan isäntä tervehtimään vieraitaan ja
poistui saman tien. Sen jälkeen isäntäväkeä ei enää näkynyt. Saimme viettää
rauhallisen helteisen (+38 C.) sunnuntaipäivän aivan omissa oloissamme
Seuraavana aamuna vilkaisimme
France Passionin luetteloon ja totesimme, että ko. viinitilalla ei puhuta englantia eikä saksaa, ja että meidän ranskan
kielen taito ei ollut riittävä lähempään
kommunikointiin isäntäväen kanssa.
Oli kaunis aurinkoinen maanantaipäivä kun jatkoimme matkaamme
seuraavaan kohteeseemme. Oli luotettava jälleen navigaattoriin, sillä kartalla
pysyminen oli haasteellista Michelinin kartan riittämättömyydestä johtuen. Hetkittäin olimme ”täysin”pihalla,
mutta ei se matkantekoamme estänyt.

Välillä tie kulki 593 metriä merenpinnan yläpuolella ja välillä laskeuduttiin
14 % alas jokilaaksoon.
Luonto laaksojen pohjalla oli kauniin vehreä ja yläpuolella olevilla rinteillä silmä lepäsi tuhansissa viiniköynnösriveissä. Olimme saapuneet Burgundin viiniviljelmien ydinalueelle.
Marey les Fusseyn kylä
Olimme matkalla viinitilalle nimeltä
Domaine Michel Joannet kun yllättäen edessämme avautui uskomattoman
kaunis ympäröivien kukkuloiden suojassa ollut laakso ja sen reunalla pieni
Marey les Fusseyn kylä. Viitoitus kertoi
mistä löytyisi etsimämme viinitila.
Auton saimme pysäköityä viiniköynnösten ympäröimään vanhaan hedelmäpuutarhaan, onneksemme muutaman luumu- ja päärynäpuun varjoon,
sillä keskipäivällä lämpötilamittari
näytti +40,8 C varjossa. Siinä sitten istuimme 450 metriä merenpinnan yläpuolella hedelmäpuiden varjossa, nauttien edessämme avautuvasta näköalasta
yli viiniviljelysten.

menpiteet. Lasku runsaan tunnin työstä
oli 60 €. Alusta alkaen erinomaista palvelua Renaultilta. Ja kaiken kukkuraksi, kadun toisella puolella oli Auchanin
suuri kauppakeskus, jossa vaimo tietysti
pistäytyi shoppailemassa.
Saman kadun varrella, vain muutaman sadan metrin päässä oli kaupungin erinomainen leirintäalue, Camping
Macon. Olimme onnellisia kun löysimme varjoisan paikan puiden alta, sillä
lämpötila oli edelleen korkea. Alueella oli ilmainen WiFi-verkko käytössä,
joten meillä oli hyvä tilaisuus lukea
kaikki sähköpostit ja viestit ja katsoa
Facebookin sivuilta sen hetken ajankohtaiset asiat.
Olimme matkan varrella ostaneet
postikortteja joita nyt halusimme postittaa. Postimerkkejä sai ostaa ainoastaan kaupungin pääpostin automaatista.
Osoittautui, että postikonttori oli aivan
Maconin keskustassa jonne piti puikkelehtia matkailuautolla. Kyllä siinä hymy
hyytyi, mutta onneksemme kadunvarrella postikonttorin ulkopuolella löytyi
vapaa 10 min. pysäköintipaikka

vuimme Jullie’n kylään, meitä koeteltiin
vielä kerran.
Navigaattori oli eri mieltä kuin auton
apukuljettaja, ja ohjeisti väärin ns. oikeasta risteyksestä. Ajoimme eteenpäin
muutaman kilometrin ja näimme, että
apukuljettaja oli ollut oikeassa. Olimme
kauniilla mutta niin kapealla tiellä, että
emme päässeet kääntymään takaisin.
Oli siis jatkettava matkaa edelleen ylöspäin. Hetken päästä yksityiseltä sivutieltä tuli vastaan auto jonka pysäytimme.
Isä puhui vain ranskaa mutta tytär
myös hiukan englantia. France Passionin luettelosta näytimme minne olimme
matkalla, ja hetken mietittyään he pyysivät että ajaisimme heidän perässään.
He veisivät meidät perille ”Domaine
de la Milleranche” nimiselle viinitilalle
Jullie’n kylässä.
Näin saavuimme ns. takakautta Jullien kylään ja em. viinitilalle. Tämä oli
taas kerran osoitus ranskalaisesta ystävällisyydestä ja avuliaisuudesta.

Marey les Fusseyn kylä

Iltapäivällä tapasimme tilan nuoren isännän, joka kertoi meille tilansa
tuotannosta ja esitteli meille tilan viinikellarin. Samassa yhteydessä meillä oli
myös tilaisuus maistella ja ostaa heidän
erinomaisia viinejään.
Tapahtumarikas päivä huipentui
siihen, kun lämpimässä kesäillassa
istuimme hedelmäpuiden alla nauttien
lasin viiniä samalla kun edessämme
avautuva laakso täyttyi laskevan auringon väriloistosta. Matkamme jatkui
seuraavana aamuna, kun suuntasimme
auton keulan kohti etelää ja Maconin
kaupunkia.
Matkalla havaitsimme, että auton ilmastointi ei enää jäähdyttänyt toivotulla
tavalla, joten käynti huollossa olisi edessä. Maconin kaupungista löytyi Renault
huolto, jonka pikahuollossa ystävällinen
huoltomies teki vaadittavat huoltotoi-

Jullie’n kylä
Päästyämme ulos kaupungin keskustasta suuntasimme lounaaseen kohti
Rhonen viinialuetta. Sieltä löytyisi 140
km päästä seuraava vierailukohde Jullie’
nimisessä pienessä tyypillisessä ranskalaisessa kylässä.
Ajoimme taas kerran pitkin kapeaa
ja luonnonkaunista Burgundin ja Beaujolaisin viinitietä, läpi monta kyläidylliä
kunnes uskonpuute iski ja eräässä kylässä oli kysyttävä neuvoa vastaantulevalta
perheenäidiltä. Hän kehotti hetkeäkään
miettimättä, ajakaa hänen perässään,
niin oikea suunta löytyy. Ihailtavaa ranskalaista ystävällisyyttä. Ennen kuin saa-

Beaujolais		
Vanha isäntäpariskunta Maryse ja
Ferdinand Corsin ottivat meidät sydämellisesti vastaan siitä huolimatta, että
meillä ei ollut yhteistä kieltä. Englantia
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puhuva nuori isäntä oli hetken paikalla
mutta joutui sitten poistumaan muitten
työtehtäviensä pariin. Nuoren isännän
vastuulla on viinitila jo 9. sukupolvessa.
Viiniviljelmiä on yhteensä 20 ha ja
uusi tuotanto 40 000 pulloa/vuodessa.
Sadonkorjuun aikana työntekijöitä on
yhteensä 14. Ulkolämpötila oli +38 C.
kun me istuimme automme edustalla
ruokailemassa, rouva Corsin havaitsi,
että laseissamme oli vain vettä, joten hän
päätti korjata tilanteen ja toi meille pullon punaviiniä palan painikkeeksi.
Ruokailumme jälkeen kutsuivat Maryse and Ferdinand Corsin meidät sisään
heidän viileään vierastupaansa juomaan
kylmää mehua. Samalla saimme tutustua vanhaisäntä Ferdinandin yksityisen
viinikellarin ja kaikkiin kunniakirjoihin
ja pokaaleihin jotka perhe on kovalla
työllään viiniviljelyksillään saavuttanut
9 sukupolven aikana.

Marey les Fusseyn kylä

Marey les Fusseyn kylä

Illansuussa tilan nuori isäntä järjesti meille viininmaistajaiset ja saimme
nauttia tilan kuuluisasta Beaujolais-pu-

naviinistä. Olimme kokeneet ikimuistettavan päivän Corsinin perheen vieraina.
Seuraavana aamuna oli aika kiittää
Corsinin perhettä meitä kohtaan osoittamastaan ystävällisyydestä ja jättää
Rhonen viinialue taaksemme.
Tämän jälkeen suuntasimme suurin
odotuksin kaakkoon kohti Savoien departementtia ja Ranskan alppeja, missä
tulisimme viettämään seuraavat runsaat
kaksi viikkoa. Mutta se on sitten kokonaan eri tarina.

Teksti ja kuvat
Rolf ja Gunnel Niemi

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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Tarkastettu

VAIHDOKKI
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Talvipäivillä Kalajärvellä

T

änä vuonna Matkailuautoilijoiden talvipäivät
vietettiin hiihtolomaviikkojen vaihteessa Peräseinäjoella Kalajärvellä. Ajankohta
tuntui osuneen kohdalleen, ennen
helmikuussa ollut tapahtuma oli nyt
maaliskuun alussa. Olikohan talitinttien laulu herättänyt matkailijat runsain mitoin liikkeelle?
Teimme viimevuosien uuden osallistujaennätyksen Kalajärvellä, 103
matkailuajoneuvoyksikköä! Tasaiseen
tahtiin saapui väkeä perjantaina paikalle, jossa portilla puheenjohtajamme Irmeli toivotteli tervetulleeksi ja isännät
paikoittivat meidät!
Matkapölyt puhdistuivat lämpimässä saunassa. Miehet pääsivät uudistamaan vasta remontoidun saunan ja pesutilat. Hyvät olivat löylyt ja seura mitä
mainiointa, kehuivat meidän miehet,
isoimmasta pienimpään.
Perjantai-iltana karaokea laulettiin
koko sydämen kyllyydestä. Oli mahdollista valita missä laulaa joko Vankkurituvalla DJ Penan johdolla tai ravintola
Kalajärvellä. Osa ehti estradille molemmissa paikoissa!
Talvipäivien virallisessa avauksessa
puheenjohtaja Irmeli lausui avajaissanat
sekä nautimme kahvit ja pullat Seinäjoen seudun ja MA yhdistysten tarjoamina. Sitten päästiin itse asiaan eli talven
tohinoihin. Elämysliikuntapäivä ravintolan rannassa takasi tekemistä ja katselemista jokaiselle. Lumiveistos kisassa

Luisteluradallekin oli käyttäjiä
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Kerrankin talvipäivillä oli hiihtokelit

tuli taidokkaita teoksia ja pienoismalleja. Lumikenkäkävely järven jäällä tai
retkiluistimilla luisteleminen metsäisellä radalla antoivat hyvän vaihtoehdon
perinteiselle hiihtämiselle. Hiihtokeli
oli mitä mainioin ja latuja löytyi erimittaisia. Hyviä lenkkejä ja suksi luisti,
kertoivat tyytyväiset hiihtolenkkiläiset.
Jännittävintä oli meidän perheen mielestä kirveen heitto, joka oli yllättävän
haastava laji, hieman jopa pelottava.
Tosin perheen yksikätinen pisteli meistä
parhaan tuloksen.
Ulkoilun vaihtoehtona oli myös
leikkimielinen kolmiottelu vankkurituvalla. Kolmisenkymmentä osallistujaa

haastoi itsensä nännikumin heitossa
maitotonkkaan, pienten mölkkypalikoiden tarkkuusheitossa, että älynystyröitä
haastavassa sanojen muodostamispelissä. Sanoja löytyi lähes kolmekymmentä
noppien satunnaisesti muodostamasta
kirjainjoukosta. Kokeileppa itse etsiä
sanat kuvasta!
Kauniin ulkoilupainotteisen päivän
jälkeen oli mukavaa päästä makoisiin
löylyihin. Saunassa oli mukava rentoutua.
Illalla Vankkurituvalla laitettiin jalalla koreasti. Jussi Fischer & Kalevi
Sutilan orkesterin tahditti tansseja yömyöhään saakka.

Onneksi ei ollut paukkupakkasia

Reippailijat makkaralla

Sunnuntaiaamuna lähes 50 henkeä
kävi Martin johdolla laavulla reippailemassa, jossa jo odotti valmiina Sirpan sytyttämät tulet, makkaravalkeat
parhaimmillaan. Meidän kuopus päätti
hiihtoloman makkaraähkyllä syöden
neljä makkaraa ja sen voi arvata kuka
otti ”ruokaperäiset” kun autonnokka
kääntyi kotia kohti.
Turpakäräjillä tuttuun tapaan kyseltiin miltä viikonloppu tuntui ja mitä tapahtumia on tulossa. Myllymäen
Raimo kertoi FICC rallysta ja kannusti
noviisiakin lähtemään ulkomaille porukan mukana. Huono puoli Raimosta on
se, että ”vaarana on, että tähän touhuun
koukuttuu!” Hyvä on muistaa myös
pohjoismaiset päivät ensi kesänä Norjassa ja seuraavana vuonna Suomessa,
Kokemäellä.
Ari ”the arpamies” oli saanut kaikki
arpansa myytyä ja pääpalkintona oli SF
-Caravan Seinäjoen seudun lahjoittama

Puheenjohtajan infohetki

viikonloppu Kalajärvellä, tilaussaunan
kera. Pääpalkinto osui Ypäjälle, Ruusialat tulevat varmasti uudelleen, mutta
uskon vakaasti, ettei voittajat ole ainoita
jotka kulkunsa Kalajärvelle uudelleen
suuntaavat. Kalajärvellä puuhaa ja tekemistä nimittäin löytyy jokaiselle sekä
talvella että kesällä, vauvasta vaariin!

Seinäjoen Seudun puheenjohtaja Pentti
Salo myös muistutti omassa puheenvuorossaan turpakäräjillä meitä osuvasti matkailuajoneuvojen liikkuvuudesta
”Pistetään pyörät pyörimään ja tavataan
taas”

Pähkinää kerrakseen

Arpamyyjä iski jälleen

Sannamari

Tonkkahan ei tahtonu aina osua
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Tutustu Puolaan

M

aassa
puhutaan
lähes yksinomaan
puolaa (96,7 %).
Pääkaupunki on
Varsova, jossa 1,7 milj. asukasta.
Kaupungin läpi virtaa Wisla
(Veiksel) joki. Noin 95 % väestöstä on katolilaisia.
Puola on yksi Itä-Euroopan suurimmista valtioista, 312 685 km2
(Suomi 338 419 km2). Maan keskimääräinen korkeus merenpinnasta on
vain 173 m. Sudeettien ja Karpaattien
vuoristot muodostavat maan etelärajan. Tatran vuoristossa sijaitsee Puolan korkein huippu Rysy, 2499 metriä.
Puolan luoteisosaa hallitsee Itämeren rannikko upeine hiekkarantoineen. Pohjois-Puolassa on suuri
ja kaunis Masurian järvialue. Järviä
Puolassa on kaikkiaan 9300.
Puolan itäosassa on mm. ainutlaatuinen aarniometsä ja kansallispuisto
Bialowieza. Etelä Puolaa hallitsee
Karpaatteihin kuuluva Tatra vuoristo
ja Sudeettien vuoristojono. Tasankoa halkovat suuret joet kuten Odra
(Oder) ja Wisla (Veiksel).

Itäinen reitti

Puolassa on runsaasti
tutustumiskohteita
UNESCO:n maailmaperintölistalta löytyy Puolasta 14 tutustumisenarvoista kohdetta, monien muiden

Hyvä muistaa!
Aika vyöhyke: Keski-Euroopan aika, GMT + 1h. Kesäaika, GMT + 2h
Virallinen valuutta: Zloty (PLN)
Maanteiden ajokelpoisuus on tasoltaan vaihteleva, mutta paranee koko ajan.
Viitoitukset ovat yleensä selkeitä.
Leirintäalueita maassa on runsaasti mutta palveluhintataso on vaihteleva.
Moottoriteitä Puolassa on noin 1 550 km.
Maksullisen tien merkkinä on teksti ”platna”.
Tiemaksua peritään niin yksityisten ylläpitämillä teillä, kuin valtion teillä.
Yksityistenteillä (A1, A2, A4) maksu peritään ajetun matkan mukaan
”maksukopissa”.
- A1 Gdansk – Torun – Lodz
- A2 Frankfurt a.d. Oder – Poznan – Lodz
- A4 Görlitz – Wroclaw – Katowice – Krakowa
* Valtion teille on hankittava joko Via Box (yli 3,5 t tai Via auto (alle 3,5 t).
* Yhdistelmässä, yhdistelmän kokonaispaino ratkaisee, kumpaa käytetään.
Lisätietoja saa www.viatoll.pl/en.

kiinnostavien nähtävyyksien lisäksi.
Luetteloitu on kaikkiaan yli 160 kohdetta.

Matkustaminen
Tässä on koostettu neljä eri reittivaihtoehtoa, tutustumiskohteineen.
Itäinen-, rannikko-, eteläinen- ja läntinen reitti.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*** Jos on mahdollista jätä auto vain vartioidulle ja maksulliselle
pysäköintialueelle.
*** Pidä autoa silmällä hypermarkettien pysäköintialueilla käydessäsi
ostoksilla.
*** Yöpyminen matkailuajoneuvossa leirintäalueiden ulkopuolella
on kiellettyä.
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Wigryn kansallispuisto Suwalkin
tuntumassa

Lauttaretki Dunajec joella Pieninskin
kansallispuistossa (Sromowce Wyznys –Kroscienkoon)

Bialowiezan kansallis-/ luonnonpuisto jossa Visenttejä,
Zubroneja ja Tarpaaneja ym.

Lublinin Kaupunki

Tutustumiskohteita
Zamosc on Puolan parhaiten säilynyt renessanssikaupunki
Krakowan historiallinen keskusta Wieliczkan suolakaivos
Oswiecim, Auschwitz-Birkenaun entiset keskitysleirit
1200-luvulta
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Stettinin kaupunki

Rannikkoreitin tutustumiskohteita

Rannikkoreitti
Masurian järvialue, ”Susivallitus”, Hitlerin päämaja, Gierloz, Swieta Lipka, Puolan kauneinta barokkia
Gdanskin vanha keskusta, Malbork,
Euroopan suurin keskiaikainen linna,
Elblagin kanava, (Slowinskin kansallispuisto) ja Itämeren rannikko

Gdansk
Eteläisen reitin tutustumiskohteita
Tutustu Varsovan vanhaan kaupunkiin, Czestochowa, Jasna Goran Pauliiniluostariin 1380-luvulta,
Sadan sillan Wroclaw ja Aula Leopoldina kaupungin yliopistossa

Läntisen reittivaihtoehdon löydät
nettisivuiltamme ja lisäksi kuvia kiinnostavista tutustumiskohteista.
http://www.matkailuautoilijat.
fi/matkailijalle/reittivaihtoehtoja
Lisätietoja: www.poland.travel.
Rolf

Liikkuvat lentohiekka-dyynit Lebassa

Eteläinen reitti
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Aula Leopoldina

Ajoneuvon
ajovaloumpioiden
kalvosuojaus

A

joneuvon ajovaloumpiot,
kuten myös konepellit joutuvat ajossa koville. Kivet
ja talvisin irtoilevat nastat
aiheuttavat maalipintaan ja lasisiin
umpioihin “ kiveniskemiä” ja naarmuja.
Pahimmassa tapauksessa lasinen umpio rikkoutuu käyttökelvottomaksi kiven
tai nastan vaurioitettua sen rakennetta.
Seurauksena voi olla yllättävän suuri kustannus. Esimerkiksi kirjoittajan oman auton umpion vaihto kustantaa noin kaksituhatta euroa. Kun jokin aika sitten tällaiseen tapahtumaan törmäsin, aloin kysellä
miten umpion voisi suojata. Vinkki tuli
ystäväpiiristä, kuin myös osoite suojauksen tekevän yrityksen yhteystiedotkin,
joten kiitos Raitia Matille rahanarvoisesta
ja muutenkin hyvästä vinkistä.

Umpion suojaksi asennetaan lämmittämällä muovikalvo. Kalvopaksuuksia on
muutamia. Paksuinta mahdollista kalvoa
ei voi asentaa kovin kuperalle pinnalle
jäykkyytensä vuoksi. Asennuksen jälkeen
kalvo on todella huomaamaton. Mikäli ei
tiedä sen olemassaoloa, ei sitä huomaa.
Kalvo kestää hyvin kiveniskuja ja on
helppo puhdistaa. Kustannus ajovaloumpioiden osalta on noin sata euroa ja se on
halpa umpiovakuutus.
Ajovaloumpioiden ja konepeltien ym.
muusta kalvosuojauksesta kertoo teille lisää:

Sopivan kokoinen pala

Läpinäkyvä kalvo

Joonas Lampinen
puh.040 077 0230
Kolarimaalauscenter Oy

s-posti: info@kolarimaalauscenter.fi
www.kolarimaalauscenter.fi

Vähän lämpöä

LUOTETTAVAA KAUPPAA JO 40 VUOTTA
Meiltä saat kaiken, mitä mukavaan ja turvalliseen matkantekoon tarvitset.

Mestarintie 2, 01730 Vantaa

HC_Caravan_187x134.indd 1

Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto
Tuomas Salminen
040 588 5777
0400 672 626 050 5756 720

Atso Muuronen
0500 450 735

11.12.2015 10.53
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40 vuotta
matkailuajoneuvokauppaa

H

elsinki Caravan Oy täyttää pyöreät 40 vuotta.
Näihin vuosiin sisältyy
koko
matkailuajoneuvoalan aaltoileva kehityskaari. Pari
ensimmäistä vuosikymmentä mentiin
matkailuvaunuvetoisesti. Sitten kaupan painopiste siirtyi matkailuautoihin. Tämä suuntaus jatkuu edelleen.
Matkailuajoneuvo on varsin erityinen tuote. Suhteellisen korkean hankintahinnan lisäksi se sisältää vahvan sekoituksen tekniikkaa ja tunnetta. Vapaaajan asunnolla, johon liittyy runsaasti
elämyksiä, on hyvin erityislaatuinen
tunneside omistajaansa. Jotta matkailuajoneuvo palvelisi käyttäjäänsä hyvin,
sen kunnosta on huolehdittava. Tähän
haasteeseen olemme onnistuneet vastaamaan, sanoo Helsinki Caravan Oy:n
toimitusjohtaja Atso Muuronen.
Toimintaidea on alusta asti ollut palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti. Siihen meillä on parhaat mahdolliset valmiudet. On huolto varaosapalveluineen
ja monipuolinen varustevalikoima. Ne
ovat aina olleet palvelemassa asiakkaitamme. Talossamme on ammattitaitoisia

24

tekijöitä. Tänä päivänä henkilökuntamme on toiminut alalla yhteenlaskettuna
yli 200 vuotta. Se on varteenotettava
määrä kokemusta.
Oma osansa työmme onnistumiseen
on pitkäaikaisella vakaalla yhteistyöllä
alan johtavien valmistajien kanssa. Varaosa- ja varustekaupalle antavat vankan
pohjan suorat suhteet valmistajiin.
Teuvo Muuronen aloitti yrityksen
Sörnäisten Verkkosaaressa Kulosaaren
sillan tuntumassa, missä toimimme ensimmäiset vuodet. Sitten oli vuorossa
muutto Vantaalle Kaivokselaan, kunnes
omat uudet tilat valmistuivat Kehä III:n
tuntumaan Keimolanporttiin 1989.
Toimintavuosien karuin jakso ajoittuu 1990-luvun alun lamaan. Silloin uusien matkailuvaunujen kauppa romahti
parissa vuodessa liki 8.000 kappaleesta
alle 400 kappaleen.
Pitkä kokemus on antanut monipuolista oppia. Sen myötä on seurattava
aikaa ja tartuttava uusiin mahdollisuuk-

siin. Eräs merkittävä tekijä on sähköisen
median antamat mahdollisuudet. Panostamme laadukkaisiin nettisivuihin,
Facebookiin ja Instagramiin, sanoo Atso Muuronen. Ne ovat uuden tekniikan
suoma mahdollisuus palvella asiakkaita
entistäkin paremmin.
Matkailuajoneuvon vaihtoa tai hankintaa harkitseva voi tänään tutustua
kiinnostuksensa kohteisiin kotonaan,
kun nettisivujen kuvat ovat laadukkaita
ja annetut tiedot kattavia. Enää ei tarvitse kuluttaa aikaansa kiertelemällä liikkeiden pihoilla tarjontaan tutustumassa.
Vasta kun peruskarsinta on tehty ja mieleinen kohde on löytynyt, täytyy lähteä
liikkeeseen.
Tämän alan asiakkaat ovat toki ennenkin tulleet matkojen päästä kauppoja
tekemään, mutta sähköinen media on
pidentänyt näitä ”hakumatkoja” entisestään. Nyt tuotteista saa jo kotona niin
kattavan kuvan, ettei turhaan tarvitse
lähteä liikkeelle.

UUTISIA
Jäsenetua leirinnästä Kroatiassa
Cresin ja Losinjin saarilla Kroatiassa sijaitsevat leirintäalueet Slatina, Bijar, FKK Baldarin ja Cikat myöntävät
SF-Caravanin jäsenille

•

20 %-alennuksen henkilömaksusta /
yöpymisvuorokausi

•

20 %-alennuksen matkailuajoneuvo- tai
telttapaikasta

Jäsenetuhinnat eivät ole voimassa 15.7. - 20.8.2016
eikä 20.10.2016 - 20.3.2017.

www.camps-cres-losinj.com

Larvanto Kuopiossa
huoltaa myös
Kaben vaunut ja autot!
Kabe kertoi kaipaavansa ketjuunsa ammattitaitoista huoltoliikettä Kuopion / PohjoisSavon alueella. Suositusten perusteella meidät
valittiin huoltamaan Kaben vaunut ja autot.
Sana kiertämään Kaben omistajille!

Ajoneuvolaki muuttuu

- miten uudet sähköiset liikkumisvälineet vakuutetaan?

Ajoneuvolaki muuttui 1.1.2016. Tämän jälkeen monet uudet sähköiset
liikkumisvälineet tulivat liikenteessä laillisiksi. Sähköisiä liikkumisvälineitä
ovat esimerkiksi Segway-tyyppiset kulkuvälineet, sähköiset tasapainolaudat,
sähköiset potkulaudat, yksipyöräiset itsestään tasapainottuvat laitteet sekä sähköavusteiset polkupyörät.
Suurinta osaa näistä sähköisistä liikkumisvälineistä ei ole luokiteltu EU:n kansallisen lainsäädännön mukaisesti ajoneuvoiksi, joten ne rinnastetaan vakuuttamisvelvollisuudeltaan kevyeen
liikenteeseen.
Liikennevakuutus on otettava kaikille niille
liikkumisvälineille tai ajoneuvoille, joiden teho
ylittää 1 kW tai huippunopeus on suurempi kuin 25
km/h. Lisäksi liikennevakuutus tulee ottaa moottorilla varustetulle polkupyörälle, jonka teho saa olla
enintään 1 kW ja huippunopeus 25 km/h. Vakuuttamisvelvollisuus johtuu siitä, että moottoroidulla
polkupyörällä on EU:ssa oma ajoneuvoluokka.
Sen sijaan liikennevakuutusta ei tarvitse eikä
voi ottaa jalankulkua avustaville tai korvaaville
liikkumisvälineille, joiden teho on enintään 1 kilowatti ja jotka kulkevat enintään 15 km/h. Lisäksi
vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät
polkemista edellyttävät sähköavusteiset polkupyörät joiden huipputeho saa olla enintään 250 W ja maksiminopeus 25 km/h.
Liikennevakuutusta ei myöskään oteta niin sanotuille kevyille sähköajoneuvoille, joiden teho on enintään 1 kilowatin, huippunopeus 25 km/h ja leveys
enimmillään 80 cm.
Tarkista, ylittääkö moottoroidun sähköisen kulkuvälineesi teho 1 kilowatin.

Lähde: Fennia-lehti

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

www.prcaravan.fi
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Uudistunut LMC Cruiser ComfortLine T 683

I

so takatavaratila ja yhdistettävät erillisvuoteet normaalikorkeudella. LMC:n uutuusmalli on suunniteltu suomalaiseen makuun eikä varustelussa ole
tingitty.

LMC:n kevään 2016 uutuusmallissa
yhdistyvät sulavasti ajoneuvomatkailijoiden juuri nyt suosimat trendit ja merkin
omat vahvuudet. ComfortLine-malliston
pohjalle suunnitellun puoli-integroidun T
683 –mallin asunto-osan tunnelma on täysin
uudistunut valaistuksen, kromisomisteiden
ja vaaleiden kaapistojen myötä. Merkittävä muutos käyttömukavuuden osalta ovat
normaalikorkeudelle lasketut erillisvuoteet,
jotka voidaan yhdistää tilavaksi 200x210 cm
parivuoteeksi. Vuoteiden alle jää iso ajoneuvon levyinen takatavaratila, johon on pääsy
auton molemmilta puolilta (luukun koko
905x720 cm). Täysin uutta on myös istuinryhmän pyöristetyt pehmusteet, mikä tekee
matkustamisesta entistäkin mukavampaa.
Cruiser ComfortLine T 683 on rakennettu Fiatin alustalle ja siinä on vakiona 2,3
MJT 150 hv –moottori, hopean värinen ohjaamo sekä lämmitysvaihtoehtona Truman
talvipaketti nestekiertoisella lattialämmityksellä. Upotetut ikkunat lisäävät käyttömukavuutta ympäri vuoden. Saatavana on myös
vain 2 000 euron lisähintaan Alden talvipaketti lämmönvaihtimella. Suosiotaan lisäävä
automaattivaihteisto on luonnollisesti saatavana myös T 683 –malliin.

LMC:n varustelu kestää
hintavertailun
Henkilöautopuolelta tutut sumuvalot,
sade- ja hämärätunnistin sekä rengaspainevalvonta ovat ajan trendejä seuraten myös
LMC:n kevään uutuusmallin vakiovarusteita. Korkeakiiltoinen musta jäähdyttimen
säleikkö ja Skid-Plate –lista etupuskurin alla
tekevät niin ikään eroa matkailuautojen perusmalleihin.

LMC_SOMO_683

Cruiser 683_SOMO 2016
Mitä muuta vakiona? Suomessa LMC:n
vakiovarustelu on perusmalleissakin kattava. Iso 90 l polttoainesäiliö, radiovalmius
ja Fiatin alustapaketti ohjaamon automaattisella ilmastoinnilla, sähköisesti säädettävillä
ja lämmitettävillä sivupeileillä, vakionopeudensäätimellä sekä tarpeelliset asunto-osan
mukavuudet ovat LMC:llä perusvarusteita.
Kevään T 683 –mallissa vakiona ovat lisäksi
korkeussäädettävä nahkainen monitoimiratti,
peiliantenni DAB-valmiudella, LED-päiväajovalot, suihkun puinen lattiaritilä sekä
Fiatin 16-tuuman alumiinivanteet. Korkealaatuinen THULE-markiisi sekä viilentävä ja
lämmittävä TRUMA Aventa Comfort -ilmastointilaite sisältyvät myös vakiovarusteisiin.
ComfortLine–malliston vakiovarusteista
mukaan kuuluvat leveä 70 cm asunto-osan
ovi. Neljälle matkustajalle suunnitellussa
pohjaratkaisussa sisäänkäynti onkin jopa
ruhtinaallisen avara.

Älypuhelimesta lisäetua

Cruiser 683_SOMO
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Appsit, karttaohjelmat sekmatkakohteen
tärkeimmät nähtävyydet ja parhaimmat ravintolat kertova TripAdvisor ovat monelle
ajoneuvomatkailijalle tuttuja. LMC:n kevään uutuusmallin kohdalla hyötyy älypuhelimesta tai tabletista merkittävästi, sillä

vakiona sekä Truman että Alden talvipaketin
yhteydessä toimitukseen kuuluu joko TRUMAn iNet-Box tai Alde Smart Control, jolla
voi ohjata etänä ajoneuvon sisälämpötilaa ja
käynnistää esim. jääkaapin jäähtymään.
LMC Cruiser ComfortLine T 683 –
mallin hinta Suomessa on 77 600 euroa.
Ensimmäiset autot saapuvat maahantuojille
helmi-maaliskuun taitteessa.

LMC

(Lord Münsterland Caravan)
LMC Caravan GmbH & Co. KG on osa
suurta saksalaista Erwin Hymer Group –konsernia. Yrityksen jatkuvasti uudistuva tehdas
ja toimipaikka sijaitsevat Sassenbergissa
Pohjois-Saksassa noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä Düsseldorfista koilliseen. LMC
on valmistanut matkailuajoneuvoja yli 60
vuotta ja Skandinavia Suomi mukaan lukien
on ollut LMC:lle aina merkittävä markkinaalue, mikä näkyy nykyisinkin isosti valmistajan tuotekehityksessä. Suomessa yhteyksiä
valmistajan ja valtuutettujen LMC-maahantuojien välillä hoitaa suomalainen tytäryritys
Erwin Hymer Group Suomi Oy.

www.lmc-caravan.fi
www.facebook.com/lmcsuomi

Kevään korvilla leirintäkortit kuntoon

K

eväällä on hyvä tarkistaa lompakossa matkaavien leirintäkorttien voimassaolo.
SF-Caravanin jäsenkortilla saat
alennusta lähes kaikilla kotimaan
leirintäalueilla, mutta ulkomaille
matkaavan karavaanarin on suositeltavaa hankkia jäsenkortin lisäksi
kansainvälinen leirintäkortti. Tutustu karavaanarit.fi -sivustolla leirintäkorttien tarjoamiin etuihin, ja valitse
itsellesi sopivin vaihtoehto. Leirintäkorttien tilaus onnistuu kätevimmin Jäsenten verkkokaupasta.
SF-Caravanin
jäsenkortilla
saat alennusta lähes kaikilla kotimaan leirintäalueilla, ja ulkomailla sisarjärjestöjemme jäsenetualueilla. Listan sisarjärjestöistä
löydät www.karavaanarit.fi. SFCaravanin jäsenkortin voimassaoloaika on merkittynä korttiin
numeroin muodossa ”kuukausi/
vuosi”.

ravaanarille suositeltava, koska
se vaaditaan useimpien maiden
leirintäalueilla. Kansainvälisellä
leirintäkortilla saa alennusta yli
2500 leirintäalueella 26 Euroopan
maassa.
Kansainvälinen leirintäkortti on voimassa 12 kuukautta kirjoittamiskuukaudesta lähtien ja
sen hinta on 10 euroa. Perhettä
kohden riittää yksi kortti. Kortti
on voimassa kaikissa Euroopan
maissa, paitsi virallisesti se ei kelpaa Ruotsissa.
Kansainvälinen leirintäkortti
sisältää passin tai virallisen henkilökortin tiedot, ja sen voi jättää
passin asemasta leirintäalueen
vastaanottoon. Korttiin sisältyy
leirintäalueella
voimassaoleva
vastuuvakuutus.

Camping Key Europe -kortti (CKE)

Kansainvälinen leirintäkortti (CCI)

Kansainvälinen leirintäkortti,
CCI-Carnet, on Euroopassa tai
sen ulkopuolella liikkuvalle ka-

Camping Key Europe -kortin
haltijoille myönnetään alennuksia ja
etuja yli 1600 leirintäalueella Suomessa ja Euroopassa. Ruotsalaiset
leirintäalueet edellyttävät yleensä
Camping Key Europe -korttia, ja
myyvät korttia myös itse.

Camping Key Europe on perhekohtainen kortti, jolla nopeutetaan
majoittujien asiointia leirintäalueen
vastaanotossa. Korttiin sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus koko
perheelle leirintäalueella. Kortin
hinta on 16 euroa, ja se on voimassa
kalenterivuoden.
ACSI leirintäkortti
Hollannissa tukikohtaansa pitävä
ACSI tarjoaa tietoa Euroopan leirintäalueista internetsivuillaan sekä
ACSI leirintäkortin. Kortin tilaamalla saa mukaan kartan ja kaksi opasta,
joissa on tiedot kortin hyväksyvistä
alueista. Kortilla saa alennusta 2940
leirintäalueelta 20 Euroopan maassa.
SF-Caravanin jäsenet voivat tilata ACSI leirintäkortin Jäsenten verkkokaupasta. ACSI pakettiin kuuluu
leirintäkortti, kaksi opasta ja kartta.
Paketin hinta on 14,95 euroa + postikulut 7,00 euroa.
Lue lisää leirintäkorteista www.
karavaanarit.fi -sivustolta ja tee
tilaus jäsenten verkkokaupassa.
Tarkista ennen kortin tilausta, että passisi tai henkilökorttisi on voimassa tuon kansainvälisen leirintäkortin voimassaoloajan.
Jäsenten verkkokauppa vaatii
kirjautumisen jäsensivuille. Mikäli
et ole vielä rekisteröitynyt jäsensivuston käyttäjäksi, tee se nyt liiton
sivuilta.
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Bändi eksyi keikan jälkeen
Bändi eksyi keikan jälkeen hirveässä
humalassa kävelemään junaraiteelle.
Hetken ajan bändin kontattua raiteilla
kitaristi tokaisi
“v…., kun nää on pitkät portaat!”
tähän rumpali vastasi
“ja on muuten s..tanan matalat kaiteet.”
bändin basisti lohdutti muita sanomalla:
“ei mitään hätää pojat, hissi on tulossa”

Avioelämää

Nainen heräsi keskellä yötä ja huomasi,
että hänen aviomiehensä ei ollut hänen vierellään nukkumassa.
Nainen meni alakertaan etsimään miestään. Hän löysi miehensä keittiöstä pöydän
äärestä istumasta, kahvikuppi kädessään ja
syvissä mietteissään tuijottamassa edessä
olevaa seinää.
Nainen näki, kun mies pyyhkäisi kyyneleen silmäkulmastaan ja hörppäsi sen jälkeen kulauksen kahvia.
“Mikä hätänä, kultaseni?” nainen kysyi,
“Miksi olet täällä tähän aikaan yöstä?”
Aviomies katsoi kahvikuppiaan ja kysyi
surullisena: “Muistatko, kun me seurustel-

tiin 20 vuotta sitten ja kun sinä olit vasta
16?”
“Kyllä vain,” vaimo vastasi.
“Muistatko, kun isäsi sai meidät kiinni
autoni takapenkiltä muhinoimasta?” mies
kysyi.
“Kyllä, minä muistan,” vaimo vastasi
istuutuen tuolille miehen viereen.
Aviomies jatkoi: “Muistatko, kun isäsi
tunki haulikon naamaani kiinni ja sanoi: ‘Joko sinä viet tyttäreni avioon tai minä lähetän
sinut vankilaan 20 vuodeksi’?”
“Minä muistan myös sen,” vaimo vastasi pehmeällä äänellä.
Mies pyyhkäisi toisenkin kyyneleen
silmästään ja sanoi: “Minä olisin päässyt tänään pois vankilasta.”

Kaksi naista istui
ravintolassa

Pikku-Kalle kotona

- Pikku-Kalle tuli koulusta ja isä kysyi
-mitä koulussa oli?
- Pikku-Kalle vastasi kemia
- Isä sanoi mitä huomenna koulussa on
- Pikku-Kalle vastasi missä koulussa?

Arvoitus
- Mitä eroa on kadulla ja juopolla ?
- katu menee aina kapakan ohi, mutta
juoppo ei.

Äiti- ja poikahauki
ui kaislikossa
Äiti- ja poikahauki uiskentelivat kaislikossa kun uistin viiletti ohi.
Poikahauki kysyi: “Äiti, mikä tuo oli?”
Äitihauki: “Se oli se Rapalan h**ra,
jonka mukaan isäsi lähti viime kesänä.”

Kaksi naista istui ravintolassa. Toisella
oli punainen tukka ja toisella harmaa.
- Miltä tuntuu kun tukka on tulessa? kysyi harmaatukkainen leikillään.
- Sinunpa tuo pitäisi paremmin tietää,
kun itselläsi on vain tuhkat jäljellä.

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 14,00 euroa.
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Ota laatuloikka vaihda
Kabeen

www.kabe.se/fi

Kabe on pohjoismaisen laatuperinteen suvereeni ylläpitäjä ja kehittäjä.
Lähes 60 vuoden kokemuksella Kabe on luonut vapaa-ajan asumiseen huipputason kestävien
rakenteiden, toimivan tekniikan ja skandinaavisen designin avulla. Suosittelemme lämpimästi
käyntiä Kabe-kauppiaan luo.
Travel Master 740

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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Muista turvaväli
Liukkaassa ja paikoin ruuhkaisessakin lomaliikenteessä ennakoivan ajon
merkitys korostuu entisestään. Yllättävässä tilanteessa kuljettajalta kuluu
yleensä vähintään sekunti vaaran havaitsemisesta jarrupolkimen
painamiseen. Liian lyhyt turvaväli edellä ajavaan voi johtaa peräänajoon tai
jopa ketjukolariin. Siksi riittävästä turvavälistä on tärkeä pitää huolta.

Ajoneuvon
pysähtymismatka
lumisella tienpinnalla

Maantiellä hyvissäkin
olosuhteissa etäisyyden tulisi
olla metreinä sama kuin
ajonopeus esim. 80 km/h – 80
metriä eli noin neljä sekuntia.

SF-Caravanin edut Ifissä

Tutustu järjestösi
neuvottelemiin etuihin Ifissä.

Ole huoletta.
Me autamme.

