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Caravan suurmyymälä keskellä Suomea
Varastossamme on jatkuvasti
150-200 ajoneuvon valikoima.

Matkailuautot

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan
matkailu- ja retkeilyautoja.

Matkailuvaunut

Katso koko valikoima
internetissä www.jyvascaravan.fi

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja
valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Tule tutustumaan
matkailuvaunuihimme.

Lämpimissä sisätiloissa noin 40
matkailuajoneuvon näyttely.

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 8 mekaanikkoa.

Myyntiryhmä

0400 407 066

Jälkimarkkinoinnin ammattilaiset
Varaosat:
0400 407 035
Huolto:
0400 407 055

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.
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Yli 20 alan ammattilaista valmiina palvelukseen!

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

Vuokraus:
0400 620 445

Seppo Etelämäki
GSM 0400 672 699

Markus Mutanen
GSM 040 772 7994

Anssi Kälviäinen
GSM 0400 407 154

Jouni Sorvari
GSM 040 529 4830

Asko Pasanen
GSM 040 732 9147

Henri Nieminen
GSM 0400 601 723

Jukka Autio
GSM 0400-530125

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

Saimme vielä lisäerän
Suosittuja Adria 50 Years Edition -juhlamalleja
nopeaan toimitukseen!
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Adria Matrix M 650 SF 50 Years Edition alk. 69.990€
Adria Matrix M 670 SL 50 Years Edition alk. 73.500€

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous
uuteen matkailuajoneuvoon

AIN
KORKO V

0,99

%
ilman muita kuluja*

*) 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.
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SILVER
collection

VERTAA
Lainan määrä
Korko
Perustamiskulut
Kk-maksu
Laina-aika
Käsiraha
Luottokulut yht.

J.Rinta-Joupin
rahoitus

Vertaileva
tarjous

40 000 €
0,99 %
0€
0€
72 kk
0€
1 216 €

40 000 €
5,9 %
190 €
9,90 €
72 kk
0€
8 532 €

SÄÄSTÄT 7 316€
(esimerkissä)

Suurvalikoima hyviä vaihtoautoja.
Tervetuloa kaupoille!

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
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,
Lahden messukeskus

matkailuinfoa ja oma osasto on E4 (halli E)

Lokakuu
21. – 30.10.2016 (9 päivää)
Amsterdam – jäsenmatka

Marraskuu

12.-13.11.2016 Caravan Gaala
M/S Baltic Queen
Helsinki-Tallinna

18.-20.11.2016
Pikkujoulu ja vuosikokous
Wanhat Wehkeet
Karstula

23.-25.9.2016
Teatteri- ja Syyspäivät
Riihivuori, Muurame

Seuraa myös tiedotuksia netissä:

www.matkailuautoilijat.fi
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Puheenjohtajalta
Aurinko hellii meitä ulkona ja tuntuukin taas kesäntulo liian aikaiselta. Juhannusruusut ja sireenit
kukkivat suuressa loistossaan. Muistan aina kun juhannuksen merkkinä olivat nuo kukkivat pensaat.
Toivotaan, että kesästäkin tulee aurinkoinen joka antaisi iloa enemmän myös matkailuun.
Vuoden suurin tapahtumamme vappu on takanapäin. Ilma suosi meitä myös silloin aurinkoisena.
Paikalle saapuikin suuri joukko matkailuajoneuvoja
juhlistamaan Sirkus Wappua.
Oulussa pidettiin tämän vuoden liittokokous, jossa
yhdistyksestämme oli paikalla viisi virallista edustajaa seitsemällä äänellä. Yksi käsiteltävistä asioista oli
liittohallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamisesta. Äänestyksen tuloksena oli, ettei sääntömuutosesitys mennyt läpi. Tämä jäikin pohdituttamaan miten
saadaan uusia jäseniä liittoon, miten nuoret kiinnostuvat ja miten saadaan heidät uskomaan että olemme
nykypäiväinen ja kiinnostava leirintämatkailua edistävä järjestö. Vai jämähdämmekö paikoilleen seuraavat 50 vuotta. Nykypäivän hektisessä työelämässä
huomaa miten kaikki muuttuu ympärillä nopealla
tahdilla ja myös harrastusten piirissä pitäisi tälläinen
ilmiö nähdä. Kyllä kaikki asiat vaativat tarkastelua ja
päivitystä, jotta saamme myös tulevaisuudessa uusia
jäseniä joukkoomme. On harmillistä jos katsomme
vain lähelle. Pitäisi olla kauaskatseinen ja nähdä tulevaisuuden vaatimukset ja haasteet. On harmillista jos
kaunis kotomaamme karkoittaa nuoremmat matkailemaan rajojen taakse jossa muututaan ja uudistutaan
muuttuvan ympäristön tahdissa. Sanoihan jo Nummisuutareissa Topias, maailma muuttuu Eskoseni.
Nyt on hyvä aika muistutella, kaikki hallitukseen
ehdolle vuosille 2017 - 2018 haluavat pitäisi jättää
kirjallinen suostumus ehdolla olostaan hallitukselle
viimeistään heinäkuun 22. päivänä, kirjeitse tai sähköpostilla. Hallituksesta erovuoroisia tänä vuonna
ovat Soile Lehmusto, Petteri Parkkali, Martti Pulkki
sekä minä puheenjohtaja Irmeli Valve. Samoin yksi
hallituspaikka jäi täyttämättä viimevuonna ja siihen
on vuoden paikka avonaisena. Kuitenkin toivon vaikka ”Hommia” tehdään talkoilla, että ehdolle tulijoita
hallitukseen löytyy.
Nyt suunnataan lomien suunnitteluun ja kesä matkailuun ajatukset. Kotimaa on pullollaan tapahtumia
ja ne ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Kyllä pitäisi
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jokaiselle halukkaalle löytyä omat mielenkiintonsa.
Iso joukko suomalaisia myös matkaa tänä vuonna
pohjoismaisille päiville Norjaan Seljordiin. Siellä
markkinoidaan samalla ensivuoden Suomen järjestämää vastaavaa tapahtumaa Kokemäellä. Portugalin
F.I.C.C. Rallyyn lähtijöitä on tänä vuona normaalia vähemmän, olisiko pitkä matka syynä moiseen.
Tottakai paljon muitakin mielenkiintoisia paikkoja
löytyy rajojen takaa. Lähde rohkeasti vain matkailemaan!
Syksyllä tapaat meidät Lahden messuilla omalla
osastolla. Tutustu samalla alakerran kokoustilassa
järjestettäviin tietoiskuihin. Sinne tulee kotimaan
mielenkiintoisista kohteista tietoa sekä kokeneen ulkomaan matkaajan kertomuksia, sekä vinkkejä matkailuvälineiden hankinnasta.
Syyspäiviä vietetään Muuramen Riihivuoressa
jossa päästään katsomaan teatteri Murmuun esitystä
Anopit. Erillaisia hattuja mukaan, kun teemana tällä
kertaaa on Hatut.
Lähde mukaan myös mielenkiintoiselle matkalle
Amsterdamiin, paikkoja vielä muutama jäljellä. Laitetaan pyörät pyörimään, toivotan kaikille aurinkoista Kesää.

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

N

iin se kesä taas tuli,
suorastaa vauhdilla ja
yllätti kaikki. Nyt on
varmasti ne viimeisetkin matkailuvälineet kaivettu
esiin ja suunnitellaan viikonloppureissuja sekä kesälomamatkoja. Osa suunnistaa tänäkin vuonna ulkomaille, mutta toivottavasti
ette te muut kuitenkaan unohda
näitä meidän kotoisia ja mukavia
leiripaikkojamme.
Itse olen ottanut tavoitteeksi vuosittain käydä esim. kolmella uudella
alueella. Aina leiripaikoista löytyy
uusia elämyksiä ja uusia matkailun
ystäviä, kun vain menette tutustumaan avoimin mielin paikkaan. Paljon on vielä campingalueita käymättä meidänkin perheellä, joten suuntamme onkin kotimaan paikkoihin.

ABC:llä yöpyminen
Keskustelu tuosta ABC:n perimästä yöpymishinnasta tuntuu ainakin itsestä aivan turhalta, koska kyllä
jokainen joka harjoittaa liiketoimintaa, haluaa korvauksen palveluistaan.
Hinta taas on mielestäni kohtuullinen siihen nähden, että voi yöpyä
alueella, jota valvotaan läpi yön. Lisäksi on mahdollista käyttää läpi yön
wc:tä ja vaikka käydä yöpalalla.
Uskon, että yritykset ovat myös
huomanneet, että kaikki eivät käytä
huoltoaseman palveluja, vaikka yöpyvät siellä ja tyhjentävät jätesäiliöt
heidän tarjoamiin tyhjennyspaikkoihin. Suurin osa on meistä varmaan
kuitenkin käyttänyt ABC:n palveluja yöpyessään huoltoasemilla, niin
itse ainakin olen tehnyt. Usein näillä
ilmaisilla palveluilla on taipumus
poistua, kun kustannuksia tulee palvelujen käytöstä. Yrityksille muodostuu mm. kuluja vesimaksuista

ja tyhjennyslaitteiden huollosta ja
kunnossapidosta. Mielestäni tässä
on ymmärrettävä yritystoiminnasta
leipänsä hankkivia myös.

Kynämiehiä/naisia?
Mikäli lukijoissa on joku, jolla
on vähänkin ”kynämiehen vikaa”,
eli saa paperille tekstiä. Saat aikaan
esimerkiksi omasta lomamatkasta
matkakertomuksen, niin ne kirjoitukset kiinnostavat. Toimitus ottaa
mielellään vastaan matkakertomuksia kuvien kera. Jutun voi tehdä kotimaanmatkasta tai ulkomaanmatkasta. Kaikki meistä, kun eivät ole
ehtineet ”mualimaa” kiertämään,
joten on mukava lukea toisten matkakokemuksia. Lisäksi siitä voi joku
saada idean lähteä itsekin samanlaiselle matkalle tai sitten vain matkailla nojatuolissa (lehteä lukien ja kuvia katsellen).
Yhdistyksemme jäsenmäärä on
kasvanut kiitettävästi, ja on jo 1897.
Jäseniä on eri puolella Suomea. Tervetuloa yhdistykseemme uudet jäsenet!
Toivotan jäsenistölle leppoisia,
virkistäviä sekä hauskoja matkoja –
muistathan heilauttaa kättä, kun tullaan tienpäällä vastakkain.
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Ota kesän retkikohteeksi
Patvinsuon kansallispuisto!

P

atvinsuon kansallispuisto
sijaitsee Koitereen pohjoispäässä, Lieksan ja Ilomantsin rajalla. Alueen
koko on noin 40 km2.
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Tarkat ajo-ohjeet ja tietoa alueesta
saat osoitteesta http://www.luontoon.
fi/patvinsuo/kartatjakulkuyhteydet
Olemme vierailleet Patvinsuolla
parikin kertaa. Paikka on upea. Mei-

dän suosikkimme on Suomujärven
kierros. Suomujärven merkattu kierros on noin 17 km, josta 15 km on autiota hiekkarantaa, loput mäntykangasta ja kuusimetsää. Suomun kierto
soveltuu hyvin päiväretki-kohteeksi.
Reitillä on taukopaikkoja joissa voi
keitellä kahvia, valmistaa retkimuonaa, tai vaikka yöpyä. Reitti on helppokulkuinen ja se on hyvin merkitty.
Käynti ajankohdasta riippuen
metsän antimia voi olla reilusti saatavilla, kuten herkkutatteja, mustikoita,
puolukoita ja varsinaisen suon puolella hillaa tai vaikkapa Suomujärvestä virvelöityä haukea.
Suomujärven rannalla sijaitsee
alueen luontotupa, telttailualue sekä matkailuajoneuvoille tarkoitettu

pysäköintialue. Portti pysäköintialueelta niitylle luontotuvan ohi on ahdas, mutta keskilevyinen (235 cm)
matkailuauto mahtuu siitä juuri ja
juuri läpi. Metsän reuna antaa suojaa
tuulelta tai paahteelta, joten olemme
jättäneet automme aina portin sisäpuolelle varjoon vanhan risuaidan
kupeeseen.
Luontotuvasta, joka on auki kesäsesonkina, voi myös vuokrata saunan.
Sen tuntihinta oli viime käynnillä 10
€. Hintaan sisältyi tunnin lämmitys
aika, joka tarkoitti kahden tunnin
saunomista, koska joku oli saunan jo
lämmittänyt valmiiksi.
Ensivaikutelma saunasta oli: Onpa suuri. Mahtaako noin pieni kiuas
antaa tarpeeksi löylyä. Tää on jostakin suuresta ja vanhasta savusaunasta
purettu ja siirretty tänne, saas nähä.
Lopputulema oli: Paras sauna ikinä. Mahtavat löylyt upeassa kesäillan
hämärässä, hiljaisen hiekkarantaisen
erämaajärven sylissä. Ei pöljempää.
Ehkäpä seuraavat valokuvat kertovat enemmän kuin ne kuuluisat tuhat sanaa miksi suosittelen tätä aluetta kesän retkikohteeksi.
Kesäterveisin Martti

Suomen Vaunuosa Oy
...Täyä  30 u!
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Kohti Ranskan alppeja
kesällä 2015

O

li heinäkuun 2 päivä
kun jätimme Jullien kylän Rhon’n viinialueella
taaksemme ja suuntasimme auton keulan kohti Ranskan
alppeja. Navigaattoriin asetimme
määränpääksi St. Jean de Mauriennen kaupungin Savoie’n maakunnassa alppien eteläpuolella.
Kaupunki oli samalla tämänkertaisen matkamme eteläisin kohde.
Reittimme kulki kapeita ja mutkikkaita teitä läpi kauniin maaseudun ja
monien pienien kylien moottoriteitä tietoisesti välttäen. Korkeuserot matkan aikana olivat suuria, korkeimmillaan reitti
kulki 638 m merenpinnan yläpuolella,
ennen kuin tie laskeutui kauniin Lac du
Bourget järven rantaan 300 metriä alempana.
Ohitettuamme Chamberyn kaupungin jatkoimme tietä D1066 ja siitä
edelleen Ranskan alpit kiertävälle tielle
D1006, jonka varrelta löytyisi seuraava leiripaikkamme, St.Jean de Maurienen kaupunki. Tämä kaupunki liitetään
vahvasti mm. pyöräilyyn ja Tour de
France (ranskan ympäriajo) kilpailuun.
Olimme ajaneet päivän aikana 255 km
mutta olimme aika väsyneitä saapuessamme perille leirintäalueelle, Camping

Kohti Col de l’Iserania
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Camping Lanslevillard

des Grand Cols 700 m korkeudella merenpinnasta. Päivän ajomatka oli ollut
yllättävän rasittava kaikkine kylineen
ja liikenneympyröineen navigaattorin
avusta huolimatta. Illansuussa teimme
kuitenkin vielä pienen kävelylenkin
kaupungin keskustaan ennen kuin painuimme yöpuulle.

Helle senkun jatkui, kun seuraavana
päivänä jatkoimme matkaa kohti 57 km
päässä olevaa Lanslevillardin kylää. Navigaattorin korkeusmittari näytti meidän
ajavan ylämäkeä koko ajan. Hieman ennen Modanen kylää La Normassa oli
maantieliittymä, josta ”Tunnel du Frejus” nimeä kantavan maantietunnelin

Lähestytään Col de l’Iserania

kautta olisi päässyt kätevästi Torinoon
Italiassa. Matkaa olisi kertynyt ainoastaan 110 km. Kiusauksesta huolimatta jatkoimme eteenpäin alkuperäisen
suunnitelmamme mukaan. Samalla kun
tie seurasi L’Arc jokea vastavirtaan,
meitä ympäröi lumen peittämät huiput,
jotka ylsivät noin 3500 m korkeuteen.
Olimme hyvin otettuja ympäröivistä
kauniista maisemista.
Matkalla huomiomme kiinnittyi suureen määrään motoristeja, joista kaksi
olivat suomesta, hienoihin urheiluautoihin sekä suureen joukkoon pyöräilijöitä.
Haasteellinen reitti tuntui olevan hyvin
suosittu ko. harrastajien keskuudessa.
Ohitimme vielä Mont Cenis vuoren juurella olevan Lanslebourg-Mont
Cenis pikkukaupungin ennen kuin saavuimme määränpäähämme Lanslevillardin kylään noin 1430 m korkeudella
merenpinnasta.
Leirintäalue ”Camping Caravaneige
de val Cenis” oli kylään tultaessa vasemmalla aivan maantien tuntumassa.
Itse kylään oli vain parin sadan metrin
kävelymatka leirintäalueelta. Kävimme
ihastelemassa tätä pientä pittoreskia
kylää, teimme joitakin ruokaostoksia ja
pistäydyimme kylän infotoimistossa tapamme mukaan. Illansuussa ilma viileni
nopeasti ja alkoi sataa.
Pimeyden laskeuduttua, vuorten takana Italiassa, taivasta vasten, näkyi
runsaasti salamointia mutta ukkosen
jyrinää ei kuulunut Ranskan puolelle.
Oli hieman pelottava tunne ja mieleen
juolahti ajatus siitä, minkälainen mahtaa
olla sää seuraavana päivänä, kun edessä
on Col de l’Iseran solan ylitys matkailuautolla.

Tauko Col de l’Iseranissa

Kappeli Col de l’Iseranissa

Col de L’Iseran sola
Aamu valkeni kuitenkin kauniin aurinkoisena, kun aamiaisen jälkeen valmistauduimme hieman jännittyneessä
mielentilassa jatkamaan matkaa. Kartasta totesimme, että edessä on 35 km
vaativaa nousua serpentiinitietä Col de
L’Iseraniin laelle 2770 m korkeuteen
merenpinnasta.
Siellä pitäisimme pitkän kahvitauon
ja nauttisimme ympäröivistä maisemista, ennen kuin lähtisimme laskeutumaan
48 km serpentiinitietä kohti Bourg-StMauricen kaupunkia. Jyrkimmillään
lasku tulisi olemaan 12 %. Kotona ennen matkalle lähtöä auto oli käytetty
huollossa, jossa mm. jarrut oli tarkistettu ja jarruneste vaihdettu. Sen suhteen
sisäinen tunne oli luottavainen.
Lähdimme verkkaisesti matkaan
ylöspäin solaan johtavaa mutkittele-

vaa tietä kohti Bonneval-Sur-Arcin kylää, josta sitten alkoi todella jännittävä
ajoetappi. Tie ei ollut kovin leveä, nousu jyrkkeni ja tien reunakivetystä puuttui monissa paikoissa. Siinä vaiheessa
ei enää kannattanut miettiä mahdollisia
ohitustilanteita, mikäli ylhäältä tulisi
vastaan vaikkapa toinen matkailuauto.
Onneksi vastaantulijat olivat henkilöautoja, motoristeja ja pyöräilijöitä.
Kohtaamiset sujuivat siten hyvin. Ennen kuin saavuimme Col de
L’Iseraniin, pidimme pienen hengähdystauon ”foto stopin” muodossa. Näköala alla olevaan laaksoon oli huikea.
Keskustelimme samalla paikalle polkeneen paikallisen pyöräilijätytön kanssa,
joka kertoi harjoittelukokemuksistaan
tällä reitillä.
Koska lunta oli aivan auton vieressä,
meidän piti tietysti tehdä lumipalloja,
tosin hyvin karkeasta ja jäisestä lumes-

Kohti Val d’Isereä
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Val d’Iseren kylä

ta. Talvisin tämä reitti on suljettu kaikelta liikenteeltä.
Kun sitten monien serpentiinimutkien jälkeen saavuimme Col de L’Iseran
solan laelle, hämmästyksemme oli
suuri. Siellä emme olleet yksin,
motoristeja oli runsaasti paikalla, kuten myös polkupyöräilijöitä, muutamia henkilö-autoja ja kolme muuta
matkailuautoa. Suurin osa heistä olivat tulleet vastakkaisesta suunnasta.
Iloitsimme siitä, että olimme lähteneet
aamulla aikaisin matkaan ja siten vält-

tyneet tältä suurelta vastaantulijoiden
ruuhkalta.
Col de L’lseranissa on kahvila ja
matkamuistomyymälä sekä hieman sivussa pieni kappeli. Pidimme toista tuntia kestävän kahvitauon samalla nauttien
kauniista säästä ja paikalla vallitsevasta
leppoisasta tunnelmasta. Kyllä paikalle
tulijoista huomasi, että matkanteko Col
de L’Iseraniin oli ollut haasteellista ja
että monen suuri unelma oli toteutunut.
Kun tunsimme, että olimme valmiit
jatkamaan matkaa, lähdimme ajamaan

serpentiinitietä 48 km elämämme
toistaiseksi pisintä alamäkeä. 12 km
jälkeen tuli vastaan kuuluisa Vald›Iseren kylä ja laskettelukeskus.
Ylhäältä tultaessa kylä avautuu
hyvin viehättävänä kauniine vanhoine
taloineen mutta alempana rinteeseen
oli rakennettu suuri määrä nykyaikaisia
hotellirumiluksia, jotka eivät millään
tavoin ”istuneet” muuten upeaan ympäristöön. Emme jääneet ihmettelemään
asiaa sen enempää vaan jatkoimme mutkikasta alamäkeä eteenpäin.
Matkan varrella, 4 km Vald’Iserestä, ohitimme 1790 m korkeudella merenpinnasta, korkeiden vuorten
ympäröimän suuren 2,74 km2 kokoisen
Lac du Chevrilin tekojärven. Chevrilin
pato rakennettiin vuosina 1948-1952 ja
oli aikanaan Euroopan suurin pato (250
m pitkä ja 180 m korkea). Ohitettuamme Ste-Foy-Tarentaisen ja Seezen kylät
saavuimme helpottuneina päivän päätepisteeseen Bourg-St-Mauricen kaupunkiin 800 m korkeudella merenpinnasta.
Leirintäalue ”Camping Le Versoyen”
löytyi helposti ja myös sopiva leiripaikka suurten lehtipuiden varjossa. Lämpötila varjossa oli +36 C.
Yksi karavaanimatkailumme historian merkittävimmistä ja ikimuistettavimmista seikkailuista oli onnellisesti ohi.
Leirintäalueella oli käytössä ilmainen
Wlan-verkko, joten meillä oli taas hyvä
tilaisuus lukea viimeisimmät kuulumiset Koti-Suomesta. Leirintämaksu oli
17,70 €/yö sisältäen sähkön.

Savoien maakunta

Talo Val d’Iseren kylässä
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Seuraava kohteemme oli Albensin
pieni kaupunki Savoien maakunnassa parikymmentä kilometriä Aix-LesBainsin kaupungista pohjoiseen. Mutta
Albensiin päästäksemme päätimme ajaa
Albertvillen ja Annecyn kaupunkien
kautta.
Valitsemamme reitti vei meidät kohti kaunista kirkasvetistä Annecyn järveä,
jonka länsirannalta löysimme seuraavan
leiripaikkamme Sevrierin kylästä. Erinomainen leirintäalue Camping Le Panoramic oli rinteessä kylän yläpuolella.
Upeasta näköalasta yli turkoosin värisen
Annecy järven leirintäalue veloitti meiltä 28,60 € /yö sisältäen sähkön ja uimaaltaan käytön. Kyllä leirintäalue palveluineen oli hintansa väärtti.
Matkamme jatkui seuraavana päivänä kohti Annecyn kaupunkia. Tässä historiallisessa kaupungissa emme

pysähtyneet, vaan jatkoimme suoraan
kohti Albensin kaupunkia. Tiesimme
palaavamme ihastuttavaan Annecyn
kaupunkiin muutamien päivien päästä
tutustuaksemme kaupunkiin lähemmin.

Albensin kaupunki

Albens on pieni noin 3500 asukkaan
maaseutukaupunki, jossa vietimme seuraavat 10 päivää paikallisella leirintäalueella (Camping Beause’jour). Meillä
oli suuri ilo tavata vanhoja karavaanarituttujamme, joiden kanssa sovimme yhteisistä retkistä lähiympäristöön. Eräällä
tällaisella retkellä tutustuimme Annecyn
kiinnostavaan kaupunkiin.
Kävimme Beaufortin kaupungissa
toimivassa juustolassa, nousimme 1150
m korkeudessa sijaitsevaan Hautelucen
ihastuttavaan alppikylään, josta ihailimme taivaanrannassa kohoavan Mont
Blancin lumenpeittävää huippua. AixLes-Bainsin kaupungista teimme myös
veneretken Lac du Bourget-järven yli
toisella puolella sijaitsevaan keskiaikaiseen Hautecomben luostariin.
Toisena päivänä kävimme myös hyvin erikoisessa paikassa nimeltään Les
Jardins Secrets, ”Salainen puutarha”.
Puutarha sijaitsee 19 km Annecyn kaupungista luoteeseen Vaulxin pienessä
kylässä. Tämän marokkolaisia vaikutteita omaavan puutarhan rakennuksineen on pala palalta luonut yksi perhe
useimpien vuosien saatossa. Vuoden
aikana tässä erikoisessa puutarhassa käy
n. 30000 vierailijaa.
Ranskan itsenäisyyspäivän illan vietimme Albensin kaupungissa kaupunkilaisten kanssa ranskalaisia perinteitä
noudattaen. Ohjelmallisessa illanvietossa esiintyivät mm. Albensin kaupungin
puhallinorkesteri sekä paikallinen rockyhtye. Itsenäisyyspäivän juhliminen
päättyi upeaan ilotulitukseen.
Kaikki hyvä loppuu aikanaan, kuuluu vanha sanonta, ja niin myös Albensin muistorikas hyvin onnistunut karavaanaritapahtuma.

Alppimaisema

eikä leirintäalue sellaisenaan kohottanut
mieltä sen enempää.
Kun aamu koitti ja aamupalaa oli
nautittu, suuntasimme auton nokan kohti Elsassin viinialueita ja meille viiden
vuoden takaa tuttua Pfaffenheimin kylää, Louis & Bernard Walterin viinitilalle. Mutta ennen kuin pääsimme perille,
olimme navigaattorin opastuksella kilometrikaupalla ajaneet kapeata kylätietä
läpi laajojen maissiviljelysten. Maissi
kasvoi lähes auton korkuisena ja tie oli

niin kapea, että muutamien vastaantulijoiden kohtaamisessa piti noudattaa erityistä varovaisuutta.
Hieman kyseenalaistimme navigaattorimme ohjeistusta, mutta olimmehan
itse sulkeneet pois moottoritien vaihtoehdon. Epäilyksistämme huolimatta
”navi” ohjasi meidät ongelmitta perille
saakka. Päivä oli ollut yllättävä ja hauska kokemus.
Kahden ranskalaisen pariskunnan
kanssa meillä oli illansuussa yhteiset

Kotimatka alkaa

Seuraavana päivänä risteilimme
(350 km/10 tuntia) halki Ranskan kauniin maaseudun ennen kuin saavuimme
meille suositellulle Bussangin kylässä
olevalle leirintäalueelle tai pikemmin
vapaa-ajan keskukseen Le Domaine de
Champe’, joka oli täynnä leirintämatkailijoita. Päivä oli ollut pitkä ja raskas

Annecyn kaupunki
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Albensin kaupunki

Albensin kaupunki

viininmaistajaiset sympaattisten Bernard Walterin ja hänen vaimonsa johdolla. Saimme maistiaisten jälkeen vielä
tutustua heidän viinikellariinsa, tuotantolaitteisiin sekä pieneen viinimuseoon.
Bärenthalin kylä ja laakso PohjoisElsassissa oli seuraava kohteemme.
Saamamme suositusten mukaisesti etsimme leirintäaluetta nimeltä ”Camping
Ramstein Plage”. Hämmästys oli suur
havaitessamme alueen olevan vanha
ja kulunut ja että suurin osa asukkaista
asui kausipaikoilla vanhoissa vaunurotiskoissa kaikenlaisine lisärakennelmineen. Huoltorakennus oli tosin suhteellisen uusi ja hyvin toimiva.

Luostari Haute Combe, Lac du Bourget järven länsirannalla

Kotimatkalla Saksassa päätimme
poiketa Speyerin kaupungissa tutustuaksemme kaupungin vanhaan keskustaan sekä maailmakuuluun Speyerin
tuomiokirkkoon (basilikaan). Tuomiokirkko rakennettiin vuosina 1030 - 1061
punaisesta hiekkakivestä ja on kaupungin merkittävin nähtävyys. Kirkko on
Euroopan suurin säilynyt romaanistyylinen kirkko.
Tuomiokirkko valittiin v. 1981
Unescon maailmanperintöluetteloon.
Koska olimme kotimatkalla, käytimme hyväksemme Saksan erinomaista
moottoritieverkostoa ja suuntasimme
kohti Hünfeldin kaupunkia, josta löytyi

Camping Hünfeld Pratforst (Knaus).
Erittäin tasokas leirintäalue.
Cellen pittoreskissa pikkukaupungissa yövyimme seuraavan kerran Stellplatz Schützenplatzilla aivan keskustan
tuntumassa. Stellplatzin vieressä oli
pystytetty suuri tivoli jonne kulkueessa
marssi runsaasti juhla-asuihin sonnustautuneita ihmisiä. Sinä sunnuntaina
vietettiin hyvin vanhaa perinnettä noudattaen Cellen ja lähikuntien metsästysja ammuntayhdistysten vuotuista kesäjuhla, jossa osanottajia oli noin 5000.
Juhlapäivä päättyi railakkaasti tivolissa
juhlien.

Lübeck
Matkamme toiseksi viimeisen yön
Saksassa vietimme Stellplatz Am Riesenbuschilla Bad Schwartaun pikkukaupungissa Lübeckin tuntumassa. Hyvä
Stellplatz joka maksoi 5 €. Sähköstä ja
vedestä olisi pitänyt maksaa erikseen.
Viimeisen yön olimme Lübeckissä
entuudestaan hyvin tutulla Schönböckenin leirintäalueella. Kävimme tavan mukaan tietysti ostoksilla ”Citty Market”
kauppakeskuksessa, josta sitten ajoimme suoraan Travemünden satamaan
odottamaan lähtöä Finnlinesin lautalla
kohti Helsinkiä.
Hyvin onnistuneella viiden viikon
matkalla, Elsassin ja Burgundin viinialueet mukaan lukien, ajoimme yhteensä 3442 km. Polttoainetta ostettiin
yhteensä 510 € edestä ja yöpymiseen
kului rahaa yhteensä 410 €. Kokonaismatkakulut pysyivät ennalta laaditun
matkabudjetin puitteissa.
Teksti ja kuvat
Seacret Garden”, salainen puutarha
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Rolf ja Gunnel Niemi

Tarkastettu

VAIHDOKKI
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Ilman näitä yhdistelmiä olisi sähköistys ollut tuskaa

Mitä tapahtuikaan
ennen ja jälkeen vapun?

O

lemme
osallistuneet
Matkailuautoilijoiden
vapputapahtumiin lähes joka kerran, kun
niitä on ollut. Olemme tulleet hyvin järjesteltyihin tapahtumiin,
ottaneet osaa ohjelmaan siltä osin
kun meistä se on tuntunut hyvälle
ja nauttineet tapahtumasta. Nyt
heräsi mielenkiinto siihen mitä tapahtuu ennen kuin portit aukeavat ja taas sulkeutumisen jälkeen.
Vapun 2016 suunnitteleminen on
alkanut jo hyvissä ajoin heti edellisen vuoden vapun mentyä. Artistitkin täytyy varata tapahtumiin ajoissa.
Tarjousten ottaminen alkoi eri
paikoista, huomioiden joihin lähes
200 matkailuajoneuvoa mahtuisi.
Paikkoja käydään tarkastelemassa miten ne soveltuisivat tapahtumaamme. Pientä virheää valoa
näytti Hiitteenharjun hotelli, liikuntakeskus ja curling halli. Näihin tutustuttiin tarkemmin ja samalla kerrottiin, minkälaisesta tapahtumasta
on kyse. Ongelmana on aina uusissa
paikoissa, ettei kukaan usko kertomaamme. Henkilömääriin ei oikein
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uskota. Katselmuksessa paikka tuntui hyvältä sekä alueellisesti riittävältä. Tammikuussa 2016 hallitus
kävi testaamassa alueen ja samalla
hallitus pohti vappua tapahtumana
sekä ns.” Varjohallitus = hallitusjäsenten puolisot” kehitti valittuun
sirkus teemaan jo ideariihenä ohjel-

Kyllä se pakki täällä piti olla

maa. Sirkusesityksen pohja luotiin
tammikuussa.
Helmikuussa jaettiin tehtäviä ja
vastuuhenkilöt, asioiden eteenpäin
viemiseen. Siitä lähti myös lupaprosessi käyntiin. Leiripäällikkö teki
alueen kartat, turvallisuus suunnitelmat ja sähköpiirrustukset. Näitä

kaikkia tarvitaan viranomaisten lupahakemuksiin. Rakentaisimmehan
alueelle vappuviikonlopuksi caravan
-alueen. Sitten alettiin metsästämää
riittävää sähkökalustoa. Kaikki ei
aina ole mutkatonta. Monien tarjousten ja kyselyjen jälkeen tarvittava
määrä oli kasassa.
Itse tapahtumaa aloimme rakentaa alueelle heti torstaiaamusta.
Maalattiin julisteita, jaettiin sähkökeskukset, pystytettiin teltat, tiennimet ja liikennemerkit sekä paljon
muuta. Siinä riitti jokaiselle talkoolaiselle puuhaa aamusta iltaan. Yhdestä autosta löytyi myös paitapaino, eli kuvat työporukan paitoihin
piti silittää (30 paitaa). Perjantaiaamuna alkoi kasvomaalausten teko,
että pellet olivat valmiina ottamaan
tulijoita vastaan.
Ohjelman vastuualueekseen saaneet Satu ja Sannamari ideoivat yhdessä puhelimen välityksellä useaan
otteeseen ja sähköpostia apunaan
käyttäen. Ohjelmaa hiottiin moneen
otteeseen ja valmis paketti nähtiin
Vappuna Hiitteenharjulla. Sirkusohjelmaan ei riittänyt molempien perheiden lapset ja aikuiset vaan lisäapua ja esiintyjiä värvättiin mukaan
muitakin. Esiintymisvaatteita etsittiin ja hankittiin ja viimeiset ideat
ja kenraaliharjoitus oli perjantaina
ennen lauantain esityksiä.Lauantaiillan lastenohjelman/diskon soittolistan kokoaminen jäi Villen ja Nennan vastuulle ja äitipellet vaan olivat
vastuullisina aikuisina paikalla sekä
viihdytysjoukoissa, kasvomaalausten ja tanssin merkeissä. Harmi, että
vain muutama lapsi osallistui järjestettyyn ohjelmaan.
Vappu sujui suunnitelmien mukaan.
Kun tapahtuma oli sunnuntaina
ohi, alkoi taas kova homma, paikka
piti laittaa alkuperäiseen kuntoon.
Mitään jälkiähän ei saanut jäädä että alueella oli ollut lähes kaksisataa
auto- ja vaunukuntaa juhlistamassa
Vappua.
Talkooporukkakin pääsi lopulta
illan koittaessa jatkamaan matkaa
koteihinsa.

Sannamari

Mainostaulujen työstö menossa

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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Teatteri- ja syyspäivät

23 –– 25.9.2016
25.9.2016
23
Riihivuoren laskettelukeskus
laskettelukeskus
Riihivuoren
Riihivuorentie 313,
313, 40950
40950 Muurame
Muurame
Riihivuorentie

Navigaattoriakäytettäessä
käytettäessäkannattaa
kannattaahuomioida,
huomioida,että
ettäosa
osanavigaattoreista
navigaattoreistasaattaa
saattaa
Navigaattoria
ohjata
Riihivuoreen
Saarenkyläntien
kautta,
mitä
ei
kannata
noudattaa.
ohjata Riihivuoreen Saarenkyläntien kautta, mitä ei kannata noudattaa.

Treffimaksu
Treffimaksu 65
65 euroa/
euroa/ per
per auto-/tai
auto-/tai vaunukunta
vaunukunta--enintään
enintäänkaksi
kaksiaikuista
aikuista
(sis. sähkön
sähkön 300w,
300w, saunat,
saunat, sisäänpääsyn
sisäänpääsyn ravintolaan)
ravintolaan)

Treffimaksu
Treffimaksu ++ 11 teatterilippu
teatterilippu hinta
hinta 75
75 euroa
euroa
Treffimaksu
Treffimaksu ++ 2
2 teatterilippua
teatterilippua hinta
hinta 85
85 euroa
euroa(sis.alle
(sis.alle-15
-15vuotiaat
vuotiaatlapset)
lapset)
Yksittäisen
Yksittäisen teatterilipun
teatterilipun hinta
hinta 12
12 euroa
euroa
Perjantai-iltana ravintolassa karaoketanssit
Perjantai-iltana ravintolassa karaoketanssit

Lauantai-illan tanssit tahdittaa orkesteri VÄVYPOJAT
Lauantai-illan tanssit tahdittaa orkesteri VÄVYPOJAT







Ravintolapalvelut Ravintola Riihikello
Ravintolapalvelut
Ravintola Riihikello
aamiainen
8 €/hlö ennakkovarauksella
aamiainen ilman
8 €/hlö
ennakkovarauksella
aamiainen
ennakkovarausta
10 €/hlö
aamiainen
10 €/hlö
lounas
9,30ilman
€/hlö ennakkovarausta
ennakkovarauksella
lounasennakkovarausta
9,30 €/hlö ennakkovarauksella
ilman
11 €/hlö
ilman ennakkovarausta 11 €/hlö
Ennakkovaraukset tulee hoitaa etukäteen suoraan ravintolaan osoitteessa
Ennakkovaraukset tulee hoitaa etukäteen suoraan ravintolaan osoitteessa
ravintola@riihivuori.fi
ravintola@riihivuori.fi
Yhteyshenkilö: SFC – Matkailuautoilijat ry Irmeli Valve puh. 040 512 3474
Lisätietoja tulee myöhemmin www.matkailuautoilijat.fi sivustolle.
Yhteyshenkilö: SFC – Matkailuautoilijat ry Irmeli Valve puh. 040 512 3474
Lisäinfoa kohteesta osoitteesta: www.riihivuori.fi
Lisätietoja tulee myöhemmin www.matkailuautoilijat.fi sivustolle.
Lisäinfoa kohteesta osoitteesta: www.riihivuori.fi

Erika sai pari pelleä vierelleen

Pelle löysi mustakaapuisten joukon

Sirkus-Wappu 2016

P

erjantaina vähän ennen
klo 10 portilla näkyivät jo
ensimmäiset matkailuajoneuvot odottamassa tapahtuman avautumista. Onneksi myös
ahkeran talkooporukan perjantain
ensimmäiset työvuorolaispellet olivat
valmiina toivottamaan jokaisen henkilökohtaisesti tervetulleeksi. Samalla
he opastivat jokaisen omaan kortteliinsa, jossa korttelin isäntäpelle oli
valmiina ohjaamaan ja auttamaan
jokaisen omalle paikalleen.
Perjantaina jokainen löysi itselleen
oman paikkansa ja 182 matkailuajoneuvoa parkkeerasi ja paikoittautui omaan
koloonsa kuka kentälle, metsän siimekseen, laskettelurinteen juurelle jne. Joku
joutui kokeilemaan myös uppoamista
hiekkaan, ennen kun sai leirinsä pystyyn, ainakin meidän korttelissa. Kortteleita oli käytössä 10 ja tänä vuonna uutena kokeiluna oli ennakkoilmoittautuminen kerhoittain tapahtumaan. Kerhoittain kokoontumisen käyttikin muutama
ryhmä mukavasti hyödykseen, niinpä
kortteleittain näkyi kokoontuneena mm.

Kylähullut, Team 18, Saunateam, Carthago, Hymer, Lmc jne.
Korttelien keskellä oli myös Torialue, jossa lauantaina mukana oli myös
myyjiä. Paikalta löytyi mm. tupperwarea, hand made visa koivu kulhoja,
Maryn omia myytäviä, kaasun koeponnistusta, sammuttimien tarkastusta jne.
Osa ohjelmasta oli torin ympäristössä
ja rinnekahvilassa mm. tietoisku NCC
päivistä, kiitos Timo ja Lasse. Laavulla
oli Harjavallan Jymyn myymää makkaraa, muurinpohjalettuja sekä nokipannukahvia ja kahvilan puolelta sai ostaa
munkkeja nam! Pihapelejä oli myös
pelattavana laavun lähellä. Kävitkö kokeilemassa, minkä tuloksen sait kettingin heitossa entä miten pärjäsit kaveria
vastaan maahan piirretyssä risti-nollapelissä?
Vappu-sirkus liikkui lauantaina
päivällä alueella sirkustirehtöörin johdolla. Jos olit paikalla, saatoit nähdä
upeita esityksiä, raitapaitojen temppuja mm. ihmispyramidin ja hulavanteen
pyöritystä, nuorallatanssijat narullaan
tasapainoilemassa, maailman vahvim-

man miehen nostamassa painojaan liki yhdellä kädellä rullakengillään tai
Ajias-Pellen touhuilemassa sekä ArpaPellen myymässä arpoja tai tekemässä
narutemppuja. Sirkuksen Jekku-Karhun
pyörätemput olivat huimia ja välillä
Jekku-Karhu kiipesi puuhun, hieman
jäi arveluttumaan, eikä se karhu tiennyt, että tehdäkö jekkuja, vai etsiä jekkua. Mutta eihän se jekku puussa kasva
eikös se tullut sieltä Saksasta (pulloon
pakattuna).
Sircus Wappuun kuului myös suurta urheiluhuumaa, kun korttelien ja
kerhojen välinen leikkimielinen lasten
säännöillä ja pehmeällä pallolla pelattu lentopalloturnaus kajahti alkaneeksi. Tuomari Emmille iso hurraa huuto
upeasta tuomaroinnista! Turnaus voiton
vei Hymer club, jonka pelaajat saattoivat laittaa kylmän juoman voittamaansa cooleriin hikisen urakan päätteeksi!
Kolmannen kerran pelattu haasteottelu
Matkailuautoilijat vs. Kokemäen seutu
päättyi, kuten jokainen varmasti kuuli,
Kokemäen voittoon ja näin kiertopalkintokarahka laattoineen jäi korista-

Pellemaailman vahvin nainen

Mitähän mää ny tekisin

Tansseissa pellemäiseen tapaan
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Matkailuajoneuvoja metsän siimeksessä

Leijona on kesytetty

maan Pitkäjärven takkatuvan seinää!
Tosin vaikeaahan palkintoa olisikin
matkailuautoissa ollut säilyttää (selitys/
selittelyä). Rauhallisempaa liikuntaakin
oli myös tarjolla, kun valitsi tietopolun
kiertämisen kävellen. Tietopolulla doping oli sallittu sähköisessä muodossa
eli tiedon etsintää vaikkapa älypuhelimen avulla.
Sircus-campingin sauna-alue sijaitsi
hotellilla. Molempina päivinä hotellin
saunat ja uima-allas olivat varattuina
karavaanareille. Hotellilta sai ostaa saunajuomaa ja ainakin perjantaina naisten
vuorolla oli upeaa nauttia kylpytakkisillaan terassilla kylmää saunajuomaa kasvot kohotettuina kohti kevätaurinkoa.
Sopu antoi sijaa saunalla ja selvittiin,
vaikka välillä taisi olla hiukan ahdasta
ja vesi viileämpää. Mutta sehän kuuluu
isossa tapahtumassa vähän niin kuin
asiaan. Toivottavasti mahdollisimman
moni myös muisti käydä kokeilemassa
Carthago-kerhon telttasaunaa! Minusta
siellä oli kyllä tosi pehmeät löylyt, siellä
pellen naama sai sopivaa pehmennystä!
Iltaohjelma Sirkus vapussa oli musiikkipainotteista. Lasten eli K<18 lauantain ohjelmassa oli disko, jota vauhdittivat dj;t Ville & Nenna! Levottomat
jalat omaavat pellet tanssivat ja viihdyttivät pientä, mutta sitäkin parempaa

osallistujajoukkoa. Saattoipa diskosta
tosin jokunen poistua myös kasvot maalattuina ja kynnet lakattuina! Aikuisten
iltaohjelmassa hotellilla oli musiikkia ja
hyvää seuraa ja kuulumisten vaihtoa tuttavien kesken. Perjantaina kuuntelimme
ja tanssimme taitavien karaokelaulajien
tahdittamina ja lauantaina pääsimme
nauttimaan tangoprinsessa Erika Vikmanin upeasta äänestä Patajätkät yhtyeen säestämänä.
Sirkus Vapun lauantain iltakulkue
lähti pelle kulkueen johdattamana liikkumaan alueella päämääränään hotellin
tanssit. Kiitos kaikille, lapsille ja aikuisille, jotka osallistuitte kulkueeseen mukaan joko pukeutuneena tai ilman. Jokaisen mukanaolo teki kulkueestamme
entistä upeamman ja komeamman! Osa
kulkueesta palasi jatkamaan vappuaaton
iltaa upeassa säässä omalle ”pihalleen”
hyvään seuraan, osa tanssi varpaansa solmuun aamuun asti ja jokusesta
pellestä ainakin tuli isoja Erika faneja,
lavan reunalla heilumisesta päätellen.
Matkailuautoilijoiden
Vapputapahtuma oli ensimmäistä kertaa Harjavallassa Hiitteenharjun liikuntakeskuksen
ja Hotelli Hiitteenharjun ympäristössä.
Ollaanko täällä myös ensi vuonna sitä
pitää pohtia ja arvioida.

Nää arvat pitäis myydä kans

Miks sä ett saa sitä ylös

Pupu oli pyykissä kutistunut

Kaikki mukaan marssille

Meno oli vauhdikasta
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Pukeutuneita oli paljon

Sirkustemppuja

Kevätsää helli meitä koko tapahtuman ajan. Auringon paisteessa, haikein
mielin, suu hymyssä, vappua muistellen, alkoi kotimatka jokaisella. Taas on
yksi vappu tallennettu muistojen mukavien joukkoon!

Sircus camp MAry kiittää ja kumartaa niiaa ja niksauttaa, Te teitte kanssamme Sirkus Wappu tapahtuman!
IramannaS, se yhä lähes yksikätinen pelle…(tirehtöörinäkin taisin olla)

Wappusirkuksen esiintyjät

Sää suosi avajaisia
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Pelit oli tiukkoja mutta rehellisiä

Töttöröö!!

Pääpalkinnon voittanut on yhtä hymyä

Vaunupaikkoja Hakalanrannassa on tällä hetkellä noin 50

Kokouspaikkana – SFC Hakalanranta

Y

hdistyksemme hallitus pitää
säännöllisesti kokouksia ja
yleensä aina myös yritämme
käydä tutustumassa uusiin
camping –alueisiin. Näin ollen meidän
kohteeksemme valikoitui tänä keväänä SFC Hakalanranta Valkeakoskelta.
Ehkä asiaa vielä auttoi se, että yhdistyksen puheenjohtaja oli myös kutsunut meidät tutustumaan alueeseen.

Hiukan faktaa alueesta.

Vanajaveden rannalla Sääksmäen Ritvalassa sijaitseva Hakalanranta on viihtyisä ympärivuotisessa käytössä oleva
alue SF-Caravan jäsenille.Vaunupaikkoja
Hakalanrannassa on tällä hetkellä noin 50
kpl:tta. Melkeinpä voi sanoa, että kaikista
matkailuajoneuvopaikoista on järvinäköala.
SF-Caravan Valkeakosken seutu ry
on pitänyt aluetta vuodesta 1995 lähtien. Ensin saimme yhden viiden vuoden

vuokrasopimuksen ja sen jälkeen on edetty vuosi kerrallaan. Tulevaisuus näyttää
todella valoisalta, kun yhdistys on saanut
solmittua Valkeakosken kaupungin kanssa 15 vuoden vuokrasopimuksen.
Alueelle valmistui tänä keväänä uuden uutukainen huoltorakennus, jossa on
mm. isompi kokoontumistila ja keittiö sekä lisää wc-tiloja.
Järvenranta on erittäin lapsiystävällistä matalaa hiekkarantaa ja alueen vieressä on myös kunnan yleinen uimaranta.
Matkailijoiden käyttöön on polkupyöriä
ja soutuveneitä. Isännältä saa lainaksi pelastusliivejä.
Ritvalan kyläkauppa sijaitsee noin
2 km:n päässä alueelta. Valkeakoskelle
matkaa on vastaavasti noin 12 km, josta
löytyy lisää kauppapalveluita. Valkeakosken Apianniemestä löytyy kesäteatteri ja
myös Seikkailupuisto lapsille. Voipaalan
taidekeskus on vain kävelymatkan päässä
alueelta.

Saunavuoro sisältyy kausi- ja vuorokausimaksuun

Visavuori on paikka, jossa voi ihailla
Kari Suomalaisen taidetta ja jossa sijaitsee myös Emil Wikströmin ateljee.
Alueella on isäntäpäivystys kesäaikana 1.6.–31.8. kaikkina päivinä ja talviaikana 1.9.–31.5. viikonloppuisin.
Karavaanarisauna lämpiää
Kesäaikana 1.6–31.8 keskiviikkona,
perjantaina ja lauantaina. Talviaikana
1.9–31.5 lauantaisin.
Saunavuoro sisältyy kausi- ja vuorokausimaksuun. Mahdollista on myös ns.
eurosauna, jolloin saunan lämmittäjä kirjaa lämmityskerran.
Alueelle on tilattu Valkeakosken Sanomat ja Aamulehti kesäkuusta – elokuuhun ne ovat luettavissa alueen paviljongissa.
Yhteystiedot
SF-Caravan Valkeakosken seutu r.y.
Hakalanranta 51, Ritvala
37720 Valkeakoski
gsm 040 702 6005

Järvenranta on erittäin lapsiystävällistä matalaa hiekkarantaa
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Satumainen harhailija savon muolla

S

uomea kiertäessä tulee katsastaneeksi camping alueita
eripuolelta Suomea. Pääsääntöisesti alueet ovat vastanneet
tarpeitamme, olivat ne sitten SFC tai
yleisiä leirintä alueita. Joskus kuitenin löytyy ns. helmi.
Sellainen mielestämme oli Tervo Caravan. Alue sijaitsee Tervon kunnassa
vajaa 60 km Kuopiosta länteen. Äyskosken alajuoksulla avautuu Tervon kunnan
rakennuttama caravan alue. Sattuma johdatteli meidät paikalle kun tutustuimme
paikkakuntaan, edesmenneen äitini synnynseutuihin.
Alueelle tullessa kaikki näytti viimeistellyltä ja siistiltä. Vastaanotto oli
tosi ystävällinen, sellainen savolaisen
lupsakka. Onneksi paikan isäntä oli tehnyt työuransa etelässä, joten hän osasi
puhua samaa kieltä meille muukalaisille.
Alueella on asvaltoidut tilavat paikat jossa nurmikaistale jokaisen paikan
vieressä. Paikat oli erotettu pensailla
toisistaan. Caravan paikat ovat hieman
päärakennusta ylempänä. Alueella oli

mahdollistettu myös pyörätuolilla liikkuminen.
Suomalaiselle karavaanarille yksi
tärkeä paikka on tietysti sauna. Päärakennuksesta löytyi kaksi saunaa, jotka
tuli todetuksi hyviksi ja siisteiksi. Jär-

venranta näytti tässä kohtaa matalalta,
sinne ei kuitenkaan tullut pulahdettua.
Päärakennuksesta löytyi myös siistit tiski ja pyykinpesupaikat.
Alueelta löytyy grillikatos sekä savustusmahdollisuus. Kalaa jokainen voi

Tervo Caravan.

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

Mestarintie 2, 01730 Vantaa
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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

halutessaan itse myös kalastaa. Kalastuslupa kuuluu yöpymismaksuun määrätyllä koskialueella. Veneitä sai käyttää
vapaasti. Alueella järjestetään vuosittain
elokuun loppupuolella kalatreffit, jossa
treffihintaan kuuluu tietenkin ruokailu
joka koostuu kalasta. Kasvilava on vapaasti karavaanareiden käytössä joten
salaatitkin voi hakea vaikka aamulla
suoraan leivänpäälle. Yksi asia tuli erityisesti huomioiduksi oli lasten leikkipaikan koko, joka oli suuri eli voisi
sanoa leikkipuisto kaikkine uusine välineineen.
Se mikä oli todella mukavaa oli alueen rauhallisuus, jotakin saattaa piinata

Leikkipuisto kaikkine uusine välineineen

se, mutta itselle omien ajatusten kuuleminen oli rauhoittavaa. Suomen luonto
näyttää myös kauneutensa tällaisessa
rauhallisessa paikassa veden kohinaa
kuunnellessa.
Kävelymatkan päässä sijaitsee Äyskoski toiselta nimeltään Tervon lohimaa.
Siellä voi halutussaan myös harjoitella
kalastusta Äyskoskesta, tyyliin ota ylös
ja laske vapaaksi takaisin veteen.
Perhokalastajille myönnetään lupia rajatusti päivittäin samoin virvelikalastukselle on oma rajattu alue. Jos
kalastus ei maistu voi kypsentämätöntä
tai lämmintä savukalaa ostaa mukaan
Lohimaan kahviosta. Lohimaassa on

lisäksi hotelli, ravintola ja tanssisali eli
jos rauha Tervo Caravanissa ahdistaa
voi lohimaalle tulla laittamaan jalan
koreaksi. Tervon kylältä löytyy myös
golf mahdollisuus ja uusi carting-halli
kahvioineen myös ohjattuja kalastus ja
kesäretkiä järjestetään.
Kuopin suunnalla liikkuessa, Tervo
Camping on ehdottomasti käymisen arvoinen jollei toisenkin.
Lisätietoja:
https://tervocaravan.com/
Puolsavolainen Ari

Suomen luonto näyttää kauneutensa

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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Varapuheenjohtaja Heikki O. Leinonen avasi kokouksen

Tilaisuuden huomionosoituksia

Liittokokoustreffit

T

änä vuonna liittokokous -treffit pidettiin Oulussa Nallikarin
leirintäalueella. Treffijärjestelyt
hoiti SF Caravan Oulun Seutu
ry, SF Caravan Lohenpyrstö ry, SF Caravan Raahentienoo ry yhdessä Nallikarin
kanssa.
Perjantaina sisäänajo alkoi klo 10, jolloin
oli jo ruuhkaa portilla. Väkeä saapuikin koko
päivän tasaisesti. Leirintämatkailukesän viralliset avajaiset olivat puolilta päivin, jossa
SF Caravan ry, Suomen Leirintäalueyhdistys
ja Matkailuajoneuvotuottajat toivotti kaikki
tervetulleiksi, samoin he toivottivat vilkasta
matkailukesää.
Perjantaipäivänä olikin loistava tilaisuus
tavata muiden yhdistysten edustajia sekä
vaihtaa mielipiteitä. Iltapäivästä Caravan lehti tarjosi kuuman grillin ääressä syötävää ja
juotavaa 50 vuotisen taipaleen johdosta.
Oli mahdollisuus osallistua paritanssikurssille ja vaikka tehdä ostoksia, kun erilaisia kauppiaita oli paikalla. Ehdokkaiden
vaalitenttiäkin päästiin kuulemaan perjantaiiltana. Kysymykset oli ennakkoon päätetty,
eikä äänestäjä päässyt pahemmin vaikuttamaan kysymyksiin. Ja illalla tietenkin Nallikarissa tanssittiin.
Lauantaina aamusta suunnattiin bussilla
kohti liittokokousta, joka aloitettiin perinteisesti valtakirjojen tarkistuksella Oulun Madetoja salissa. Liittokokouslounasta nautittiin
ennen kokousta.
Kokous alkoi klo 12, liiton varapuheenjohtaja Heikki O. Leinonen avasi kokouksen,
Juha Hämäläisen ollessa estyneenä sairastumisen vuoksi. Aluksi meitä viihdytti myös
Haukiputaan mieskuoro. Paikalla oli 60 jäsenyhdistystä 76:sta. Henkilöitä paikalla oli
178 jotka edustivat 307 ääntä.
Kokous kesti 5 h 20 min. Kokousta venytti kolme eri äänestystä. Ensin äänestettiin
liittohallitukseen edustajat, ehdolla heitä oli
kuusi henkilöä, joista valittiin kolme vuosille 2017 - 2018. Valituksi tuli Pirjo Kuisma
SF Caravan Oulun Seutu ry ääniä 174, Jari
Valkeapää SF Caravan Liedon seutu ry ääniä
130 ja Hanna Jokinen SF Caravan Kokemäen
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Seutu ry ääniä 78. Tällä kierroksella ulkopuolelle jäivät Kauko Meriläinen SF Caravan Lohenpyrstö ry ääniä 68, Seppo Tiilikainen SF
Caravan Kuopion seutu ry ääniä 45 ja Jouko
Ahonen SF Caravan Keski-Suomi ry ääniä
16.
Toinen äänestys suoritettiin liittohallituksen esittämästä uudesta sääntömuutoksesta,
joka sai 150 jaa ääntä ja 156 ei ääntä. Sääntömuutosta oli käsitelty edellisen syksyn ja
kevään aikana tulevaisuus seminaarissa, sekä
liittohallituksen edustajat vierailivat yhdistysten hallitutusten kokouksissa avaamassa
uudistusta jos sinne heitä oli pyydetty. Kevään aikana yhdistyksiltä saatujen vinkkien
perusteella liittohallitus oli vielä hionut sääntömuutosta nyt esitettyyn muotoon. Äänestyksen lopputulos hieman ihmetytti, miksei
mitään muutosta tai päivitystä asioihin haluta
tehdä. Puheissa liittohallitusehdokkaat perään
kuuluttivat mitä liitto aikoo tehdä, että saadaan uusia jäseniä liittoon kun havaittavissa
on jäsenmäärän laskua. Heitettiin ilmaan miten saadaan uusien matkailuajoneuvojen osta-

Liittokokous -treffien avaus

jat liittymään liittoon. Nyt mennään seuraavat
vuodet jääräpäisesti ilman muutoksia tai uudistuksia, ei jäsenmäärä todennäköisemmin
kasva vaan laskee entisestään. Asioita pitäisi päivittää, että kiinnostus heräisi jokaisella
kuulua tällaiseen leirintämatkailujärjestöön.
Kolmas äänestys käytiin vielä liiton jäsenmaksun suuruudesta. Jaa ääniä tuli puolet
vähemmän kuin ei ääniä, joten liiton jäsenmaksun suuruus jäi tämän vuoden tasolle
vuodelle 2017.
SF-Caravanin uusiksi jäsenyhdistyksiksi
liittokokous hyväksyi SF-Caravan Rutusakki
ry:n, Caravan Ylä-Kainuu ry:n, Etelä-lappi
ry:n ja SF-Caravan Lohja ry:n. Näillä kaikilla
on oikeus käyttää nimessään etuliitettä ”SFCaravan”.
Lauantai-iltana oli vielä lounas ja tanssit
kylpylä Eedenissä, heille jotka olivat lipun
lunastaneet.
Sunnuntaina päättyivät treffit ja jokainen
alkoikin heti aamusta valmistautua kotiinpaluuseen.
Irmeli

Supermessut nostatti kesäfiilistä
puutarhaideoilla ja kotimaan matkailukohteilla

T

ampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 15. 17.4.2016 järjestetyillä Supermessuilla vieraili 18 233
kävijää. Koko perheelle suunnatun
suurtapahtuman teemat olivat Puutarha, Kotimaan Matkailu, Keräily
ja April Fest. Mukana oli yhteensä
yli 450 näytteilleasettajaa. Kasvanut
kiinnostus Suomi-matkailuun näkyi
Kotimaan Matkailussa. Puutarhamessujen yleisösuosikki oli mallipihaalue. Lisäksi ohjelmallinen juoma- ja
ruoka-alue April Fest sai kiitosta.

Yhtenä näytteilleasettajana mukana oli
myös SF Caravan Matkailuautoilijat ry, joka
markkinoi osastolla SF Caravania ja samalla
myös koko harrastuskenttää.
– Supermessut-viikonvaihde tarjosi monipuolisesti nähtävää ja koettavaa kaikenikäisille. Puutarha-messuilta haettiin ideoita ja kävijät tekivät kukka-, kaluste- ja konehankintoja
hyvillä messuhinnoilla. Kävijätutkimuksen
mukaan messuvieraat viihtyivät tapahtumassa keskimäärin yli neljä tuntia, mitä selittää
näytteilleasettajien tarjonnan lisäksi laaja ja
myös lapset huomioiva ohjelmasisältö.
Väkeä kävi myös matkailuautoilijoiden
osastolla runsaasti. Viikonlopulla saimme uusia jäseniä järjestöön useita ja muutama aktivoi myös vanhan jäsenyytensä. Lisäksi oma
yhdistyksemme sai siellä uusia jäseniä. Moni
jäi myös vielä miettimään jäsenyyttä (eli otti materiaalit ja liittymiskaavakkeen kotiin),
josta ehkä myöhemmin tulee jäsenyyksiä,
niin toivomme.
Kotimaan matkailun suosio kasvaa: mahdollisuuksia on tärkeä markkinoida suomalaisille
Kotimaan Matkailu -messuilla oli mukana ennätykselliset 206 näytteilleasettajaa.

Hyvä paikka edesauttoi, että poikkeajia riitti
Messujen yhteydessä ensimmäistä kertaa järjestetty Ammattilaisaamu kokosi perjantaina
yhteen yli 200 matkailualan ammattilaista.
Kuntien, kaupunkien ja alan toimijoiden matkailupalveluita sekä valtakunnallista kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa esittelevää ohjelmaa
kiiteltiin. Suomi-matkailun suosio kasvaa ja
kuluttajia kiinnostaa lähimatkailu.
– Matkailu on Suomessa kasvava vientitoimiala, jolla on paljon kerrannaisvaikutuksia muille aloille. Matkailu on myös
merkittävä työllistäjä, suuren kasvupotentiaalin palveluala sekä alueellisesti merkittävä
ja tasapainoista aluerakennetta vahvistava
elinkeino. Yksi matkailueuro tuo arviolta 56
senttiä muille toimialoille. Kotimaan matkailumahdollisuuksia on tärkeää markkinoida
myös suomalaisille.
- Matkailuautoilijat yhdistyksenä sai tapahtumassa myös hyviä kontakteja matkailualan yrittäjiin, ehkä näemme myöhemmin mitä tapahtumia näistä yhteyksistä muodostuu.

Kansaa vaelsi tutustumassa kotimaan kohteisiin

Meidän yhdistyksemme näkökulmasta, tapahtuma oli erittäin hedelmällinen meille.
Kukkasidonnan Suomenmestareiden –
triplavoitto Hämeeseen
Kukkasidonnan SM-kilpailut käytiin
Puutarha-messuilla perjantaina ja lauantaina.
Kilpailun voitti Heli Haapatalo (Ikaalinen).
Tuomarit vakuuttuivat voittajan vahvoista
näytöistä kaikkien kilpailutöiden osalta. Toiseksi tiensä selvitti Lila Hagman (Ikaalinen)
ja kolmanneksi sijoittui Katja Nurminen
(Hauho). Finaalin kilpailutyöt olivat Kasviistutus terassin avajaisjuhliin, Kukkalaukku
puutarhajuhliin ja Sidottu työ lasimaljakkoon
sekä ennakkotyö Kevätpuu. Kilpailun tuomaroivat Thomas Ratschker, Niina MinkkinenWesterlund ja Heidi Stubb.
Supermessut toteutetaan seuraavan kerran 21.–23.4.2017. Ensi kevään Supermessujen sisällöksi on varmistunut Puutarhan ja
Kotimaan Matkailun lisäksi uusi Käsityö &
Design -teema.

Osasto valmiina asiakkaita varten
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Ympyrä
sulkeutuu

O

tsikossa on omaleimaista huumoria, sillä tarkoitan kokonaisvaltaista kirjan tekemistä. Kaikki alkoi
vuonna 1965 ollessani koulupoikana metsätyöleirillä Savukosken Tulppiossa.
Istutin taimia. Ymmärsin niiden saavuttavan Lapin alueella kuitupuiksi vaadittavan kasvun noin 50
vuoden iässä. Nyt siitä on 51 vuotta. Siinä välissä tutustuin kirjojen valmistukseen 47 vuotta ja viimeisimpinä vuosina kävin kesäyliopistossa kursseja luovan
kirjoittamisen työpajassa. Opettajana oli oikea kirjailija Taija Tuominen.

Novellikirjani kannet

Kouluaikana metsäala kiinnosti kovasti, mutta
työleiri oli fyysisesti niin raskas, että seuraavana keväänä vaihdoin raakapuut valmiiseen paperiin lähtemällä Vaasaan latojan oppiin.
Enoni oli faktori ja hänen esimerkkinsä johdatti
minut myöhemmin samoihin hommiin.
Pitkään kaduin, etten hakeutunut metsäalalle,
mutta sitten keksin uuden katumisen, sillä menin
”väärään junaan”. Olisi pitänyt mennä teknisen puolen sijasta kynäpuolelle.
Olen kuitenkin saanut työelämältä paljon oppia
ja jälkeenpäin olen huomannut, että ei pakosta kirjoittaminen ihanaa ole. Mieluusti sitä kirjoittaa itselle
sopivia leppoisia tekstejä, novelleja.
Kirjoittamishulluus oikeastaan syttyi vasta
50-vuotiaana, kun voitin Metsälehden novellikilpai-

lun v. 2004. Novellini nimi oli Kovaa leipää. Sen
tarina sijoittui jo mainittuun metsätyöleiriin Savukoskella. Kovaa leipää nimi johtuu siitä, että saimme
puolustusvoimilta sodanaikaisia näkkileipäpaketteja
vuodelta 1944. Parasta enne päiväys oli mennyt pitkäksi.
Leipä oli niin kovaa, ettei se aamuteellä murentunut, mutta saatuamme neuvon laittaa leipää kostean pyyhkeen sisälle, se iltapäivällä suostui palasiksi.
Muistan, että 20 leiriläisen tuvassa oli näkkileivästä
johtuen melkoinen pierun haju.

Mistä kirja kertoo?

Olemme olleet karavaanareita vuodesta 1998
ja ensimmäinen matkailuauto hankittiin seuraavana
vuonna. Vuodesta 2001 olemme käyttäneet kaikki kesälomamme matkailuun Suomenlahden eteläpuolella.
Aloitimme kuitenkin tutustumalla ensin Tanskaan
kiertämällä kaikki sen tärkeimmät saaret. Siitä alkoi
hurahdus lajiin.

Tanskan jälkeen laskeuduimme aina PohjoisItaliaan ja Venetsiaan. Itävalta ihastutti kauniilla luonnollaan ja vaellusreiteillään. Paljon olemme suunnanneet luonnonsuojelualueille ja vanhoihin taajamiin
nuuskimaan historian havinaa.
Vuosien saatossa olimme olleet lukuisissa maissa, kuitenkin paljolti EU-maissa.
Rohkea uteliaisuus on tuonut hienoja elämyksiä
ja merkillisiä kömmähdyksiä. Niistä asioista olen
kirjoitellut myös Caravan-lehteen reilun kymmenen
vuotta.
Tekstitulvaa on sen verran runsaasti, että purin
sitä novellikirjan kautta ja toivon tarinoiden innostavan muitakin etelän matkoille ja kun aika on kypsä,
viettämään rutuelämää Välimeren maissa.
Kirjani ilmestyy kesään mennessä. Siitä on saatavissa myös e-kirja versio. Kustantaja on Mediapinta
Oy, Tampere.

RS-MONIPALVELU

Seppo Parkkonen

TUULILASIT JA TARVIKKEET MATKAILUAJONEUVOIHIN

RS-MONIPALVELU
Vainionkuja 19
21120 RAISIO
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050 3593961
RSMONIPALVELU@GMAIL.COM
2617482-6

Jäsenetuja Karavaanareille
Jäsenetu Power Parkin Nordic
King-tapahtuman leirinnästä
Nordic King-tapahtuma järjestetään juhannuksena 23.-26.6.2016
Alahärmän Power Parkissa. SF-Caravanin jäsenkortilla saat 3 vuorokauden
matkailuajoneuvopaikan hintaan 135
euroa (normaali hinta 144 euroa).
Edun saat vastaanotossa voimassa
olevaa jäsenkorttia näyttämällä. Yksi
jäsenkortti
riittää
vaunukuntaa
kohden.
Lisätietoja: www.powerpark.fi
Jäsennumerotarrat verkkokaupasta tilatessa suoraan kotiin
Karavaanarin verkkokaupasta saat
tilattua SF-Caravanin jäsennumerotarrat.
Verkkokaupassa maksat tilauksen
saman tien, jolloin saat tarrat suoraan
kirjepostina kotiosoitteeseen.
Jäsennumerotarrat (2 kpl) + toimituskulu kustantaa 16 euroa.
Jäsentarrojen toimitusaika on noin

Alennuksen saa esittämällä voimassaolevan SF-Caravanin jäsen-kortin.
Muut jäsenetuliikkeet löydät täältä.
ABC-matkaparkit tarjoavat SF-Caravanin jäsenkortilla tai S-Etukortilla 5 euron alennuksen yöpymisvuorokaudesta.
(Normaalihintainen
yöpyminen
ABC-matkaparkissa maksaa 10 euroa/
vrk/ajoneuvo.)
Lue lisää ABC-matkaparkkiedusta.
kaksi viikkoa, joten tilaamalla nyt
ehdit saamaan tarrat hyvissä ajoin
ennen vappua.
http://kulkurinpuoti-fi.directo.fi/

Jäsenetuja huoltoasemilla
Neste Matkakeidas
Kausala
(Sitikkalantie 5, 47400 Kausala)
tarjoaa karavaanareille 10 prosentin
alennuksen ateriapalveluista, kahvilatuotteista ja osittain elintarvikkeista.

Eckerö Linen
esäetu karavaanareille
Nauti mukavasta matkanteosta
m/s Finlandialla. nyt julkaistu reittilippu- ja ajoneuvohinnat superedullisille lähdöille.
Tilavalle autokannelle mahtuvat
kaikenkokoiset kulkupelit.
Henkilöliput alk. 12,80 €/hlö/suunta ja matkailuautot alk. 63,20 €/
suunta.
h t t p s : / / w w w. e c k e r o l i n e . f i /
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Kaapo haluaa yläasteelle
Eräänä aamuna eräs mies näki Kaapon
ja kysyi:
– Miksi sinä kannat tikapuita kouluun?
Kaapo vastasi:
– Minä haluan nopeammin yläasteelle!

Kun suomalainen oli ollut jo pari tuntia saunassa, sanoivat norjalainen ja ruotsalainen
suomalaiselle, että hän on jo voittanut. Suomalainen karjui takaisin: Olen täällä ollut
lähdössä jo puoli tuntia sitten, mutta nakki
jäi lauteitten väliin!

Erään miehen vaimo

Puistossa
Puistonpenkillä istuu 3 naista jäätelöpuikkoja syöden. Yksi imeskelee, yksi nuolee ja yksi pureskelee jäätelöä. Kuka naisista on naimisissa?
– Se jolla on sormus.

Suomalainen, ruotsalainen
ja norjalainen saunassa
Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen kisailivat siitä, kuka pystyisi olla saunassa kauiten. Ruotsalainen lähti puolen
tunnin päästä ja norjalainen tunnin päästä.

Erään miehen vaimo sai yhtenä päivänä
tarpeekseen miehensä jatkuvasta väkivaltaisuudesta, mitä esiintyi kun hänen työtön
miehensä tuli illalla baarista kotiin. Vaimo
lähti kylän parhaimman lääkärin vastaanotolle ja kertoi hänelle ongelmastaan. Pätevällä lääkärillä oli vastaus tähänkin vaivaan:
– Kun miehesi tulee seuraavana päivänä
illalla kotiin, laita suusi täyteen vihreää teetä. Pidät teetä suussasi niin kauan, kunnes
miehesi menee nukkumaan.
Vaimo ei ollut uskoa korviaan, mutta
luotti pätevän lääkärin neuvoihin ja he so-

pivat, että vaimo palaa kahden viikon päästä
kertomaan, miten tämä lääke on toiminut.
Heti seuraavana päivänä vaimo kokeili kyseistä keinoa. Ja se toimi. Kahden viikon
päästä vaimo tajusi, että hänen miehensä
ei ollut lyönyt häntä lääkärissä käynnin jälkeen, ja lähti kohti lääkäriä kertomaan tätä
ilosanomaa. Hänen ensimmäinen kysymyksensä oli se, että miten tämä voi olla oikein
mahdollista. Lääkäri vastasi:
– Siinäs näet millaisia vaikutuksia sillä
on, kun olet kerrankin hiljaa.

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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Laadulle on nostetta

Alkuvuoden myyntitilastot osoittavat, että Kaben laatu käy kaupaksi.
Laatuloikka Kabeen on ollut monelle mieluisa tosiasia.
Turvalliset ja laadukkaat tuotevalinnat sopivat tähän ajankuvaan yhä paremmin. Eikä ihme, sillä kysymyksessä on vapaa-ajan koti, jolta edellytetään mukavaa asumistasoa, toimivaa tekniikkaa, jämäkkää ja
turvallista rakennetta sekä skandinaavisen selkeitä muotoja. Ja mitä vielä, laadun bonuksena seuraa hyvä
jälleenmyyntiarvo. Tervetuloa Kaben laatupiiriin.

www.kabe.se/fi

www.kabe.se/fi
Kaben matkailuautojen jälleenmyyjät:
• Helsinki/Vantaa Helsinki Caravan Oy
• Jyväskylä
Jyväs-Caravan
• Kouvola
Kouvolan Vaunu Oy

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

• Rovaniemi
• Tampere
• Turku

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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Liikkuvan matkailijan osoite on kylään.fi
Karavaanarille Suomen monet
matkailukohteet ovat jo tuttuja,
mutta kylissä on vielä tutkittavaa
liikkuvalle matkailijalle. Kylään.fisivustolta löydät uusia, yllättäviä,

ihastuttavia, ainutlaatuisia ja
kiehtovia
kylämatkailukohteita.
Joko sinulle ovat tuttuja esimerkiksi Livon tai Vuonislahden karavaanareille tarjoamat palvelut?
Uppoudu suomalaisten kylien tarinoihin, kuviin ja houkutuksiin ja
lähde matkalle kylään.fi:n kautta.

Kylään.fi

on jatkuvasti laajeneva,
koko Suomen kattava kylämatkailusivusto. Mukana olevien kylien, yrittäjien
ja kohteiden määrä kasvaa koko ajan.
Sivustolla esitellään matkailupalveluja
Suomen kylissä ja maaseudulla. Sivusto
tarjoaa matkailijalle loman erilaiset palvelut
kätevästi kartalta tai hakutoiminnoilla myös
mobiililaitteilla. Sivustolla matkailijat voivat
antaa vinkkejä ja suosituksia kohteista.
Kylään.fi:n avulla on tarkoitus nostaa
koko kotimaan matkailun houkuttelevuutta
ja saavutettavuutta uudelle tasolle. Kylään.fi:n takana on Matkailu- ja ympäris-

tövalmennus Entra Oy:n vankka kokemus
kylämatkailun kehittämisestä ja monialainen tiimi matkailuyritysten tueksi. Kylään.
fi on koko maan kattava palvelu, jonka
tavoitteena on saada kylämatkailu ja
maaseudun elinvoima uudelle, kestävälle
tasolle tulevien vuosien aikana.

Kylään.fi
- kattaa koko maan
- sujuvasti toimiva sivusto myös
mobiilissa
- hakutoiminto ja karttanäkymä
- kaikki matkailijan tarvitsemat
palvelut
- kylien esittelyt
- jatkuvasti laajeneva verkosto

Tervetuloa
matkailijat
kylään!

