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Suuri Caravan-näyttely Jyväskylässä
PE 23.9. klo 9-18, LA 24.9. klo 10-16, SU 25.9. klo 11-15
Esillä 150 ajoneuvoa ja 2017 uutuudet. Erä esittelyautoja erikoisehdoin!
Matkailuautot

Varastossamme on jatkuvasti
150-200 ajoneuvon valikoima.

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan
matkailu- ja retkeilyautoja.

Nyt
myös
meiltä!

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Nyt
myös
meiltä!

Lämpimissä sisätiloissa noin 40 matkailuajoneuvon näyttely.

Matkailuvaunut

Tule tutustumaan
matkailuvaunuihimme.

Katso koko valikoima
internetissä www.jyvascaravan.fi

Nyt
myös
meiltä!

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 8 mekaanikkoa.

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Henkilö- ja pakettiautot
Nyt
myös
meiltä!

Nyt
myös
meiltä!

Yli 20 alan ammattilaista valmiina palvelukseen!

Meillä yli
150 ajoneuvoa!

Katso ajantasalla
oleva varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi
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Verkkokauppa
24h

Yli 6000 tuotetta
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi

Myyntiryhmä
0400 407 066

Jyrki Lehtonen
Simo Käyhkö
Timo Käyhkö
Tuomo Käyhkö
Juha Käyhkö
Tommi Kuismin

GSM 040 728 6006
GSM 0400 769 332
GSM 0400 642 699
GSM 0400 545 133
GSM 0400 642 842
GSM 050 434 0408

Jälkimarkkinointi
Varaosat:
0400 407 035
Huolto:
0400 407 055
Vuokraus:
0400 620 445

Markus Mutanen
Anssi Kälviäinen
Jouni Sorvari
Seppo Etelämäki
Asko Pasanen
Henri Nieminen
Jukka Autio

GSM 040 772 7994
GSM 0400 407 154
GSM 040 529 4830
GSM 0400 672 699
GSM 040 732 9147
GSM 0400 601 723
GSM 0400-530125

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

Nähdään Lahden messuilla
16.–18.9.2016

Hyödynnä
iKnaus Sky T
ja Südwind
!
kampanjat

Säästä
jopa

12000€

Vielä ehtii!
Knaus Sky Ti Silver Selection -kampanja:
• 2.3 130 hv moottori
• Fiat Paketti
• Sky Ti paketti
• Alde nestekeskuslämmitys
• Sähköinen lattialämmitys

• Integroitu navigaattori
• Peruutuskamera
• Suuri 190 l jääkaappi
• Sähkörappu
• Markisi
• LED päiväajovalot

• Duo control automaattinen
pullon vaihtaja
• 16” Alumiinivanteet
• Dometic S7 ikkunat
• Tekstiilipaketti

650 MF 65990€

700 MEB 68890€

700 MEG 68690€

700 MX 69590€

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

Olemme mukana
Lahden Caravan-messuilla
Adrian ja Bürstnerin osastoilla
16.-18.9.2016
Meiltä paras messutarjous.Tervetuloa kaupoille!

merkkiedustus
nyt meillä!
NEXXO
TIME EDITION 30
T 569, T 660, T 690G
alkaen

61.700€
etusi alkaen
6.350€

KORKO VAIN

J.Rinta-Joupin
rahoitustarjous

0,99

%

ilman muita kuluja*

uuteen matkailuajoneuvoon

Caravan-messuilla ja viikonloppunäyttelyssämme
uuden matkailuautokaupan päättäneille 16.-25.9.2016

2000€ lahjakortti Giganttiin*

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)

*) 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

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

Tulevia tapahtumia
Syyskuu

Lokakuu
21. – 30.10.2016 (9 päivää)

16.-18.9.2016
Caravan-messut,
Lahden messukeskus

Amsterdam – jäsenmatka

matkailuinfoa ja
oma osasto on E4 (halli E)

Marraskuu
18.-20.11.2016
Pikkujoulu ja vuosikokous
Wanhat Wehkeet

23.-25.9.2016
Teatteri- ja Syyspäivät

Karstula

Riihivuori, Muurame
Seuraa myös tiedotuksia netissä:

www.matkailuautoilijat.fi
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Puheenjohtajalta
Oikein hyvää alkanutta syksyä, kaikille!
Laulun sanoin jatkaen ”tulkoon syys ja talvi me
kyllä kestetään, vaikka on kesään iäisyys”.
Tänä vuonna marja, sieni sekä omenasadot ovat
ilahduttaneet monia. Monen caravan alueen lähellä
on upeat marja ja sieni maastot. Juuri tällä hetkellä
metsät ovat aivan punaisena puolukkaa ja mustikoitakin vielä löytyy. Sienistä täyttyy monen kopat, kun
niitäkin on runsaasti kaikkialla. Monella kotipihalla
omenapuut eivät meinaa jaksaa kantaa satoaan. Myös
pihjajat ovat aivan väärällään marjoista. Olen kuullut vanhan kansan sanovan, ettei pihlaja jaksa kantaa
samana vuonna kahta taakkaa. Sillä perusteella tulisi
vähä luminen talvi. Saapa nähdä pitääkö tuo sanonta
paikkansa.
Kesän lomakauden sesongit ovat ohi. Koulut ovat
alkaneet ja pienet taapertajat tuovat omat haasteensa liikenteeseen. Myös kävellen ja pyörillä liikkuvat
nuoret jotka noita Pocemoneja metsästävät ovat oma
riskinsä tänä vuonna. Yht’ äkkiä päätetään ylittää tie
tuijottaen puhelinta, katsomatta yhtään liikennettä.
Kesällä liikkuessa näkyi erityisen paljon liikenteessä matkailuajoneuvoja. Tuntui ettei lama ainakaan vielä ole purrut liikkumiseen. On hienoa että
kiinnostusta riittää. Paljon oli myös aloittelijoita jotka
olivat vuokranneet kalustoa lomareisuilleen. Niissä
pääsääntöiseti näkyi lapsiperheitä. Siellä kasvaa caravan hengen tulevaisuus. Ajat muuttuvat ja varmasti
tulevaisuudessa nuorten karavaanareiden tarpeet ovat
erilaisia kuin meidän. Toivottavasti me emme tapa
heidän kiinnostustaan olemalla uudistuksia vastaan.
Lapsi perheet kylläkin hakevat tällä hetkellä paljon
aktiiviteettejä. Matkaaminen suuntaatuukin aika useasti koti sekä ulkomailla huvi ja seikkailupuistoihin
sekä vesipuistoihin.
Tämän vuoden Pohjoismaiset karavanpäivät oli
Norjan Seljoordissa. Siellä aktiivisesti markkinoitiin
ensi vuoden Suomessa Kokemäellä pidettävää tapahtumaa. Toivotaan että jokainen miettii omia suunnitelmiaan ensi vuodelle ja suuntaa heinäkuun alussa
muutamaksi päiväksi Kokemäelle.
Taas perinteisesti kokoonnumme syyskuussa Lahden messujen caravan tapahtumaan. Meidät löytää
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samalta osastopaikalta E 4 kuten viime vuonnakin.
Alakerran luentosalissa löytyy lauantaina mielenkiintoisia aiheita. Olemme myös mukana B hallissa
uudella matkailun teema-alueella pienellä pisteellä.
Myös siellä lavalla on muutamia infohetkiä. Olemme
saaneet Kokemäen porukkaa mukaan osastoillemme
kertomaan myös tuosta ensivuoden tapahtumasta. Eli
poiketkaahan kuuntelemassa erillaisia aiheita. Messuilla nähdään.
Lokakuun lopulla yhdistyksen porukkaa matkaa
Amsterdamiin, vielä löytyisi kolme kahden hengen
hyttiä jos joku on jäänyt miettimään matkalle lähtöä.
Pikkujoulu ja vuosikokous viikonloppua vietämme marraskuussa Wanhoissa Wehkeissä, kaikki mukaan. Jos kalusto on talviteloilla, sieltä löytyy myös
mökkejä ja huoneita tarvitseville.
Turvallisia kilometrejä näin syksyn saapuessa.

Irmeli
” Jos haluaa nähdä sateenkaaren,
on sade kestettävä ensin”
-positiivarit

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

K

esä kului mukavasti
kotimaata kierrellessä. 2-3 yötä per/yöpymispaikka, eli aika
verkkaista tahtia. Kaikki kohteemme olivat Mikkelin alapuolella. Yksi alue oli kaupallinen
campingalue ja muut kuusi olivat
SFC alueita.
Kaikissa saimme erittäin ystävällisen vastaanoton. Melkein voisi
sanoa, että kulkijalle tarjottiin joka
paikassa sitä parhainta maisemapaikkaa. Ajat ovat siis muuttuneet
takavuosista, kun kulkija sai sen
kehnoimman paikan alueelta. Loman paras anti oli uinti ja sitä tuli harrastettua jokaisessa paikassa
useita kertoja, kun järvivesien lämpötilat olivat + 20 – 22. Tuli testattua myös eri alueiden uimaportaat,
joista kerron vähän tuonnempana
enemmän.
Huomio kiinnittyi matkalla myös
siihen, että hyvin pienen karavaaninumeron omistavia oli useita liikkeellä. Tarkoitan sitä, että heidän
karavaaninumeronsa oli alle 10 000.
Tuntui mukavalta, että nämäkin kauan tätä harrastetta harrastaneet jaksavat vielä liikkua.
Matkalla sain tavata myös useita
yhdistyksemme jäseniä. Juttutuokiot
toivat selvän viestin siitä, että jäsenlehti koetaan erittäin tarpeelliseksi.
Esitettiin myös toivomus, että paperiversiosta ei luovuta. Oli erittäin
mukavaa kuulla jäsenten ajatuksia
eri asioista ja aiheista. Jäsenistöä
herkästi kuuntelemalla, tiedämme
onko suuntamme yhdistyksessä oikea vai onko aihetta muutoksiin.

Tämän lehden sivuja lukiessa,
voimme tehdä jälleen nojatuolimatkan Eurooppaan. Lokakuussa jäsenmatkalle lähteville tässä jutussa
on vähän myös maistiaisia Amsterdamista. Kiitos Rolfille ja Gunnelille siitä, että jaksavat tehdä omilta
matkoiltaan näitä matkakertomuksia
meidän muiden iloksi.

Lämpimään
Syksy saapuu ja muuttolinnutkin
ovat jo ylittäneet Helsingin isoissa parvissa. Siitä tuleekin mieleeni
toiset muuttolinnut nämä karavaanikaverit, jotka muuttavat talveksi Espanjaan tai muualle Etelä-Eurooppaan. Nämäkin muuttajat taitavat
olla lähtökuopissa. Heille kaikille
toivotan hyvää matkaa ja leppoisaa
talven viettoa siellä lämpimässä.
Muistakaa palata siivekkäiden kanssa sitten keväällä takaisin ja meidän
vappu -treffeille.

Ruskamatkalle
Meillä, jotka emme lähde etelän
lämpimään, on mahdollisuus lähteä
nauttimaan pohjoisen upeasta ruskasta. Matkailkaa ja pitäkää pyörät
pyörimässä.
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Tuntureiden ympäröimä kaupunki

Suomen tehokas markkinointijoukko

Pohjoismaiset päivät – NCT
tapaaminen Norjan Seljoordissa

M

atka alkoi Naantalin satamasta kohti Kapellskäriä aamulaivalla heinäkuisena lauantaina. Päivä matkustettiin
nauttien laivan seisovan pöydän antimista.
Ehdittiin päivä unetkin ottamaan, kun karvaturrin takia oli hytti pakollinen.
Koiran kanssa Ruotsin läpi meneminen
Norjaan edellytti heisimäto lääkitystä. Kun
olimme alle 28 vuorokautta matkalla, pystyimme hakemaan lääkäriltä sekä Suomesta
lähtö, että Norjaan tulo pillerit jo kotimaassa.
Ja kolmas piti vielä käydä hakemassa, kun palasimme Suomeen.

Mukana myös maskotti -Kokemäen Kolli
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Laiva saapui Kapellskärin satamaan klo
17 josta ajomatka alkoi kohti Seljoordia.
Teimme yhden yön pysähdyksen Villingsbergin camping alueella Ruotsin puolella. Olimme sulkeutumisajan jälkeen vasta porttien
takana. Siinä miettiessä mitä tehdään, pitäjä
avasikin vastaanoton ja majoitti viisi matkailuajoneuvoa alueelle, vaikka paikkoja oli vain
yksi vapaana. Paikka oli siisti, rauhallinen ja
kirkasvetinen. Aamu-uinnillekin pääsi pulahtamaan.
Sunnuntaiaamuna matka jatkui kohti
Norjan rajaa. Norjaan mentäessä oli hyvä kun
olimme rekisteröityneet AutoPass järjestelmään jo Suomessa, tiemaksujen takia. Pystyimme ajamaan ohi rajan sujuvasti. Rajalla
ei erillistä laitetta ikkunaan tarvinnut hakea,
koska se koski vain ammattiliikennettä. Maksullisilla tieosuuksilla rekisterikilvet kuvattiin
edestä ja takaa, sen perusteella maksu osattiin
kohdistaa oikein. Tapahtumat kirjaantuivatkin
sitten suoraan luottokortilta josta raha oli varattu. Oslon ympäristö oli tiemaksuissa kalleinta aluetta.
Oslon ohitimme alapuolelta tunnelia
myöten. Olikin aika hurja kokemus korvien
mennessä lukkoon, kaikkine laskuineen ja
nousuineen. Maisemat vain parantuivat, olivat hienoja mentäessä kohti Seljoordia. Vielä
teimme pysähdyksen Notoddenin camping
alueella ennen varsinaista maanantai päivän
sisäänajoa tapahtumaan. Notoddenin kaupunki löytyy myös Unescon listalla maailman
perintökohteista. Alue olikin aika täysi koska
sinne oli majoittunut muitakin suomalaisia sekä norjalaisia ja ruotsalaisia.
Maanantaiaamun koittaessa karavaanarit tekivät lähtöä, ensimmäiset jo seitsemän
jälkeen kohti määränpäätä. Olimme sopineet osan porukan kanssa kokoontumisen
läheisellä huoltoasemalla ja meitä jatkoikin
10 matkailuajoneuvon letka kohti tapahtumapaikkaa. Matka oli haastellinen kapean ja
alaspäin jyrkän tien johdosta. Olihan Seljoo-

din kaupunki aivan laakson pohjalla vuorten
ympäröimänä. Kyllä olisi tarvittu jarrupolkimia apumiehelläkin.
Alue johon meidät majoitettiin, oli suuri
tapahtuma-alue missä järjestettiin kesän mittaan erillaisia festareita ja muita suuria tapaamisia. Nämä pohjoismaiset caravan päivät
olivat kesän pienin tapahtuma. Alueet oli jo
ilmoittautumisvaiheessa merkattu ja lähekkän pääseminen vaati peräkkäistä sisäänajoa.
Meidät otettiin iloisesti vastaan ja toivotettiin
tervetulleeksi portilla. Paikoittajat olivatkin
sitten hieman sekaisin kun tulimme letkassa
ja meille ilmoitettu kortteli olikin jo täysi. Pienen pohdinnan jälkeen saimme paikat, johon
itse jouduimme rakentamaan sähköt, onneksi oli sähkömies matkassa mukana. Alue oli

Pilvet laskeutuu

Korttelin pitkäpöytä, sade ei haitannut
kovapohjaista nurmikenttää lukuunottamatta hiekkapäällysteisiä tieosuuksia. Saimme
korttelin rakennettua ja mainokset näyttävästi
esille. Olimmehan me tulleet markkinoimaan
ensivuoden NCT-päiviä, jotka pidetään Kokemäellä 9.7 – 15.7-2017.
Maanantaina iltapäivällä olikin jo avajaiset. Kaikki kokoontuivat tapahtumalavan
eteen avajaisiin. Pieni joukko suomalaisia
marssi avajaisiin kantaen yhdistysten lippuja. Suomesta oli 11 yhdistyksestä lippu esillä
avajaisissa. Avajaisten viralliset puheet pidettiin ja toivotettiin kaikki tervetulleeksi ja viihtymään tapahtumassa sekä kaupungissa. Iltaa
sitten jatkettiinkin tanssilattialla pyörähtäen.
Jokaisessa korttelissa kortteli isännät
kokosivat illalla pitkän pöydän ja järjestivät
joka päivälle eri tyyppistä ohjelmaa, johon
pääsi osallistumaan. Arpojakin oli myynnissä joka päivä ja arvonta oli joka ilta. Meille
jäi kuitenkin epäselväksi miten palkinnot
arvottiin. Samoin joka päivä oli eri aiheinen
kortteleiden välinen kilpailu. Meidän kortteli voittikin kahtena päivänä. Laskettiin missä
korttelissa oli eniten säilykepurkkeja ja toisena iltana ruuvimeisseleitä. Kolmaskin voitto
oli lähellä, uupui vain kolmet silmälasit, niin
olisimme vieneet siitäkin voiton. Palkinnoksi
saimme hedelmäkorit, joita sitten naposteltiin
yhdessä, pitkässä pöydässä.
Jokaiselle päivälle löytyi erityyppisiä retkiä, joihin pääsi eri maksusta osallistumaan.
Alueella oli myös mahdollisuus mennä rivitanssia opettelemaan. Kyllähän sekin oli hikistä puuhaa, ei niin helppoa miltä näyttää. Lapsille oli järjestetty myös erikeseen ohjelmaa,
oli pelejä ja kilpailuja. Myöskin puukkoa pääsi
lapset valmistamaan. Puukkokurssi sitoi kyllä
useammaksi tunniksi joka päivä. Kuitenkin
lopputulos oli hieno ja siitä jäi mukaan kiva
matkamuisto.
Viikon puolessa välissä markkinointijoukko lähti kiertämään koko aluetta käyden kaikki korttelit läpi pitkien pöytien kokoonnuttua.
Värikkäästi pukeuduttiin eri roolivaatteisiin.
Varmasti Suomen joukko jäi mieleeen. Meillä
oli myös mukana Kokemäen kaupungin maskotti Kokemäen Kolli.
Torstaina, aamupäivällä oli Seljoodin
keskustassa Caramba kilpailu. Osallistujia oli
vain kahdeksan tällä kertaa, joiden kesken ratkottiin voittajat. Caramba suoritettiin omalla
henkilöautolla vetäen vaunua. Tai itse asiassa

Kyllä tästä tulee hyvä lettutaikina
sitä työnnettiin, eli peruuttaen koko rata läpi.
Kierroksia oli kaksi eri rataosuuksilla. Yhteenlaskettu aika sitten ratkaisi järjestyksen.
Ensimmäiseksi tuli Suomen Eelis Bussman,
toisena oli ruotsin Martin Lindblad ja kolmanneksi Suomesta Ilari Lepola. Kannustajia
paikalla oli paljon. Olikin hienoa katseltavaa,
kuinka peruutus sujui. Siinä monella ulkolaisella olisi opeteltavaa kun käyttävät poikkeuksetta peruutukseen pelkkiä muuvereita. Yksi
osallistuja oli myös matkailuauto sarjassa osallistumassa kilpailuun. Hyvin radat pystyikin
suorittamaan myös matkailuautolla.
Caramban jälkeen alkoikin muurikka lettujen paisto. Viidella muurikalla paistettiin 60
litraa taikinaa kahdessa tunnissa. Letut ja kahvi
teki kauppansa. Kaikille halukkaille riitti syötävää. Kahvi kupposen äärellä oli hyvä jakaa
esitteitä ja mainostaa osallistujille NCT tapahtumaa Kokemäellä.
Illalla vietettiin Pohjoismaista iltaa. Ennakkoon varanneille oli ruokailu katettu tanssisaliin, jonka jälkeen ilta jatkui tanssien lomassa.
Perjantaipäivä ratkottiin kortteleiden kisailuista parhaiden välistä mestaruutta tapahtuma alueella. Tapahtuman lopettamisjuhla ja

lipun laskut suoritettiin iltapäivällä. NCT lippu
luovutettiin Kokemäen edustajille ja on sitten
nostettavissa salkoon ensi vuonna Suomessa.
Illalla meidän korttelissa isäntäpari paistoi
meille vielä vohveleita jäähyväisiksi pitkässä
pöydässä. Söimme vohvelit sellaisen happaman vaahdon kanssa norjalaiseen tyyliin. Vähän kuin meidän kermaviili?
Lauantaina olikin sitten leirinpurku ja kotiinlähdön aika. Tapahtumaan oli tullut Ruotsista 90, Tanskasta 19, Suomesta 60 ja Norjasta
198 yksikköä lisäksi järjestäjiä 48 yksikköä.
Sää oli meillä koko viikon lämmin, sataen
joka päivä pieniä kuuroja. Pilvet laskeutuivat
alas peittäen vuoret lähes päivittäin.
Koti matkalla vielä tutustuttiin paremmin
Osloon. Ruotsin puolella yövyttiin muutamassa Ruotsin Caravan Clubin alueilla, jossa
tietenkin Suomen SFC kortti kelpasi semmoisenaan.
Toivotaan, että saamme ensi vuonna paljon ulkolaisia sekä kotimaisia matkailijoita
viettämään NCT-tapahtumaa Kokemäelle.

Irmeli, Ari ja Beni
Valokuvat Armi Ylikorpi

Ensi vuonna Kokemäellä olevien pohjoismaisten päivien markkinointia
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Tulppaaniviljelys

Hollannista Schwartzwaldiin

H

uhtikuun 27 päivänä
lähdimme laivalla Helsingistä kohti Travemündea
Saksassa. Keväinen matkamme suuntautuisi aluksi Hollantiin
pääkohteina Keukenhofin tulppaanipuisto, Amsterdam sekä 55. Europa
Rally Sevenumin kaupungissa. Sieltä
suuntaisimme Luxemburgiin ja edelleen Schwarzwaldiin Saksassa, josta
kansainväliseen tapahtumaan Dethleffsin matkailuauto-/vaunutehtaalle
Isny im Allgäussa Baijerissa.
Meitä oli laivalla 17 yksikköä matkalla eri kohteisiin Euroopassa. Ensimmäistä yöpymistä Saksassa pohdittiin
laivan autokannella ulospääsyä odoteltaessa. Kerroimme ajavamme ylös
satamakonttorin (Hafenhaus) aidatulle
pysäköintipaikalle, josta on hyvä aloittaa
matkanteko seuraavana aamuna. Pohdinta johti siihen, että meitä oli kaiken
kaikkiaan 8 yksikköä yöpymässä tällä
pysäköintialueella. Yöpymismaksu oli
6 €.

toiseen laajaan kotiseutumuseoon ”Museumsdorf Cloppenburgiin”. Museossa
olevasta leipomosta ostimme 200 vuotta
vanhan perinteen mukaan leivottua 16
tuntia leivinuunissa paistettua mustaa
leipää. Yöllä satoi rajusti, mutta aamun
koittaessa sadepilvet olivat jo siirtyneet
muualle. Päätimme vielä käydä ostoksilla keskustassa ennen kuin jatkaisimme
matkaa keväiseen kukkivaan Hollantiin.

Giethoorn

Tämä pieni vehreä pittoreski itäHollantilainen noin 3000 asukkaan kylä
perustettiin 1600-luvulla ja kutsutaan
”Hollannin Venetsiaksi” tai ”pohjolan
Venetsiaksi”. Kylä on saanut nimensä

Keväinen Hollanti
Seuraavana aamuna ohitimme Hampurin ongelmitta ja jatkoimme matkaa
kohti pientä somaa Cloppenburgin kaupunkia lähellä Hollannin rajaa. Oli alkanut sataa ja lämpötila oli vaivaiset +6C.
Koska olimme ajaneet sopivasti 270 km
eikä meillä ollut kiire mihinkään, asetuimme leiriin keskustassa olevalle Stellplatzille. Sateesta huolimatta menimme
tutustumaan lähellä olevaan mielenkiin-
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Keukenhof

pukinsarvista, joita aikanaan kerättiin
alueelta. Keskiajalta lähtien suoalueelta
on nostettu turvetta polttoaineeksi. Syntyneet kaivannot täyttyivät pohjavedellä
ja näin syntyi noin 1 m syvien kapeiden kanavien verkosto sekä viereinen
järvi, jonka keskisyvyys on vain noin
kaksi metriä. Kylän asukkaiden jokapäiväinen elämä ja logistiikka nojautuvat
toimivaan kanava-verkostoon. Kauniit
asuintalot puutarhoineen on rakennettu
pienille saarille joita yhdistää kanavien
yli rakennetut pienet puusillat. Kylässä
voi vuokrata pieniä moottoriveneitä tai
lähteä opastetulle veneretkelle. Suosittelemme jälkimmäistä vaihtoehtoa. Autolla kylässä ei voi liikkua, mutta heti kylän

Vanhakaupunki on tunnelmallinen kanavineen

Amsterdamissa pyörien parkkiproomu

ulkopuolella on kolme leirintäaluetta kävelyetäisyyden päässä. Valitsimme sympaattisen leirintäalueen nimeltä Camping
Haamstede. Kylässä vierailee vuosittain
noin 500 000 turistia.

netusta kädestä. Jos nälkä iskee kävijään,
on puutarhassa myös hyvää ruokaa tarjoava ”Kasvihuone” ravintola. Kyllä ”de
Orchideen Hoeve” on tutustumisen arvoinen paikka.

Luttelgeest (Flevoland)

Camping De Kolibrie
Warmenhuizen

Vajaan 30 km päässä Giethoornista
sijaitsee Luttelgeestin kylä. Tutustumiskohde on Euroopassa ainutlaatuinen ”de
Orchideen Hoeve” niminen 25 000 m2
laaja katettu trooppinen puutarha upeine orkideoineen. Siellä on myös huone,
jossa on 2000 kpl:tta erilaisia, kauniita ja
kaiken kokoisia perhosia, jotka lentävät
vapaasti kävijöiden ympärillä. Toisessa
huoneessa on puolestaan 80 kpl Blue
Mountain papukaijaa, lentäen vapaasti
ympäriinsä. Lapsille papukaijahuone on
oikein hauska kokemus, sillä papukaijat
juovat nektaria pienistä pikareista ojen-

Luttelgeest, janoiset papukaijat

Oli toukokuun 1. päivä kun jatkoimme
matkaa Luttelgeestistä kohti Ijsselmeerin
rantaa ja pientä nättiä Urkin kaupunkia,
joka mainitaan vanhoissa asiakirjoissa
ensimmäisen kerran jo vuonna 966. Kaupunki sijaitsee entisessä saaressa ja on
kuuluisa mm. kalasatamastaan, kauniista
punaisista tiilistä rakennetuista taloistaan
sekä kapeista kujistaan. Kaupungista löytyy myös erinomainen Stellplatz.
Matkamme jatkui kohti Lelystadin
kaupunkia, sillä tarkoitus oli ajaa 29 km
pengertietä (nro.302) yli Ijsselmeer /
Markenmeer merenlahden Enkhuizenin
kaupunkiin vastakkaisella rannalla. Tämä
oli hauska kokemus, sillä sää oli sillä hetkellä mitä parhain. Myrskyisinä päivinä
tämä tieosuus voidaan turvallisuussyistä
sulkea kaikelta liikenteeltä.
Olimme siirtyneet Flevolandista
Noord-Hollandin maakuntaan. Samalla
havahduimme siihen tosiasiaan, että matkan edetessä kohtasimme yhä useammin
tulppaaniviljelyksiä laajoilla peltoaukeamilla. Olimme todella saapuneet tulppaanien maahan.
De Kolibrie leirintäalue löytyi ongelmitta Warmenhuizenin kylästä 8 km Alkmaarin kaupungin pohjoispuolella. Alue
on suuri, hyvätasoinen ja palvelu erittäin
ystävällistä. Muistoksi käynnistämme,
saimme kauniin puisen tulppaanin, olimmehan heidän ensimmäiset suomalaiset
asiakkaansa.

Keukenhofin tulppaanit
Luttelgeest, perhosten ruokahetki   

Uusi aamu valkeni jälleen aurinkoisena, kun valmistauduimme lähtemään

kohti Alkmaarin juustokaupunkia. Varsinaiset juustomarkkinat pidetään joka
perjantaiaamu kaupungin torilla. Meidän kohdalle osui maanantaipäivä, joten juustoja saimme ihailla vain juustokauppojen hyllyillä.
Moottoritietä välttäen jatkoimme
matkaa kohti Lissen kaupunkia ja Keukenhofin tulppaanipuistoa. Ajoimme
pienien kauniiden kylien läpi, ihailimme hyvin hoidettuja taloja joita ympäröi
kaunis puutarha. Laitumilla laidunsi paljon karjaa kuten lehmiä, lampaita, vuohia
sekä hevosia. Ja kaiken keskellä oli tulppaaniviljelyksiä silmänkantamattomiin.
Väriloisto oli kerrassaan häkellyttävä.
Piti pysähtyä tienreunaan ja kuvata näkemäänsä, seistä tulppaanien keskellä kuvaamassa ja samalla tuntea ilmassa leijuva tuoksu. Niin tekivät muutkin turistit.
Navigaattorimme vei meidät ongelmitta
suoraan Keukenhofin puiston pysäköintialueen portille. Halusimme samalla
varmistua siitä missä voisimme yöpyä
ja miten meidän tulisi toimia seuraavana
aamuna. Meidät ohjattiin 2 km päässä
olevan kanavan viereiselle pengerretylle
pyöräilytielle, jossa ilmaiseksi yövyimme 22 muun autokunnan kanssa.
Seuraava päivä valkeni taas kerran
aurinkoisena ja tuulisena, kuten niin monena aikaisempana päivänä. Suurin odotuksin astuimme kello 8.30 sisään portista tähän 32 hehtaaria suureen kukkapuistoon, jossa sitten vietimme seuraavat
8 tuntia. Tänne tulppaanien, narsissien
ja hyasinttien uniikkiin ja unohtumattomaan maailmaan on istutettu yli 7 miljoonaa kukkasipulia. Väriloisto on kerrassaan häkellyttävä, mutta niin on myös
eri tulppaanilajikkeiden määrä ja monimuotoisuus, joita täydentävät kauniit
narsissit ja hyasintit. Puistossa on myös
kolme paviljonkia nimetty kuninkaallisen perheenjäsenten mukaan. Oranje
Nassau paviljongissa on viikoittain vaihtuva leikkokukka näyttely. Beatrix paviljongissa on pysyvä orkideoiden näyttely
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Amsterdamin tungos

Keukenhof tulppaaneja tulvillaan

ja Willem-Alexander paviljongissa on
esillä mm. tulppaaneja ja liljoja ym. kukkia. Puistossa voi lisäksi ihailla kukkivia
hedelmäpuita, suihkulähteitä, useita taideteoksia sekä lasten leikkipuisto pienine possuineen. Tämä upea Keukenhofin
kukkanäyttely kestää noin 8 viikkoa
maaliskuun puolestavälistä toukokuun
puoleenväliin saakka. Yhden uuden tulppaanilajikkeen kehittäminen vie aikaa
25 vuotta. Hollanti on maailman suurin
kukkasipuleiden tuottaja ja 62 % koko
maailman kukkasipuleiden viennistä on
lähtöisin Hollannista.
Olimme lopen uupuneita, kun sitten
iltapäivällä hakeuduimme takaisin autolle ja suuntasimme kulkumme rannikolle kohti Noordwijkin merenrantakau-

Keukenhof
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punkia. Camping de Duinpanista löytyi
meille yksi paikka muutoin täpötäydeltä leirintäalueelta. Kun ihmettelimme
miksi veloittivat sesonkikauden hintaa,
sesongin ulkopuolella selvisi, että sinä
viikkona Hollannissa vietettiin kolme
juhlapyhää koululaisten lomaviikon lisäksi. Vietettiin helluntaita, maan itsenäisyyspäivää sekä kuninkaan päivää.
Koko Hollanti oli pyörillä, leirintäalueet
kaikkialla täynnä ja hinnat sen mukaisia.
Seuraavan yön vietimme onnekkaasti
naapurissa olevalla leirintäalueella Camping de Carltonissa.
Ennen kuin jatkoimme matkaa kohti
Amsterdamia, pistäydyimme ihailemassa Hollannin loputonta hienoa merenrantaa hiekkadyyneineen.

Stellplatzoppaasta totesimme, että
meidän kannattaa hakeutua alueelle nimeltään Amsterdam City Camp. Alue
on kokonaisuudessaan aidattu ja sinne
mahtuu 100 matkailuautoa. Onneksemme saavuimme paikalle aamupäivällä ja
siten meille löytyi vapaa paikka. Iltapäivällä alueelle ei päästetty uusia tulijoita,
sillä alue oli täynnä. Normaalista poiketen vuorokausimaksu oli 21 € sisältäen
sähkön.
Stellplatzalueelta pääsi Amsterdamin keskustaan kävelemällä aluksi 700
m lauttasatamaan, josta ilmainen lautta
kulki noin 15 minuutissa suoraan päärautatieaseman edustalla olevaan laituriin. Rautatieaseman kautta nousimme
ylös asema-aukiolle, joka oli tungokseen
saakka täynnä ihmisiä. Niin oli myös
kaupungin info -toimisto, josta ostimme pääsyliput seuraavan päivän käyntiimme merkittävässä Rijks Museum
taidemuseossa. Ostimme samalla erinomaisen kaupunkikartan, jota ilman
kaupungissa on vaikea liikkua. Tämän
jälkeen sulauduimme valtavaan ihmismäärään, joka hitaasti liikkui pitkin keskustan katuja ja kujia sekä jalan että polkupyörillä. Tutustuimme kansallismonumenttiin kuninkaallisen linnan edustalla
sekä pistäydyimme kukkatorilla, jossa
tungos oli sanoin kuvaamaton. Bongattiin uskomaton määrä samannäköisiä
mustia polkupyöriä pysäköitynä kaikkialle keskustassa. Voi vaan ihmetellä miten ihmiset löytävät omat lukitut pyöränsä tuhansien saman näköisten joukosta.
Seuraavana päivänä palasimme takaisin keskustaan. Infosta ostimme päivälipun raitiovaunuun, mikä osoittautui
hyväksi ratkaisuksi, sillä raitiovaunuliikenne toimii Amsterdamissa todella
hyvin. Sitä kannatti hyödyntää, ja pääsimme siten sujuvasti Rijks Museum
taidemuseoon, joka oli pääkohteemme
Amsterdamissa. Rijksmuseumissa on
kaikkiaan noin 8000 taulua joihin tutustuminen veisi useita päiviä. On tehtävä
valinta kiinnostuksen kohteesta, sanoi
ystävällinen rouva museon neuvonnassa. Halusimme tutustua erityisesti Rembrandtin ”Yövartija” sekä Vermeerin
”Maitotyttö” tauluihin, jotka olivat myös
monien muidenkin kävijöiden kiinnostuksen kohteena.
Museokäynnin jälkeen poikkesimme
kävelyetäisyydellä olevassa Heineken
olutpanimon museossa. Kyllä Heineken
”Experience” museo on täynnä historiaa,

olutvalmistuksen saloja ja monia hauskoja yllätyksiä olutmaistiaisten lisäksi.
Jos olut on lempijuoma, niin kannattaa
ehdottomasti pistäytyä museossa. Museokierros kestää noin 1,5 h. Sisäänpääsymaksu on 18 €/henkilö, mutta käynti
Heineken ”Experience” museossa on
hintansa väärtti.
Mutta Amsterdam on paljon muuta kuin kanavaristeilyjä, Rijksmuseum
ja Heineken Experience. On van Gogh
taidemuseo, timanttimuseo, olutpanimo
vanhassa myllyssä (Brouwerij ´T IJ),
katukahviloita ja ravintoloita lähes joka
kadunkulmassa.

Utrechtin kanavat
Amsterdamista suuntasimme kohti
Utrechtin kaupunkia. Ennen Utrechtia
poikkesimme vielä Haarzuilensin kylässä katsomassa 1300-luvulta peräisin
olevaa hienoa vallihautojen ympäröimää
Kasteel De Haar ritarilinnaa kauniine puistoineen. Utrechtin ulkopuolella
Bunnikin kylästä löytyi seuraava yöpymispaikka, camping Buitengoed De
Boomgaard. Leirintäalue oli aikanaan
perustettu entiseen omenapuutarhaan
jossa nyt isot vanhat omenapuut kukkivat
kauneimmillaan.
Utrecht on Hollannin neljänneksi
suurin kaupunki, jossa asukkaita on 328
000. Utrecht on merkittävä yliopistokaupunki jonka historian juuret ulottuvat
2000 vuotta taaksepäin ajanlaskumme
alkuun. Vanhakaupunki on hyvin tunnelmallinen kanavineen (Oude ja Nieuwe
Gracht) jotka ovat entisiä vallihautoja.
Teimme mielenkiintoisen yhden tunnin
kestävän opastetun kanavaretken, jonka
pituus oli 10 km. Retken aikana kuljimme yhteensä 25 sillan alitse. Kanavaretken jälkeen oli sopiva aika ruokailla
yhdessä monista kanavan varrella olevista ravintoloista. Tutustuimme vielä
Utrechtin tuomiokirkkoon, joka rakennettiin vuosina 1254 - 1517. Tuomiokirkosta erillään seisova kellotapuli on
Hollannin korkein ”kirkon torni”.

55. Europa Rally
Matkamme pääkohde oli 55. Europa
Rally, joka tällä kertaa järjestettiin Hollannissa De Schatberg vapaa-ajan keskuksessa / leirintäalueella Sevenumin
kylässä, lähellä Venlon kaupunkia. Paikalle saapui 522 yksikköä 20 eri maasta.
Osanottajia oli kaiken kaikkiaan 1056
henkilöä. Meitä suomalaisia oli yhteen-

Suomi leiri Europa Rallyssa

sä 6 yksikköä ja meidän ”Suomi-leiri”
koostui 13 innostuneesta osanottajasta
eri puolelta Suomea.
FICC rallysta poiketen Europa Rally
kestää vaan viisi päivää. Rallyn ohjelmaan sisältyi mm. bussilla tehtäviä päiväretkiä Amsterdamiin, Keukenhofiin ja
Maastrichtiin, petolintushow, paikalliset
markkinat, ja hieno parsajuhlaillallinen
kariibialaisen musiikin tahdittamana.
Kokonaisuutena hyvin onnistunut Europa Rally tapahtuma, jossa tavattiin hyviä
ystäviä ja luotiin uusia tuttavuuksia.

Luxembourg City

kohteista. Vuonna 1994 vanha kaupunki
kirjattiin Unescon maailmanperintökohteiden listaan.

Kiertoajelu
Schwartzwaldissa
Jatkamme matkaamme kohti etelää
ja Freiburg im Breisgau kaupunkia, joka
myös kutsutaan Schwartzwaldin pääkaupungiksi. Kaupunki sijaitsee kukkuloiden ja viinitarhojen keskellä Sveitsin ja
Ranskan rajan lähellä. Vanha kaupunki
on hyvin viehättävä monine historiallisine rakennuksineen. Hyvin näyttäviä
ovat mm. kaupungin vanhat portit. Hauska yksityiskohta on myös ”Freiburger
Bächle” tarkoittaen joesta haarautuneita monia pieniä puroja jotka virtaavat
vanhankaupungin läpi. Ovat eräänlaisia
katuojia. Puolitoista kilometriä Freiburgin vanhasta kaupungista löytyy tasokas
leirintäalue Camping Hirzberg. Yksi yö
maksoi 25,90 € sähköineen.
Täältä aloitimme kiertoajelumme
Schwartzwaldissa ja suuntasimme kohti Furtwangenin kaupunkia, joka on
Schwartzwaldin johtavia kellojen valmistuksen keskuksia. Furtwangenissa
pistäydyimme Deutsches Uhrenmuseu-

Hollannista matkamme suuntautui
Luxembourgiin, jossa olimme käyneet
viimeksi 1970-luvun alkupuolella. Ystävien suositusten perusteella hakeuduimme leirintäalueelle nimeltään Camping
Kockelscheuer, joka sijaitsee pienen bussimatkan päässä kaupungin keskustasta.
Edestakainen bussimatka keskustaan
maksoi 1€/henk.
Luxembourgin kaupunki on kaunis ja
vehreä ja missä on paljon hienoja kauppoja, kahviloita, ravintoloita, historiallisia rakennuksia ja muistomerkkejä.
Vuonna 963 rakensi Ardennien kreivi
Siegfried korkean kallion päälle linnansa, josta sittemmin tuli Luxembourgin
kaupungin synnyinsija. Linnan ympärille
rakennettiin muuri ja vuosisatojen kuluessa vielä toinen ja kolmas kehämuuri.
Ajan myötä linnoituksesta tuli yksi aikansa vahvimmista, jota myös kutsuttiin
”pohjolan Gibraltariksi”. Linnoituksen
jäänteitä on vielä nähtävissä tänä päivänä.
Luxembourgin vanha kaupunki on
mielenkiintoinen nähtävyys, johon tutustuu parhaiten kävelemällä kaupunkikarttaan merkittyä reittiä pitkin. Kallion
sisään v.1745 puolustus- tarkoitukseen
louhitut kasematit (käytävät) ovat yksi
kaupungin merkittävimmistä tutustumis- Juustokauppa Alkmaarin kaupungissa
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vehreätä ja viljavaa seutua. Kaikkialla
näkee viinitarhoja sekä suuria humalaettä hedelmäviljelmiä. Seutu on myös
Saksan merkittävin humalan tuottaja.

Friedrichshafen

Tiivis tunnelma Europa Rallyssa

missa (Saksan kellomuseo) jossa on
maan suurin kellokokoelma. Uhrenstrasse (kellotie) kulki halki jylhien maisemien nousten välillä serpentiintienä 1050
m korkeuteen merenpinnasta. Vehreissä
laaksoissa ihailimme kauniita hyvin hoidettuja maatiloja ja ympäröiviä ”alppiniittyjä” joilla lehmät ja lampaat laidunsivat kauniissa auringonpaisteessa.
Matka jatkui kohti Tribergin kaupunkia, jossa tutustuimme maailman suurimpaan käkikelloon puusta tehtyine koneistoineen. Yhden kellosepän valmistamaan
käkikelloon kului aikaa kolme vuotta,
ja se valmistui vuonna 1980.Tästä parin
kilometrin päässä on Saksan korkein vesiputous nimeltään ”Gutach”. Vesiputouksella on korkeutta yhteensä 163 m, 7
eri tasossa. Tämä oli enemmän turistirysä
kuin suuri nähtävyys.
Donaueschingenin kaupunkia oli
seuraava kohteemme. Tässä kaupungissa Breg- ja Brigach joki virtaavat yhteen
ja muodostavat Tonavan (Donau) alun.
Linnanpuistossa on komea monumentaaliveistos ”Donauquelle” (Tonavan
lähde). Donaueschingen on viihtyisä pikkukaupunki jossa ei ole pahemmin tungosta. Pistäydyimme paikallisen hotellin
terassilla nauttimassa lounaan ja jälkiruoaksi kuuluisaa aitoa Schwartzwaldin
kirsikkatorttua. Iso torttupala maksoi
2,10 €/kpl.
Titisee on lomanviettäjien suosima
kylä samannimisen järven rannalla. Ystäviemme neuvoja noudattaen valitsimme

Titiseen eteläpuolella olevan Schluchsee nimisen kylän samannimisen järven
rannalla. Järvi on 9 km pitkä, 56 m syvä
ja sijaitsee 932 m merenpinnasta. Koska
leirintäalue oli 5 km:n päässä kylästä,
valitsimme leiripaikaksi Stellplatz vaihtoehdon. Se sijaitsi erinomaisella paikalla kylän ja rannan välimaastossa. Yöpymismaksu oli 10 €/yö. Kun päivä oli
kaunis ja aurinkoinen päätimme tehdä
laivaretken järvellä. Nautinnollinen retki kesti tunnin ja kymmenen minuuttia.
Schluchsee on todella hyvin viihtyisä ja
hiljainen kylpyläkylä.

Maailman suurin käkikello, Triberg

Noordwijkin hieno uimaranta
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Bodensee (Bodenjärvi)
Ennakkosuunnitelmasta
poiketen
päätimme pistäytyä Ravensburgin historiallisessa kaupungissa, joka on myös
kuuluisa hienoista palapeleistään. Reitti
kohti Ravensburgia kulki halki kauniiden vuoristomaisemien, osan matkasta
pitkin Saksan puistotietä (Deutsche Allee’ Strasse). Koska seitsemän metrin
matkailuautolle ei etsimisestä huolimatta löytynyt pysäköintipaikkaa, jäi ikävä
kyllä Ravensburgin vanha kaupunki näkemättä.
Pidettyämme lyhyen ruokatauon
kaupungin urheiluhallin parkkipaikalla,
suuntasimme auton nokan etelään kohti
Friedrichshafenin kaupunkia Bodensee
järven rannalla. Vuoristoinen alue Bodensee järven pohjoispuolella on suotuisasta ilmastosta johtuen erittäin kaunista,

Friedrichshafen on pieni teollisuuskaupunki Bodensee järven pohjoisrannalla. Se on myös satamakaupunki, josta
autolautalla pääsee kätevästi järven yli
Sveitsiin. Kaupungissa kannattaa käydä
koska se liittyy zeppeliinien historiaan.
Zeppelin museossa on maailman suurin
ilmalaivanäyttely. Käyntiin museossa
kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä esillä on todella paljon kiinnostavaa
aineistoa ilmalaivojen rakentamiseen,
lentämiseen ja matkustamiseen liittyen.
Aikanaan lentomatka Zeppelin ilmaaluksella Amerikkaan kesti n. 43 tuntia ja
maksoi tämän päivän rahassa laskettuna
n. 5 000 €. Vuonna 1929 teki ilmalaiva
Graf Zeppelin maailmanympärimatkan
21 päivässä. Ilmalaiva Hindenburg syttyi palamaan ja tuhoutui Lakehurstissa
Amerikassa vuonna 1937. Siihen katastrofiin päättyi Zeppeliinien aikakausi.
Toinen lentämiseen ja lentokoneisiin
liittyvä museo on kaupungin lentokentän
yhteydessä oleva Dornier ilma- ja avaruus museo, joka myös on mielenkiintoinen tutustumiskohde.
Friedrichshafenissa kilometrin päässä keskustasta on tasokas leirintäalue /
Stellplatz nimeltään CAP-Rotach. Kahdesta yöstä maksoimme yhteensä 54,20
€ sähköineen.

Dethleffs tapahtuma
Isnyssa
Sää oli mitä kaunein, kun varhain
aamulla lähdimme matkaan kohti 66
km päässä Baijerissa sijaitsevaa Isny im
Allgäu pikkukaupunkia. Olimme menossa tämänkertaisen matkamme toiseen
caravan tapahtumaan, Dethleffs matkai-

Isny on Sotkamon ystäväkaupunki

Schlussee järvi

luauto- /vaunutehtaan järjestämään ensimmäiseen kansainväliseen klubitapahtumaan.
Koska olimme yhden päivän etuajassa, hakeuduimme kaupungin ainoalle
Stellplatz alueelle. Alue oli pieni mutta
erittäin viihtyisä kaikkine leirintäaluepalveluineen ja vain pienen kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta. Dethleffs matkailuauton omistajalta yöpymismaksu oli yhteensä 6,50 € sähköineen.
Iltapäivällä kävimme tutustumassa tähän
pieneen muurien ympäröimään kauniiseen ja sympaattiseen kaupunkiin. Teimme joitakin ostoksia, syötiin jäätelöä ja
nautittiin vallitsevasta tunnelmasta.
Seuraavana aamuna oli sitten vuorossa sisäänajo tehtaan alueelle ja leiriytyminen. Osallistujia oli kaiken kaikkiaan
90 yksikköä eri maista Euroopassa. Meitä suomalaisia oli yhteensä viisi pariskuntaa. Tapahtuman järjestelyt ylittivät
kaikki odotuksemme alusta loppuun
saakka. Ohjelmassa oli mm. retki upeaan Erwin Hymer museoon Bad Wald-

seen kaupungissa (www.erwin-hymermuseum.de), sekä toisena päivänä retki
mielenkiintoiseen Hopfengut No:20 humala museoon (www.hopfengut.de) Tettnangin kylässä Ravensburgin kaupungista etelään. Museon yhteydessä on myös
pieni olutpanimo maistiaisineen, kauppa
sekä ravintola, jossa meille tarjottiin paikallinen lounas.
Dethleffs tapahtuman ohjelmaan sisältyi myös tehdasvierailu, juhlateltassa
päivittäiset ruokailut juomineen sekä
mukaansatempaavaa
musiikkipitoista
iltaohjelmaa. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja niin myös hienosti järjestetty
Dethleffs klubitapahtuma Isnyssä. Sunnuntai aamuna tarjottiin osanottajille
vielä yhteinen aamupala, jonka jälkeen
edessä oli leirin purkaminen ja lähtö kotiinpäin.
Koska meillä oli melkoisen tiukka aikataulu ajatellen laivan lähtöä Travemündesta kohti Helsinkiä, niin päätimme selvitä Travemündeen yhdellä yöpymisellä
tutulla Hann. Mündenin Stellplatzilla.

Seuraavana päivänä meille jäi vielä ylimääräistä aikaa Lübeckissä, joten lomamatkamme päätteeksi poikkesimme
vielä ostoksilla Citti Marketissa sekä
sen takana olevassa Plaza nimisessä ostoskeskuksessa. Tämän jälkeen ajoimme
suoraan Travemünden satamaan odottamaan laivan lähtöä kohti Helsinkiä.
Tämänvuotisella hyvin onnistuneella
viiden viikon matkallamme ajoimme yhteensä kohtuulliset 3014 km.
Teksti ja kuvat
Rolf ja Gunnel Niemi

Saksan kellomuseo Furtwangen

Freiburg

Humalaviljely Tettnangissa
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Puut varjostavat mukavasti campingpaikkoja

Uimaranta oli aivan paikkojen vieressä

ADRIA RALLY 2016

V

uoden 2016 Adria Rally pidettiin Kroatian Losinj-saarella camping Cikatin alueella. Adrian meren ihanat
rannat, kirkas vesi, hyvin ylläpidetyt
leirintäalueet ja miellyttävä ilmasto houkuttelevat karavaanaria. Meillä oli tällä
kertaa tilaisuus osallistua tapahtumaan
ja saimme nauttia kaikesta tästä.
Losinjn- saari kuuluu Kroatian suurimpien saarten joukkoon ja sijaitsee saariston
pohjoisosassa Cresin saaren jälkeen, Pulan kaupungin kaakkoispuolella. Valtaosa
saaren kahdeksasta tuhannesta asukkaasta
asuu suurimmassa kaupungissa Mali Losinjssa. Losinj- saari on yksi Adrianmeren
tärkeimmistä purjehdus - ja matkailukohteista ja saarelle matkustetaan mahtavien
rantojen ja upean luonnon vuoksi.
Saarelle pääsee joko Istrian niemimaan
tai Krkin- saaren kautta. Lautta Istrian niemimaalta kulkee Bretovasta Porozinaan
useamman kerran päivässä samoin Krkin
saaren kautta Valbiskasta Meragiin useamman kerran päivässä.
Maisemat matkan varrella ovat todella
kauniit ajettaessa Cresin- saaren ja Losinj-

saaren läpi. Camping Cikat on aivan saaren
eteläkärjessä Mali Losinj kaupungin kainalossa. Kaupungin varhaisimmat vaiheet
menevät kahdennelletoista vuosisadalle ja
nykyisin siellä on viehättäviä kahviloita,
ruokailupaikkoja, useita muotikauppoja,
sairaala, apteekki, poliisiasema, posti, museo ja tietenkin viehättäviä kävelykatuja
rannan tuntumassa. Jo aikaisemmin on huomattu kaupungin ja saaren ilmaston olevan
erittäin terveellinen etenkin hengitystieelinten sairaudesta kärsiville.
Adria rally oli siis kauniilla Losinj-saarella Cikat-campingillä, joka on yksi Kroatian parhaiten varustetuista leirintäalueista. Alueella on kolme ravintolaa, joista saa
maukasta, hyvin valmistettua ruokaa, hyvin
varusteltu kauppa, 11 huoltorakennusta,
5 pyykinpesukonetta, kuivausrumpuja eli
kaikkea, mitä matkailija tarvitsee. Kaiken
kruununa on tietysti suuri Aquapark. Rallyn
aikana kaikki illanvietot olivat järjestetty
tänne Aquaparkiin ohjelmineen. Päivisin oli
mahdollisuus osallistua erilaisiin retkiin ja
ne, jotka eivät olleet retkillä, voivat tutustua
Mali Losinjn viehättävään kaupunkiin, tehdä retken pienempään Veli Losinjn kau-

Maisemareittiä pitkin voi pyöräillä
kaupunkiin

Katukuva lähikaupungista
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punkiin, tehdä retken Losinj- saaren aivan
eteläisempään kärkeen tai pulahtaa uimaan
Adrian meren kirkkaaseen, sinivihreään syliin. Leirintäalue on aivan meren rannalla ja
rantaa kiertää päällystetty pyöräily- kävelyreitti, jota pitkin pääsee kaupunkiin. Ralliin osallistui runsaasti karavaanareita mm.
Eestistä, Unkarista, Sloveniasta, Ukrainasta, Puolasta, Tsekistä.
Camping Cikat toimii myös talviaikaan. Lämpötila on talviaikaan n.12 astetta
ja alueella toimii kaikki samat palvelut kuin
kesälläkin. Talvivierailijoille alue tarjoaa
12 euroa vuorokaudessa oleskelua, joka
sisältää hyvin varustelun matkailuajoneuvopaikan, jossa on vesi ja sähkökytkentä
ja tämä tarjous on voimassa 21.10.2016 –
19.3.2017.
Lisää tietoa tästä voi saada

www.camp-cikat.com sivustolta ja
Turun messuille on lupautunut tulemaan
Petar-Nino Krnic kertomaan myös ensi
kesän Eurooppa Rallystä, joka pidetään
Krkin saarella.
Pirjo H

Tarkastettu

VAIHDOKKI
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Keskikesän kierros Pielisen ympäri

M

eillä on kolmen perheen kesken ollut traditio kokoontua
juhannuksena yhteen. Jo
kolmatta kertaa kokoonnuimme Savon ja Karjalan puolimaastoon
Tuusniemelle. Kokoonnuimme Tuusniemen
eteläpuolella, Juojärven rannalla olevalle
Tuusniemi caravan leirintäalueelle. Alue on
siisti 9-tien vieressä oleva tasainen nurmikko kenttä. Sosiaaliset palvelut ovat yhdessä
vierasvenesataman kanssa. Leirintäalueen
ja vierasvenesataman toimintoja hoitaa yksityinen Viitakko Ky niminen yhtiö.
Toimipiste sijaitsee vanhassa Kallaveden
kyntäjässä, matkustajalaiva Juovedessä. Laivassa on majoitustiloja, saunat ja ruokailupalveluja. Yhtiö järjestää kesäisin myös päiväretkiä Heinävedelle Valamon luostariin kantosiipialuksella. Alueen naapurissa on myös kirjailija Heikki Turusen maskotti Huvikeskus Hojo
Hojo. Näin juhannuksena se on tosi suosittu.
Vieraita tulee kauempaakin Savon ja Karjalan
maisemista. Meillä Hojo Hojon palvelukset
jäivät kuitenkin vähäisiksi - ikä suojelee! Huvikeskus järjestää juhlia läpi vuoden.

Juhannus 2016
Kuten kerroin, ryhmämme koostuu kolmesta perheestä, yksi Vantaalta, toinen Varkaudesta ja kolmas Kuopiosta. Olemme tehneet
vuosien mittaan useita erilaisia retkiä sekä Suomessa että ulkomailla. Kokoonnuimme kämppärille kukin omassa tahdissaan torstaina 23.6,
pitkämatkaisimmat vasta loppuillasta. Ilta meni
kuulumisia vaihdellen. Ilmoittautumisen yhteydessä maksoimme vierailumme, joka oli 17 €/
auto /vrk +2 €/henkilö /vrk.
Juhannusaatto valkeni kauniina, joskin
pikku häiriötekijöitä sateen merkeissä leijaili,
muttei häirinnyt päivää. Illalla alkoivat menot
Hojo Hojossa, ja ilta yhdeksältä ihailtiin komeaa juhannuskokkoa Juoveden rannalla. Komea päätös päivälle. Eka ja toka juhannuspäivä
vietettiin juhlimalla juhannusta ja muutamien
merkkipäivien rääppiäisiä. Suunniteltiin myös
jatkoreittejä seuraaville päiville. Valitettavasti
Varkauden perheemme joutui jättämään meidät
työhuolien takia. Päädyimme jäljelle jääneiden
kesken kiertämään Pielisjärven vastapäivään.

Outokummun kaivosmuseo
Niinpä maanantaina 27.6. matkamme alkoi
9-tietä kohden itää ja Joensuuta. Kuitenkin noin
30 km:n jälkeen kurvasimme vasemmalle kohden Outokummun vanhaa kaivoskaupunkia.
Pääosin ajelimme ”kylän” läpi aivan vanhan
kaivoksen pihaan, joka nykyisin toimii Outokummun kuparikaivoksen museoparkkialueena. Täältä alkavat museokierrokset entisessä
kaivoksessa. Suosittelen kierrosta!
Vielä muutama sana vanhasta kaivoksesta. Kaivoksen juuret juontuvat Rääkkylän
pitäjään vuosi 1908. Ruopattiin Kivisalmen
laivaväylää, jolloin ruopatessa löytyi keltainen ja painava kivi joka lähetettiin Helsinkiin
analysoitavaksi. Tulos, kivi sisälsi runsaasti kuparia. Varsinainen kaivostoiminta alkoi 1910.
Kaivoksia oli useassa paikassa kuitenkin niin,
että Outokumpu oli keskuspaikka. Niin sanottu
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Tuusniemen leirintäalue
saanto oli hyvä. Malmi sisälsi 4 % kuparia, 28
% rautaa, 10 % sinkkiä, 0,20 % kobolttia. Kultaa oli 0,80 grammaa ja hopeaa 9,0 grammaa
/tonni. Vuonna 1917 kaivos siirtyi norjalaisomistukseen, mutta jo vuonna 1921 se siirtyi
takaisin suomalaisille. Kaivoksen kulta-aikaa
riitti 70-80-luvuille, jonka jälkeen malmivarat
hiipuivat. Kaivostoiminta loppui viimeiseksi Keretin kaivoksessa vuonna 1989. Näin 79
vuotinen kaivostoiminta päättyi Outokummussa.

Ampumahiihtostadion
Kontiolahdessa entisen
varuskunnan maisemissa.
Matkamme jatkui kohden Joensuuta. Kuitenkin kaupungin länsilaidalla käännyimme
kohden pohjoista tielle no 18, kohden Pielisen
Itärantaa Lieksaan. Ennen Kontiolahtea poikkesimme kesäiselle Ampumahiihtostadionille.
Telkkarissa paikka näkyy mahtavana, mutta
paikan päällä olimme pettyneitä, koska paikka
oli kuitenkin melko vaatimattoman näköinen.
Kuitenkin hieno kokemus meille kaikille.
Matkamme jatkui takaisiin Uuroon, josta
käännyimme tielle no 73, nyt kohden Lieksaa.
Matkamme varrella ohitimme mm. isot Stora
Enson Uimaharjun sellutehtaat ja sahan. Matkanvarrella oli myös muutamia vanhoja uittomuseoita ym. ja kaunista karjalaismaisemaa.

oli 19 € /autokunta. Suositellaan vallankin, kun
se on aivan vieressä seuraavaa vierailukohdettamme Eeva Ryynäsen Ateljeeta.

Upea taidepläjäys Eeva ja Paavo
Ryynäsen jäljillä Paaterissa
Tiistaiaamun valjettua lähdimmekin vilkkaasti kohden Eeva Ryynäsen ateljeeta, osoite
Paateri 21, Vuonisjärvi. Upea puutaiteilija Eeva
syntyi 1915 Vieremällä, kävi koulunsa siellä,
kunnes ennen sotia meni Helsinkiin Taidekouluun 1934, valmistuen 1939. Meni Helsingissä
sotasairaalaan vierailulle, jossa tapasi tulevan miehensä Paavo Ryynäsen. Häät pidettiin
1944. Ensimmäiset vuodet nuoripari asui Sammaljoen varressa olevassa saunamökissä. Uusi
”pirtti” valmistui 1950 ja jo se on nähtävyys.
Pariskunta eleli pienviljelyksellä tehden Eevan
voimin sivutöinä taidetta. Vuonna 1974 Amos
Andersonin taidemuseo kutsui Eeva Ryynäsen
taidetta näyttelyynsä.
Tästä alkoi Eeva Ryynäsen päätoiminen
taiteilijan ura. Navetta muutettiin ateljeeksi. Varastotiloissa Paavo teki raskaat aputyöt
moottorisahalla Eevan ohjeiden mukaan. Aiheina oli erilaiset eläimet sekä seitsemän veljestä eri muodoissa. Kuten kerroin, jo heidän
kotitalonsa on taiteellinen nähtävyys, jopa
oksan ympäryksetkin on veistetty kukan näköiseksi. Ateljeessa jopa työkalutkin on muotoiltu

Pielisen rantaa Vuonislahti ja
Vuonisjärvi
Tavoitteemme oli saapua illaksi PielisenKarjalan yhdistyksen SFC alueelle nimeltään
Rekiniemi osoitteessa Rekiniemi 4, Vuonislahti. Paikka on upea Pielisen rannalla oleva
metsäinen mutta kova ja kuiva alue. Isännät
olivat tosi ystävällisiä komentaen muun muassa emännät välittömästi saunaan. Me pojatkin
saimme vuorollamme käydä miellyttävissä löylyissä kuullen samalla ”isojen poikien” juttuja
niin, että vanhan miehenkin poskia punotti. Ilta
meni rattoisasti. Maksoimme vuokramme, joka

Tästä pitäisi osua 11,5 cm tauluun

taiteellisesti. Mahtava erikoisuus on valtavista
hirsistä rakennettu Paaterin kirkko, joka kauneudessaan on tosi mykistävä. Kirkko on vihitty virallisesti kirkoksi ja on erittäin suosittu
juhlapaikka vihkiäisiin, ristiäisiin ym. Toinen
erikoinen rakennus on kahvio – resparakennus.
Sekin on todellinen taideteos. Opastettu kierros
maksoi 15 euroa. Kannattaa käydä kauempaakin, nähdään mitä puun sisältä voi löytyä. Sanat
eivät riitä kertomaan!
Eeva Ryynänen kuoli loppuvuodesta 2001
ja Paavo alkuvuodesta 2002. Heidän tuhkansa
on haudattuna oman pihakuusen alle Paaterissa. Koska pariskunta oli lapseton, he testamenttasivat perintönsä Lieksan kaupungille, sillä
ehdolla, että paikka säilytetään Eeva Ryynäsen
taitelijamuseona.

Kohden Lieksaa
Matkamme jatkui takaisin tielle no 73 ja pian olimmekin Lieksassa. Lieksalla on erikoinen
historia, joten siitä jokunen sana. Ensimmäisen
kaupungin Pielisjärven rannalle perusti Pietari
Brahe vuonna 1653 nimellä Brahea. Kaupunki oli keskuksena Savon, Itäkarjalan ja Vienan
kaupalle. Brahea kuitenkin lakkautettiin vuonna 1681. Tällöin asukkaita oli noin 350. Kirkonkylä elää kituutti metsästä – sahat, uitot ym.
Itsenäisyyden aikaan perustettiin Lieksan Sähkö Oy, joka 40 kW:n turbiinilla sähköisti koko
kylän. Suuren tulipalon jälkeen 1934 perustettiin Lieksan kauppala, joka muuttui kaupungiksi 1973. Vuonna 1960 asukasluku oli noin 26
000 kun se oli 2010 vain noin 12 000.

Seuraavana oli Ruunaan kosket

Lieksasta lähdimme kohden Itärajaa ja
Ruunaan retkeilyaluetta, joka on valtion hallinnoima noin 3000 ha. Suuruinen ja Lieksanjoen
varrella. Alue on perustettu 1987. Alueella on
myös komealla kankaalla oleva camping-alue,
Ruunaan Retkeilykeskus, Neitikoskentie 47,
Pankakoski. Alkuperäistarkoituksemme oli yöpyä täällä, mutta aiemmin tapaamamme matkalaiset kertoivat, ettei siellä voi olla, koska siellä
oli niin paljon hyttysiä (savoksi itikoita ja itikka
on eteläpohjanmaalla lehmä!) Näinpä teimmekin vain patikkakierroksen Neitikoskelle, jossa
ihailimme kolmen koskimelojan upeita taidonnäytteitä koskikanootilla akanpyörteissä. Upeaa ja hurjaa!!
Kesäaikana alueella voi harrastaa patikoinnin lisäksi kalastusta ja koskenlaskua, joka
onkin hyvin suosittua. Koskia kahden järven Ruunaanjärven ja Siikajärven - välillä on kuusi
kappaletta, Paasikoski, Haapavitja, Neitikoski,
Kattilakoski, Murrookoski ja Siikakoski. Koskiväylän koko pituus on 31 kilometriä. Välissä
on kolme suvantojärveä - Neitijärvi, Kattilajärvi ja Murroojärvi. Talvisaikaan paikka on
suosittu hiihtoretkillä, huskyvaljakkoajoilla
sekä moottorikelkkailijoilla. Totesimme itse,
että hyttysiä oli meille liikaa, joten välikaffeet
juotuamme suuntasimme alustemme kokat takaisin kohden Lieksaa. Olimmekin tuota pikaa
Lieksassa, jonka ajoimme rauhallisesti läpi
suuntana Nurmes ja edelleen tiellä no 73.

Taiteilijapariskunta Ryynäsen Paaterin kirkko
han karjalaisen kylämiljöön mukaiseksi. Keskuksena on iso kaksikerroksinen päärakennus,
jossa nyt on erilaista ravintola ym. tarjontaa.
Kylään kuuluu myös useita apurakennuksia,
jotka nyt toimivat myös majoitustiloina. Myös
löytyy. tsasouna eli rukoushuone.
Kylää on yritetty virkistää kaikin konstein
ja näin alueelle on tullut myös kesäteatteri, joka paikallisten mukaan onkin hyvin suosittu.
Muutaman sadan metrin päässä on itse vetonaula - Bomban Kylpylä, jossa oli kova vilske
menossa - oli kuulemma täynnä.

Nyt suunta kääntyy kohden
etelää ja Kolin vaaroja

Seuraava kohde Nurmes ohitettiin myös
lähes katseella seuraten. Kaupungin jälkeen
on risteys, josta voi lähteä joko Kuhmoon - on
tosi hieno reitti. Kuhmossa on myöskin upea
karjalaiskylä - Kalevalan matkaparkki. Pohjoiseen Kajjjaaniin, (kuten paikalliset sanovat
Kajaanista) tai etelään Pielisjärven länsilaitaa
Joensuuhun. Tankkasimme paikallisella aapiskalla, sekä automme että itsemme ja valitsimme suunnaksi Joensuun tien no 6.

Nyt alkoi korpitaival. Savuja oli melko harvakseen. Isompi kylä oli Juuka, joka ohitettiin
sujuvasti, koska tavoitteemme oli Koli yöpymispaikaksi. Olimme tankkauksen yhteydessä
valinneet yöpaikaksi komealta kuulostavan nimen kuin - Holiday Koli Camping osoitteessa
Hiekkaniementie 12, Koli.
Ilta alkoi jo painaa päälle, kun pitkän kylätieosuuden jälkeen saavuimme perille kämppärille. Paikka on upea Pielisen rannalla, mutta
epäonnistumisien jälkeen vielä hiukan rempallaan. Alue on männikköistä hiekkakangasta ja
luonnonvaraisena. Alueen nykyinen isäntä oli
kuitenkin toiveikas ja aloittanut ehostukset ripeästi. Toivotaan paikan kauneuden takia menestystä. Vietimme rauhaisan yön täällä, joka
kustansi pari kymppiä koko touhu.
Aika painoi päälle, joten tutustuminen itse
Koliin jäi liki esitteiden varaan. Kolin huiput
muodostuvat useammasta ”muhkurasta”. Kolin vaarat ovat muinaisen Karelidien vuoriston
jäänteitä. Korkein huippu on 347 metriä merenpinnan yläpuolella kohoava Ukko-Koli, on
myös Etelä-Suomen korkein kohta. Akka-Koli
on 339 metriä ja Paha-Koli 334 metriä ja vielä

Jälleen tiellä kohden pohjoista
ja Nurmesta sekä karjalaiskylä
Bombaa

Juuri ennen Nurmeksen kaupunkia on uusvanha karjalaiskylä Bomba, osoitteessa Suojärventie 1, Nurmes. Kyläkeskus rakennettiin van-

Bomban päärakennus
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Pikku-Koli 288 metriä. Vaarajonojen välissä on
myös mahtavia ruhjelaaksoja mm Koliuuroo.
Koli on kesäisin suosittu patikkakohde ja talvisin hiihto- ja laskettelukohde. Paljon jäi seuraavaksi kerraksi tutkittavaa.

Nyt tavoitteena Joensuun tori ja
lörtsyt sekä sultsinat
Matkamme jatkui tietä no 6 kohden Joensuuta. Pistäydyimme ihan Joensuun torilla
asti, koska JP:n silmälasit tarvitsivat ehostusta. Joimme torikaffeet ja jatkoimme kohden
Kuopiota tiellä no 9. Vähän ennen Viinijärveä
käännyimme tielle no 23 ja kohden Varkautta.

Kirkollisuuttakin kehiin!
Seuraava kohteemme oli Heinävedellä
sijaitseva Valamon luostari, osoitteessa Valamontie 42, Uusi-Valamo. Valamon Kristuksen
kirkastumisen luostari (Uusi-Valamo) on Suomen ortodoksisen kirkon luostari Heinävedellä.
Laatokan Valamon saaristossa ollut luostari,
1717 uudelleen perustettuna, tuhoutui pahoin
sodan aikana ja se evakuoitiin Suomen puolelle
sijoittuen lopulta Saastamoinen Oy:ltä ostetun
Papinniemen kartanon maille. Luostari kituutti
aina 60-luvun lopuille saakka. Munkit loppuivat, kunnes 70-luvulla tuli uusia kilvoittelijoita
ja ”munkkikanta” elpyi. Nykyisin toiminta on
vilkasta – on kansanopistotoimintaa, ikonien

Paaterin kirkon alttaritaulu

saneerausta, näyttelyitä, ravintolapalveluita ja
matkamuistomyymälä. Toiminta tapahtuu lähes
vapaaehtoisvoimin. Uutena luostarilla on viinin
ja viskin valmistusoikeudet ja markkinointi.
Kuten mainittuna luostari siirtyi Laatokalta
Heinävedelle vanhan Papinniemen kartanon tiloihin. Aluksi toimitiloina olivat kartanon päärakennus ja ”väentupa”. Navetta säilyi käytössä koska luostari harjoitti tiiviisti maataloutta.
Mutta ajan kuluessa rakennetta laajennettiin,
tuli uusi kirkko 1977, kulttuurikeskus 1984,
kansanopiston opetus- ja majoitustilat 1989.
Kulttuurikeskusta laajennettiin jo vuonna 2006.
Kesäisin luostari on hyvin vilkas käyntikohde.
Suosittelen, kun se osuu matkareitille!
Naapurissa on myös Karjalasta siirretty
nunnaluostari, Lintulan luostari, osoitteessa
Honkasalontie 3, Palokki. Se siirtyi, vuonna
1895 perustettuna, Karjalankannakselta Kivennavan pitäjästä sodan aikana lopulta vuonna
1945 Hackman & Co:lta ostettuun Heinäveden
Koskijärven kylässä olevalle tilalle. Lintulan
luostari on myös elpynyt lama-ajoistaan. On
myös uusinut rakennuskantaansa ja elinkeinotoimintaansa. On mm suuri tuohusten (kynttilöiden) valmistaja vuodesta 1967 koko kirkkokunnalle. Täälläkin maatalous loppui 2004.

Loppuhuipennus alkaa
Kun Valamon luostari oli päällisin puolin
koluttu, matkamme jatkui sateisessa säässä
kohden Varkautta. Kunnes tuli tie no 534 ja
lähti viemään meitä kohden Leppävirtaa, josta
valitsimme viimeiseksi yöpaikaksemme Mansikkaharjun Lomakeskus/Campingin, osoitteessa Kalmalahdentie 8, Leppävirta. Alue on
melko jyrkkärinteinen, mutta hyvin rakennettu
järvenranta entisen kansakoulun tiloissa. Tiet
ja tontit on asfaltoitu, eikä 5-tien liikennemelu
tule alueelle, vaikka se on aivan tien naapurina.
Lahden toisella puolella iso kylpylä, ”Vesi Leppis” ja lähempänä Unnukan myymälä, jossa
on paikallisia tuotteita myynnissä mm. Iittala.
Viihtyisä lepohetki Mansikkaharjussa kustansi
25 €.

Seitsemän veljestä oli taiteilijan voimakas innoittaja

Vierailu Hackman/Iittalan
aterintehtaalla
Retkemme viimeisin kohde oli aivan
Leppävirran naapurissa olevat Iittalan tehtaat
Sorsakoskella. Tehdasvierailun meille järjesti
matkakumppanimme Sirpa-rouva Varkaudesta.
Hän on ollut ”Koskella” palveluksessa koko
työrupeamansa ja juuri nyt jäämässä ansaitulle
eläkkeelle yli 40-vuotisen palvelusuransa jälkeen. Itse vierailu kattiloita ja paistinpannuja
valmistavassa yksikössä oli aivan upea näin
tekniikan ihmiselle. Näki myös Sirpa-rouvan
ilmeestä pientä haikeutta, koska kyseessä olevat vierailut hänen järjestäminään alkavat olla
viimeisiä ja kohdistui juuri meihin.

Loppulauseiden ja kiitosten aika
Matkamme ympäri Pielisen on ja oli erittäin antoisa. Paljon nähtiin, mutta vielä enemmän jäi näkemättä. Uusiksi!!
Suuret kiitokset vielä matkaseurueellemme: Vantaalta Sirpalle, Reijolle ja Juha-Pekalle.
Varkaudesta Sirpalle ja Leolle ja Sirpalle myös
suuret terveiset hänen ryhmämme viimeisenä
saapuessaan tänne eläkeläisten kerhoon. Ja vielä rakkaalle vaimolleni Ritvalle – ”Isännälle”
-kestämisestä kanssani näinkin pitkän matkan.

Teksti: Esko Vähämaa
Kuvat: Reijo Voipaala

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

Mestarintie 2, 01730 Vantaa

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

Atso Muuronen
0500 450 735

HC_Caravan_187x134.indd 1
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Iloinen joukko klubilaisia

LMC-merkkikerhon kesätreffit Orilammella

K

äynti Woikoski Feelingin
–automuseossa, Ketunlenkki Repoveden kansallispuistossa ja lämminhenkinen Kultareitti-risteily Vuohijärvellä – laadukkaat aktiviteetit
kokosivat yli 60 LMC-matkailuauton
tai –vaunun omistajaa LMC-merkkikerhon kesätapaamiseen Orilammelle Valkealaan heinäkuun alussa.
Kaunis kesäsää viimeisteli LMC
Club Finlandin ensimmäisen kesätapaamisen hienon tunnelman. Perjantai-iltana ”lipunnoston” yhteydessä käytiin läpi
ajoneuvojen teknisiäkin asioita. Lauantaina heti aamusta siirryttiin yhteiskuljetuksella reilun 15 minuutin ajomatkan
päässä sijaitsevan Woikoski Feelingin
tiluksille tutustumaan noin 50 ajoneuvon historiaan. Jokaisella museoajoneuvolla on merkittävä rooli Woikoski Oy:n
tai omistajansa, kilpa-autoilijanakin menestyneen Clas Palmbergin historiassa.
Iltapäivällä yhteisen lounaan jälkeen
enemmistö reippaita treffiläisiä taittoi
helteessä noin 5 kilometrin Ketunlenkin
Repovedellä. Patikointi päättyi Määkijänsalmen ylitykseen ”käsivetoisella”

Päivien avaus
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lossilla. Orilammen Maja tarjoili iltaohjelmaa elävän musiikin kera tanssijoille.
Sunnuntai aamupäivän ohjelmassa
oli perinteikäs Kultareitti-risteily Vuohijärven ja Repoveden maisemissa,
joiden kauneus on innoittanut säveltäjiä
ja sanoittajiakin. Ilta Orilammella ja
Valkealan vesillä – valssien lomassa
kuultiin myös alueen historiaa ja nähtiin kaakkureita ja joutsenperhe. Käynti
Mäntysaaressa pienen kappelin äärellä
painui mieleen hiljaisena hetkenä. Saaren rauhassa hautausmaalla lepäävät
mm. Orilampea tunnetuksi tehneet Väinö ja Irja Siikava sekä heidän tyttärensä
Leena – risteilyn kipparin Jere Vesalaisen äiti.
Treffit päättyivät sunnuntaina puolen
päivän jälkeen yhteiseen lounaaseen ja
viikonlopun esillä olleen LCM:n lipun
laskuun. Kesätapaamisen järjestelyjä
tänä vuonna tukivat LMC-maahantuojat
City-Caravan ja Rinta-Joupin Autoliike.
LMC Club Finland on LMC-matkailuauton tai –vaunun omistajien merkkikerho, jossa jäseniä heinäkuussa 2016
oli 110 auto- tai vaunukuntaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää yhteis-

tapaamisia laadukkaan ohjelman kera.
Toiminnasta tiedotetaan Facebook-sivujen kautta osoitteessa www.facebook.
com/lmcsuomi sekä jäsenille lähetettävän sähköpostin välityksellä. Kerhoon
liittyminen on maksutonta.
Kuvat: Antti Henttonen
Lisätietoja ja kuvatiedustelut:
Petra Samppa
Erwin Hymer Group Suomi Oy
LMC-merkkivastaava Suomi
puh. 050 382 0530
petra.samppa@erwinhymergroup.com
www.lmc-caravan.fi

Lapinsalmen riippusilta

Petran johdolla Ketunlenkille

KOKOUSKUTSU
SF CARAVAN MATKAILUAUTOILIJAT RY:N

VUOSIKOKOUKSEEN
19.11.2016 klo 10,30
Wanhat Wehkeet, juhlasali
Erämäentie 368, 43500 KARSTULA
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaen klo 10,00

Tervetuloa!

RS-MONIPALVELU

TUULILASIT JA TARVIKKEET MATKAILUAJONEUVOIHIN

RS-MONIPALVELU
Vainionkuja 19
21120 RAISIO

050 3593961
RSMONIPALVELU@GMAIL.COM
2617482-6
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Ehdokkaat vuosille 2017 -2018
Matkailuautoilijoiden hallitukseen
Puheenjohtaja Irmeli Valveen kausi päättyy ja hän on ilmoittanut olevansa uudellen ehdolla.
Hallituksen muut erovuoroiset ovat: Soile Lehmusto, Petteri Parkkali ja Martti Pulkki.
Näiden lisäksi on vielä yksi avoin hallituspaikka täytettävänä.

Kysymykset, jotka tehtiin hallitukseen ehdolla oleville:
1. Kuka olet?
2. Minkälainen karavaanari olet?

3. Miten edistät liikkuvan yhdistyksemme toimintaa?
4. Miten näet yhdistystoiminnan tulevaisuuden?
Soile Lehmusto

Irmeli Valve
Asetuin puheenjohtaja ehdokkaaksi vuosille 2017 - 2018.
Olen toiminut vuodesta 2008
yhdistyksen hallituksessa ja viimeiset neljä vuotta yhdistyksen
puheenjohtajana. Matkailu on alkanut telttaillen kun lapset olivat
pieniä. Vuosituhannen vaihteessa
ostimme ensimmäisen matkailuauton. Mieheni Arin kanssa reissaamme autolla lomat ja viikonloput eripuolella Suomea ja kesäisin
ulkomailla. Kansainvälisissä karavan tahtumissa olemme käyneet
myös useampana vuonna.
Työskentelen
osapäiväisenä
kiinteistösihteerinä. Joten aikaa jää
hyvin vielä yhdistystoimintaan.
Haluan olla omalta osaltani
kehittämässä yhdistystä tulevaisuudessa. Yhdistyksen pitäminen
taloudellisesti vakaana on haaste. Haasteita tuo yhteiskunnan
taloudellinen tilanne ja ihmisten
varovaisuus investoida omiin har-

rastuksiin, joka vaikutta myös jäsenmäärien vaihteluun.
Meidän pitää lisätä tunnettavuutta hakemalla uusia yhteistyökumppaneita ja paikkoja markkinoida yhdistystämme.
Jäseniä kuuntelemalla saamme
lisäksi tietoa, minkä halutaan yhdistyksen suunnan olevan tulevaisuudessa.

Petteri Parkkali
1. Olen Petteri Parkkali 39
-vuotias kartonginjalostaja, Lahden Villähteeltä. Perheeseeni kuuluu vaimo Satu sekä lapset Ville
11v. ja Jesse 7v. Mukana reissaa
myös kaksi kissaa.
2. Aloitin karavaanimatkailun
reissaamalla aluksi appivanhempien mukana. Jonka myötä vaimon
kanssa innostuimme vaihtamaan
veneilyn vaunuun. Liikumme
perheen kanssa ympäri vuoden.
Talvisin pääsääntöisesti eri laskettelukeskuksissa, lasten alppihiihtoharrastuksien parissa. Kesäisin
lomailemalla ja kiertelemällä ympäri suomea.
3. Mary liikkuvana yhdistyksenä on sopiva minulle ja perheelleni, koska emme ole paikalla
pysyviä karavaanareita. Liikkuvan
yhdistyksen toimintaa olisi hyvä
edistää viemällä toimintaa laajemmin eripuolille maata. Itse olen
innokas toimimaan, enkä pelkää
uusia haasteita ja tehtäviä. Tar-
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Olen Soile Lehmusto Helsingistä ja matkakumppanini on aviomies
Timo ja nelijalkainen Vallu -koira.
Olemme mieheni kanssa yhdistyksen perustajajäseniä. Melko pian
perustamisen jälkeen tulin valituksi hallitukseen vuonna 2008.
Olemme olleet vuosien saatossa
paikallaan olevia karavaanareita
ja välillä taas matkailevia. Matkailu kotimaan maisemissa edelleen
jatkuu.
Työsarkaa on riittänyt alusta saakka ja sitä riittää edelleen.
Tästä syystä olevan valmis myös
jatkamaan töitä yhdistyksen hyväksi. Kunnossa oleva talous on
hyvä mittari hyvin hoidetusta
yhdistyksesta ja haluan vaikuttaa
siihen, että asiat hoidetaan jämtisti
ja taloudellisesti jatkossakin. Uusia vaikuttamismahdollisuuksia ja
tilaisuuksia on aina etsittävä, vaikka kaikki eivät aina olisi toteutuskelpoisia. Jäseniin pidettävä hyvä
yhteys, että voi ammentaa heiltä
kehitysideita, koska niitä varmasti
heillä on.
Tulevaisuuden ongelma on suurien ikäluokkien poistuminen har-

rastuksen parista, koska se tulee
pudottamaan SFC jäsenmäärää.
Siksi meidän kaikkien tulee seurata herkästi kaikkia tilanteita, mistä
saisimme uusia jäseniä, poistuvien
tilalle. Nuorten saaminen yhdistytoimintaan on mielestäni aika
mahdotonta nykypäivän hektisen
elämän vuoksi. Aika ei riitä nuorilla kaikkeen, kun on vaativa työ,
lapset ja heidän harrastuksensa,
ehkä omakotitalo jne. Missä välissä he ehtivät yhdistystoimintaan
mukaan? Nostan nuorille hattua,
jotka siihen pystyvät.

Jussi Huikari

koitukseni olisi tuoda myös nuorempaa näkemystä järjestelyihin
ja asioihin. Näiden kahden hallitusvuoden aikana jäi vielä paljon
tekemättä.
4. Yhdistystoiminnan jatkumisen kannalta jäsenistöön pitäisi
saada liittymään myös nuorempia
karavaanareita joiden kautta yhdistys pysyisi elinvoimaisena.

1. Olen Juhani Huikari 63 -vuotias paperityöläinen Lappeenrannasta. Karavaanari vuodesta 2000.
Olen myös Matkailuautoilijoiden
perustajajäseniä. Olen toiminut
jo yhdistyksen työryhmissä, ollen
mukana aina tarvittaessa.
2.Olen liikkeellä vuodenajasta
riippumatta aina, kun töiltäni olen
päässyt. Olen sosiaalinen, avulias
ja huumorintajuinen.
3.Jäädessäni
alkuvuodesta
2017 pois säännöllisestä työstäni, keskityn enemmän mieluiseen
harrastukseen. Jaan yhdistyksestä
aktiivisesti tietoa ja jos minut valitaan hallitukseen, edistän omalla
panoksellani jäsenten etujen ajamista sekä tapahtumien pysymistä
kohtuuhintaisina ja kiinnostusta
herättävinä.

4.Tulevaisuus näyttää valoisalta, jos vapaaehtoisia riittää toimintaan ja saadaan pidettyä caravan harrastus mielenkiintoisena.
Yhdistyksellämme on jäsenmäärä
pysynyt vakaana. Yhteispelillä se
sujuu.

Timo Leppänen

Martti Pulkki
Olen Martti Pulkki, 58 -vuotias
rakennusalan yrittäjä Hattulasta,
Kanta Hämeestä. Perheeseemme
kuuluvat lisäkseni, vaimoni Sirpa,
sekä paimenkoirat Peggy ja Pami.
Karavaanarina olen aktiivinen
matkailija ja leirintäpalvelujen
käyttäjä. Luonteeltani olen sosiaalinen, tutustun ja tulen helposti
toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
Matkailuautoilijoiden jäsen olen
ollut miltei alusta alkaen ja nyt viimeiset kolme vuotta kuulunut myös
MaRy:n hallitukseen, johtoajatuksenani hoitaa ja parantaa liikkuvien
karavaanarien asioita.
Olen aktiivinen toimia liikkuessani, kuin myös sosiaalisessa me-

diassa, pyrkien ottamaan kantaa ja
ajamaan yhdistyksemme ja jäsenten
etuja niin liiton kuin muidenkin toimijoiden suuntaan.
Yhdistystoiminta elää murrosta,
johon on suhtauduttava vakavasti.
Suuret ikäluokat alkavat luopua aktiivisesta vaikuttamisesta ja nuoria
yhdistystoiminta ei enää suuresti
kiinnosta.
Näen edessä uhkakuvia, mutta
myös suuren mahdollisuuden, jonka toteutuminen vaatii paljon nöyrää työtä. Markkinoinnin keinoin,
näen kuitenkin mahdolliseksi oman
harrastuksemme yhdistystoiminnan
edellytysten ylläpitämisen ja kasvamisen mahdolliseksi.

1. Timo Leppänen, eläkeläinen
Lahden Villähteeltä. Omakotiasuja
vaimon kera.
2. Aloittanut vaunuilun vuonna
1975 ja liittynyt SF-Caravan Lahden
Seutu ry:n jäseneksi vuonna 1979.
Olen edelleen. SF-Caravan Matkailuautoilijat ry:n jäseneksi heti kohta
kun yhdistys perustettiin ja tuplajäsenyys tuli mahdolliseksi. Vannoutunut vaununvetäjä kunnes kaksi
vuotta sitten vaunu vaihtui matkailuautoon. Ahkera kulkija, kaksivuotta vanhan auton mittarissa on jo
yli 50000 km. Yhdistystoiminnassa
olen ollut mukana jo 70 luvun lopulla ja jälleen 2000 luvulla eri tehtävissä hallituksessa ja toimikunnissa.
Viimeksi SF-Caravan Lahden Seutu
ry:n puheenjohtajana 2004 - 2012.
3. Itsekin ahkerasti liikkuvana
karavaanarina haluan olla kehittämässä ja edistämässä yhdistyksen
toimintaa, tuomalla oman kokemukseni kaikkien käyttöön jos mahdollista. Meidän pitää olla tiiviissä
yhteistyössä leirintäalueyrittäjien
kanssa ja saada enemmän ympärivuotista toimintaa alueilla. Myös
oman yhdistyksen toiminnan ja
tapahtumien monipuolistamiseen
ja kehittämiseen haluaisin panos-

taa niin, että tapahtumat innostaisivat yhä enemmän harrastajia
joukkoomme.
4. Tämä kysymys onkin sitten jo
jokeri. Väsymiseen asti on puhuttu
yhdistysten ukkoutumisesta ja siitä,
miten saataisiin nuoria enemmän
mukaan. Kun on liikkunut ns. omilla
alueillamme jotka ovat kehittyneet
vuosien saatossa erittäin upeiksi paikoiksi, niin kyllähän siellä
enimmäkseen isäntinä toimivat me
vanhat parrat. Mielestäni tässä kyllä
suuntaus on johtamassa siihen, että
kohta tämä leirintäaluetoiminta ja
yhdistystoiminta täytyy eriyttää toisistaan. Yhdistystoiminta kyllä varmasti elää ja hengittää vielä pitkään,
mutta jatkuuko suunta, missä uusia
yhdistyksiä syntyy vuosittain lisää,
vai tuleeko aika jolloin yhdistykset
yhdistyvät ja tulee suurempia kokonaisuuksia.

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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Mies pyysi tarjoilijaa
viemään viiniä

Ei kovinkaan viehättävän näköinen mies
pyysi tarjoilijaa viemään pullon punaviiniä
harvinaisen upealle naiselle joka istui yksikseen. Tarjoilija vei juoman naiselle ja sanoi,
“Tämä on herrasmieheltä joka istuu tuolla”, ja
osoitti kohti miestä joka nyökkäsi.
Nainen katsoi kylmästi viinipulloa muutamia sekunteja, jonka jälkeen hän päätti vastata
miehelle. Tarjoilija joka odotteli vastausta lähellä otti viestin naiselta ja toimitti sen miehelle.
Mies luki viestin. Siinä luki, “Jotta voisin hyväksyä tämän juoman, teillä pitäisi olla
mersu autotallissa, miljoona pankkitilillä ja 20
senttiä housunlahkeessa”.
Luettuaan viestin, päätti mies vastata. Hän
taitteli viestin, antoi sen tarjoilijalle ja pyysi
tätä toimittamaan sen kaunottarelle.
Nainen luki viestin, “Neidille tiedoksi,
kaikki ei ole silti miltä ne näyttää. Minulla
on Ferrari, Porsche autotallissani Ranskan rivieralla ja Rolls Royce sveitsin alppimajallani.
Minulla on yli 5 miljoonaa euroa tililläni käteisenä ja yli 20 miljoonaa euroa sijoituksina.
Mutta edes noin kauniin naisen takia en ole
valmis leikkaamaan housunlahkeessa olevasta
5 senttiä pois. Joten lähetä pullo takaisin”.

Liikemies tapaa
kiinalaisystäväänsä

Liikemies käy tapaamassa kiinalaisystäväänsä sairaalassa. “Li kai yang ki guan”,
potilas sanoo voipuneesti. Liikemies haluaisi
kovasti auttaa häntä, mutta ei osaa kiinaa.
“Li kai yang ki guan!” kähisee potilas
vetäessään viimeisen henkäyksensä. Käydessään myöhemmin työmatkalla Shanghaissa
liikemies saa tietää, mitä ‘li kai yang ki guan’
tarkoittaa: “Mene pois happiletkuni päältä”.
Olympialaisten aikoihin kaksi ukkoa puhui innokkaasti urheilusta. Muisteltiin omia
nuoruusaikojen saavutuksia.
Toinen muisteli: - Kyllä minäkin olin
nuorena melko hyvä urheilija. Otin kerran
osaa kolmiotteluun tuolla Lempivaarassa.
- Mitäs lajeja siihen kuului?
- Ensittäänkinhän siinä heitettiin kahta
kuulaa yhtä aikaa, ja heti perään työnnettiin
keihästä, vastasi puhuteltu.
- No pääsitkö palkinnoille?
- Ensimmäisen palkinnonhan minä voitin,
mutta se annettiin vasta yhdeksän kuukauden
päästä.
* **
Nuoren sievän naisen auto oli hajonnut
syrjäseudulla. Paikalle osui onneksi mies joka sanoi olevansa parin kilometrin päässä si-

jaitsevalta ratsastuskoululta, ja lupasi viedä
naisen sinne jotta tämä voi soittaa huoltoasemalle. Nainen nousi hevosen selkään
miehen taakse ja kietoi kätensä miehen ympärille. Hevonen lähti hölkkäämään.
Oli ratsastettu pari minuuttia kun mies
alkoi oudosti huohottaa. Hänen hengityksensä kävi yhä raskaammaksi ja lopulta häneltä pääsi vaikerrus.
Nainen oli ihmeissään muttei kysynyt
mitään. Taas kun oli jonkin aikaa ratsastettu, mies alkoi huohottaa, mikä hetken kuluttua päättyi vaikerrukseen.
Tämä toistui vielä kolmannenkin kerran ennen kuin päästiin ratsastuskoulun
pihalle. Mies oli silloin ikään kuin kasaan
lysähtänyt. Joku vanhempi nainen tuli vastaan, katsoi ihmeissään miestä ja huudahti
tytölle:
- Mitä herran tähden te olette tehnyt
meidän Pentille?
- Minäkö? tyttö ihmetteli. - En yhtään
mitään. Minä olen vain istunut hänen takanaan ihan hiljaa ja pitänyt kiinni satulannupista.

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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Kabe TMi860

Briljanttia vuodesta toiseen. Nyt 2017
Edullinen uutuusmalli TMi740

Avaralla ja valoisalla pohjaratkaisulla varustettu
ja aistikkaasti sisustettu uutuus on houkutteleva
vaihtoehto isommille ja raskaammille täysintegroiduille autoille.
Edullisesta hinnastaan huolimatta autossa on
kaikki Kaben mainiot ominaisuudet ympärivuotiseen käyttöön.Ylellinen Imperial-mallisto on
uudistunut myös edustavasti ja Kabe-autojen
mallisto on yhä vahvemmin Premium-luokan
kärjessä.
Koko malliston uudistukset näet Lahden
Caravan-messuilla ja jälleenmyyjillämme.
Tervetuloa kohtaamaan Kaben jalokivien
säihke.

Kabe TM i740

Caravan
www.kabe.se/fi

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

Travel Master 880

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

Crossover

• Rovaniemi
• Tampere
• Turku

Caravankeskus Reatalo
Caravan Erälaukko Oy
Turun Länsi-Vankkurit Oy

16.-18.9.2016

Travel Master 740

(016) 315 440 www.reatalo.net
02075 59960 www.eralaukko.fi
(02) 274 9880 www.lansivankkurit.com
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SFC – Matkailuautoilijat ry:n löydät E- hallista osastolla E 4
E-hallin alakerran luentosalissa on
ohjelmassa lauantaina 17.9.2016
klo 11:00 Tervetuloa kylään karavaanari!
Tule kuulemaan vinkkejä kohteista eri puolilta Suomea
- Kylään.fi on helppo tapa löytää uusia matkailukohteita
- Kylämatkailu sopii liikkuvalle matkustajalle.
- Parhaat vinkit karavaanarin kylämatkalle
Asiantuntijana Soila Palviainen, Entra Oy
klo 12:30 Matkailuajoneuvo kaikille meille
-oikea ajoneuvo omiin tarpeisiin
Asiantuntijana Timo Tarvainen, SF-Caravan, liittohallitus
klo 14:30 Tule kuulemaan etelän matkailusta karavaanarina
- Innostus Keski-Eurooppaan ja Välimeren maihin
Asiantuntijana Seppo Parkkonen

Olemme myös, Liikkuvaa vapautta

-ohjelmalavan alueella B hallissa

Lisäinfoa ohjelmasta nettisivulta: www:lahdenmessut.fi

