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Caravan suurmyymälä keskellä Suomea.
Esillä yli 150 ajoneuvoa.

Tarvikkeet ja varaosat myös verkkokaupastamme nopeaan toimitukseen!
http://kauppa.jyvascaravan.fi - yli 6000 erilaista tuotetta varastossa.
Varastossamme on jatkuvasti
150-200 ajoneuvon valikoima.

Matkailuautot

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan
matkailu- ja retkeilyautoja.

Nyt
meiltä!

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Nyt
meiltä!

Lämpimissä sisätiloissa 40 matkailuajoneuvon näyttely.
Tule tutustumaan
matkailuvaunuihimme.

Matkailuvaunut

Katso koko valikoima
internetissä www.jyvascaravan.fi

Nyt
meiltä!

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 8 mekaanikkoa.

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Henkilö- ja pakettiautot
Nyt
meiltä!

Nyt
meiltä!

25 alan ammattilaista valmiina palvelukseen!

Meillä yli
Myynti
Myyjät
Kuismin
150 ajoneuvoa! 0400 407 066 Tommi
Kari Pienmäki
myynti@
Katso ajantasalla
jyvascaravan.fi
oleva varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi
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Jyrki Lehtonen
Juha Käyhkö
Timo Käyhkö
Tuomo Käyhkö
Simo Käyhkö

050 434 0408
0400 640 139
040 728 6006
0400 642 842
0400 642 699 Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan
0400 545 133
0400 769 332 Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sop.mukaan. Joulukuussa lauantaisin suljettu.

Jälkimarkkinointi

Caravan-varaosat /
Fiat-huolto ja
tarvikkeet / lisävarusteet varaosat
0400 407 035
0400 407 154
varaosat@jyvascaravan.fi

fiat@jyvascaravan.fi

huolto@jyvascaravan.fi

vuokraus@jyvascaravan.fi

Caravan-huolto
0400 407 055

Vuokraus
0400 620 445

Verkkokauppa
24h

Yli 6000 tuotetta
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi

Huikea matkailuautokampanja!
Tervetuloa Lomapalveluun Myllylammelle!
Varusteipakett
12.000€

Knaus Sun Ti Platinum -kampanja:

Kaksoispohjalla ja Alde-vesikeskuslämmityksellä varustettu luxusluokan matkailuauto
alk. 74.980 € sis. noin 12.000 € varustepaketin!

Weinsberg
Caraloft.
Ennennäkemätön
hinta-laatusuhde.

Knaus
Sandinavian Selection.
Uusi mallisarja,
vain pohjoismaihin
valmistettava talvivaunu.

Tabbert-vaunuja
laaja valikoima
Nummelassa!

www.knaustabbert.fi :
Arctic Motorcaravan
Käpyläntie 6
94450 Keminmaa
Puh. 016 280 220
www.arcticmc.fi

Jokicaravan Oy
Kuurnankatu 20
80100 Joensuu
0290 010 160
www.jokicaravan.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

Adria-matkailuautot nyt
myös Citroën-alustalla
Adria-matkailuautojen uusi Citroën-alustavaihtoehto
tuo mukanaan uudet taloudelliset, ympäristöystävällisemmät, erittäin vääntävät 160 hv
Citroën BlueHDI-moottorit.
• vakiona ESP ja rengaspaineen valvonta
• Citroën on Euroopan myydyin tavara-auto
• uusi Horizont -kalustus ja
laadukkaat verhoilut

Adria Coral Axess 670 SL Citroën 6 2,0 160 HP 35L alkaen 64.990€

Adrian Comprexrakenteella varustettujen
ajoneuvojen tiiveystakuu
on nyt 7 vuotta

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous
uuteen matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN

0,99

%

ilman muita kuluja*

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€, rahoitetaan 20 000€, korko 0,99 %, perustamiskulu 0 €, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €,
kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 20 746,60 €, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki.

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
Tammikuu
20.1.2017

Yhdistyksemme perustamisesta tulee
kuluneeksi kymmenen vuotta.
Juhlavuotta juhlimme jäsenistön kanssa, omissa
tapahtumissa tilaisuuksissa, pitkin vuotta.

Maaliskuu
10. - 12.3.2017 Talvipäivät
Kuntoranta, Varkaus

Huhtikuu - Toukokuu
67. Youth F.I.C.C. Rally
13.4.2017 - 17.4.2017

Le Hayes Du puits, Normandia, Ranska
Kotimaan Matkailumessut järjestetään

28.4. - 1.5.2017
Vapputapahtuma

Hiitenharju, Harjavalta

85. F.I.C.C. Rally Datça, Turkki
17.5.2017 - 26.5.2017

Datsa, Turkki

Kesäkuu
56. Europa Rally
1.6.2017 - 5.6.2017
Deadline: 30.4.2017
Njivice, Krkn saari, Kroatia

Supermessujen yhteydessä

21.–23.4.2017

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
-

Yhdistys paikalla omalla osastolla

Seuraa myös tiedotuksia netissä:

www.matkailuautoilijat.fi
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Puheenjohtajalta
Kaksivuotinen puheenjohtajakauteni on päättymässä. Kiitän kaikkia saamastani tuesta.
Vuosikokous valitsi minut uudelleen seuraavalle kasivuotiskaudelle, joka on alkamassa ensivuoden alusta. Paljon on tehty, kuitenkin paljon
riittää tekemistä tulevaisuudessakin.
Vuosi 2016 alkaa olla lopuillaan. Tuntuu, että
vastahan se alkoi ja pitkä vuosi on edessä erillaisine tapahtumineen. Nyt ne kaikki on takanapäin
ja uusia tapahtumia ensivuodelle odotetaan.
Mistä kaikki alkoikaan? Helsingin messukeskuksessa Matka 2007 messutapahtumassa, 50
henkilöä eripuolelta suomea kokoontui perustamiskokoukseen. Siellä perustettiin uusi yhdistys
Matkailuautoilijat ry. Myös SF-Caravan jäsenyyttä haettiin välittömästi. Toukokuun Liittokokous hyväksyi meidät yhdeksi jäsenyhdistyksistään. Joten 2017 vuosi onkin meidän kymmenvuotiaan yhdistyksen juhlavuosi. Juhlistamme
tätä eri tavoin, kuitenkin maltillisesti tapahtumissamme jäsenistön kanssa vuoden aikana.
Nyt katsomme miten talvi tekee tuloaan, lumihiutaleet hiljalleen peittävät täällä etelässä
maanpinnan. Hieman koristevalojakin on sytytelty pimeyttä rikkomaan. Vietämme pimeintä
aikaa vuodesta.
Täytyykin taas muistutella niistä heijastimista sekä heijastin liivien käytöstä. Jopa naisille
löytyy sieviä olkalaukkuja täysin heijastavasta
materiaalista tehtyinä. Eli vaihtoehtoja on. Tämä
jos mikä auttaa myös autoilijoita näkemään paremmin tiellä liikkujan. Muistakaa jos sinä näet
autoilijan autoilija ei välttämättä nää sinua, jos
kuljet tummissa vaatteissa ja ilman heijastimia.
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Moni on laittanut kaluston talviteloille odottelemaan kevään tulemista. Myös moni on lähtenyt
muuttolintujen lailla etelään tavehtimaan. Moni
täällä taas jatkaa matkailua, kukin omalla tavallaan. Talvi tuo omat haasteensa matkailuajoneuvolla matkailuun, jarrutusmatkakin pitenee
tienpintojen vaihdellessa. Joten olkaa varovaisia
liikenteessä. Me jäämme seuraamaan kuinka SF
Caravanin liittohallituksen tekemät aloitteet Liikenne – ja viestintäministeriölle etenevät.
Aloitteet olivat, aloite matkailu- ja pakettiautojen ajoneuvokohtaisten nopeusrajoitusten poistamisesta. Toinen lakialoite on, kuorma- ja linjaauton kuljettajien ammattipätevyyden ja ajokorttilain muuttamisesta. Näistä sisällöistä löytyykin
karavaanarit sivustolta tarkempi selostus.
Toivotan kaikille lämmintä ja rauhallista joulunaikaa.
Jääkäämme kuuntelemaan joulunkellon heleää soittoa.

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

V

uosi 2016 on lopuillaan. Tammikuu aloitettiin messuilemalla
Turussa ja huhtikuussa Tampereella. Yhdistyksellemme uusi messutapahtuma (kotimaanmatkailutapahtuma) Tampereella oli antoisa.
Maaliskuun alussa oli talvipäivät
Kalajärvellä, joita saimme viettää
kohtuullisen hyvässä säässä, joten
paikalle saapui 103 matkailuajoneuvoyksikköä. Kiitettävä määrä oli
väkeä liikkeellä, kun otetaan huomioon se, että kaikki eivät liiku talvisin
lainkaan matkakamppeilla.
Kesäkausi aloitettiin SirkusWapulla Hiittenharjun hotellin ympäristössä Harjavallassa. Paikalla oli
erittäin paljon värikästä Sirkusväkeä
(ei ostettuja esiintyjiä). Erika Vikman, tuleva tangokuningatar (kruunattiin kesällä tangokuningattareksi)
laittoi tanssikansan nivelet hyvään
kuntoon.
Seuraavaksi koitti se ihana kesä
ja loma, jonka osa porukasta vietti
Pohjoismaisilla päivillä Norjassa,
mainostaen meidän omaa NCT2017
– tapahtumaan, joka on tänä vuonna Kokemäellä. Tapahtumaa on
mainostettu myös Euroopassa, joten tuleva tapahtuma voi olla vähän
kansainvälisempi kuin aikaisemmin.
Muistakaahan ilmoittautua tapahtumaan, vaikka lastenlasten kera.
Syyspäiviä vietimme niin sanotusti huipulla, eli Riihivuoren las-

kettelukeskuksessa, josta näkymät
ympäristöön ovat tosi hulppeat. Lahden Messuilla meidät löysitte jälleen
omalta osastolta. Lisäksi meillä oli
perinteiseen tapaan myös matkailuinfoja infolavalla.
Loppuvuosi huipentui marraskuun loppupuolella olevaan pikkujouluun, joka oli Karstulassa Wanhoissa Wehkeissä. Pikkujoulussa
oli runsaasti väkeä, 182 henkilöä
todella mukavaa karavaanihenkistä
henkilöä. Vielä kiitos kaikille niille,
jotka teitte pikkujoulusta mukavan
yhdessäolohetken. Samana viikonloppuna pidimme myös vuosikokouksen, joka sujui meiltä sopuisasti.
Kiitän lämpimästi jäsenistöä kuluneesta vuodesta.

Lisäksi toivotan

Rauhallista Joulua

ja paljon uusia matkoja
sisältävää

Uutta Vuotta 2017.
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Varaudu talveen

P

akkaset saapuvat ja korjaamoille tulee kyselyitä
toimintahäiriöistä, on kuitenkin hyvä muistaa, että
asioihin voi varautua jo ennakolta ja
välttyä näin turhalta stressiltä vapaiden koittaessa.
Matkailuautojen järjestelmät kehittyvät ja kannattaakin tutustua oman auton järjestelmiin. Järjestelmistä pyritään
luomaan yhä monipuolisempia.
Kaasujärjestelmien osalta nykyään
on saatavilla uudentyyppisiä kaasupaineensäätimiä, joissa on pullonvaihtotoiminta, suodatinjärjestelmä, lämmitintoiminnot. Kaasulaitteiden kehittyessä
myös kaasun puhtausvaatimus on kasvanut. Syystä tai toisesta kaasun joukosta erottuvan epäpuhtauden on havaittu
lisääntyneen. Itse suosittelen lämpimästi asennuttamaan suodattimet järjestelmään, jolloin epäpuhtauksista johtuvat
toimintahäiriöt vähenevät merkittävästi. Kaasupullon vaihtajien, jääkaappien
automaattitoimintojen ja lämmityslaitteiden toimintahäiriöissä epäpuhtaudet
ovat merkittävä aiheuttaja.
Nestekaasu on seoskaasu, joka on
pääsääntöisesti propaania, mutta aina
myös jonkin verran butaania ja kovempien pakkasjaksojen aikana butaani ei
tule pullosta ulos. Jatkuvassa ulkokäytössä oleviin pulloihin saattaa kertyä

yllättävän paljon butaania. Siksi kannattaa varmistaa, että aina on yksi täysi
pullo käytössä. Automaattiset vaihtajat
toimivat pullojen välisen paine-eron
avulla, siksi käytössä olevan pullon tarkastaminen kannatta tehdä säännöllisesti. Vaihtajissa valitsin, joka tulisi kääntää pullon vaihdon yhteydessä vajaan
pullon suuntaan.
Akkutekniikka matkailua-autoissa
jatkaa kehittymistä ja on hyvä olla selvillä, minkä tyyppisiä akkuja on käytössä. Lyijyakkujen kohdalla akun syväpurkautuminen laskee akun kapasiteettia
jopa 10 %. Tyypillisesti auton oma akku
on lyijy-happoakku, asuinosassa AGM
(Absorbed glassmat eli lyijylevyjen välissä on lasikuitumatto, joka on geelillä
kyllästetty) akku. Uusimpien Lithium
akkujen kohdalla on havaittu yllätyksiä
kovemmilla pakkasilla. Kaikilla akkutyypeillä on oman tyyppisensä lataustapa ja akkulatureissa on omat kytkimet,
joilla lataustapaan vaikutetaan.
Varsinkin käytettäessä polttoainetoimisia lisälämmittimiä ajo-osan lataus
vaatii erikoishuomiota, lyhyessä ajossa
auto-osan akku ei kerkeä latautua täyteen vaan vaatii lisälatausta. Useimmissa autoissa asunto-osan laturissa on
myös auto-osan akun ylläpitolataustoiminto, varmista siis sen toimivuus.
Tämä onnistuu helposti verkkovirran

ollessa kiinni katsomalla volttimittarista
molempien akkujen jännitetaso.
Pakkasnesteitä on niitäkin jo useaa
laatua. Erivärisiä nesteitä ei tulisi sekoittaa keskenään ja on hyvä pitää sekä
auto- että asuinosan nesteet varalla sekä
tarkastaa pakkaskesto. Tyypillisesti uudempien autojen moottoreissa käytetään
punaista long life nestettä ja lämmitysjärjestelmässä vihreää tai keltaista nestettä. Varmuuden vuoksi nesteiden vahvistaminen ei kannata, sillä liian vahva
neste ei siirrä lämpöä yhtä tehokkaasti
kuin oikea seossuhde.
Diesel polttoaineen kanssa kannattaa varmistua pakkaskestosta varsinkin
pohjoiseen lähdettäessä, myös polttoainetoimisia lisälämmittimiä kannattaa
käyttää talvipolttoaineeseen vaihdettaessa, jolloin varmistutaan, että heikomman pakkaskestävyyden omaavaa polttoainetta ei jää putkistoon. Polttoainejärjestelmässä kannattaa käyttää lisäainetta, joka ehkäisee diesel polttoaineen
leväkasvuston sekä veden muodostumisen. Bensiinikäyttöisten agrekaattien polttoaine kannattaa vaihtaa alkylaattipohjaiseen ns. pienkonebensiiniin
tai lisätä stabilisaattorilisäainetta, jotta
kaasuttimen tukkiutumiselta vältytään.
Ongelmien voi ennustaa lisääntyvän
biopolttoaineosien lisääntyessä.
Perttu Muuronen

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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Rastila
Camping
Rastila Camping Helsinki toivottaa
vanhat ja uudet asiakkaat tervetulleeksi
Rastilaan jatkossakin.
Huolimatta pääkaupunkiseudulla paljon keskustelua herättäneestä yleiskaavaehdotuksesta, jossa leirintäalueen paikalle
on suunniteltu asuntorakentamista, jatkuu
leirintäalueen toiminta normaalisti. Alue
on avoinna vuoden jokaisena päivänä.
Leirintäalue sijaitsee Itä-Helsingissä,
Vuosaaren upeissa merimaisemissa. Alue
on historiallisesti ja kulttuurillisesti arvokas kartanomiljöö. Alueen juuret juontavat 1800-luvulle ja vanhoja rakennuksia
on vielä jäljellä. Miljöö antaa leirintäalueelle omaleimaisen ympäristön, jossa
nykyaikaiset palvelut kohtaavat historian
havinan. Ympärivuotisesti leirintäalue alkoi toimia vuonna 1994 ja on sen jälkeen
kehittynyt nykyaikaiseksi matkailukeskukseksi.
Alueen sijainnin ansiosta ruuhkassa
istumisesta ja parkkipaikkojen vähyydestä ei tarvitse murehtia, sillä vierestä läh-

tevä metro kuljettaa ketterästi Helsingin
keskustaan. Jatkuvasti kehittyvien liikenneyhteyksien ansiosta kaikki pääkaupunkiseudun kohteet ovat entistä helpommin
saavutettavissa.
Leirintäalueella on sähköistetyt ja tontitetut matkailuajoneuvopaikat, eritasoisia
mökkejä, huoltorakennuksia, saunoja, kokoustiloja, lasten leikkipaikkoja ulko- ja
sisätiloissa, maksuton Wi-Fi sekä välinevuokrausta eri vuodenaikojen mukaan.
Talvisin on myös mahdollisuus pitkäaikaiseen majoittumiseen sekä matkailuajoneuvojen talvisäilytykseen.
Palvelutarjonnasta pystyy nauttimaan
myös talvella. Tunnelmallisista talvisau-

noista voi nauttia yksin, kaksin tai kimpassa tai miksei järjestäisi tutustumisretkeä
pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaan
Rastilasta käsin. Hyvin varustellut vuokratilat taipuvat monenlaista käyttötarkoitusta
varten suurille ja pienille ryhmille.
Palvelutarjontaa tullaan jatkossakin
kehittämään asiakaspalautteiden perusteella. Keräämme asiakaspalautetta
ympärivuotisesti, joten kaikki kehitysehdotukset ovat tervetulleita. Tervetuloa
Rastilaan!
Terhi Paarnio
leirintäpäällikkö
Rastila Camping Helsinki

Suomen Vaunuosa Oy
...Täyä  30 u!

Drive-Rite
ilmajousisarjat

SV
Iskunvaimentimet

Shttejr etsu!iskunSV MB Srin t
e
vaimentim

320€/kpl

)

(ovh. 470€

Suomalaista
mista!
huippuosaa

Linnepe
Tyyppihyväksytyt vetokoukut

Goldscmitt
Tukijalat

Ytienden
ro
Perttu Muu8460
p. 010 423
e8
Asentajanti kkala
u
01800 Kla

www.suomenvaunuosa.fi
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Tuulimyllypuisto Zaanse Schans

Syysretki Hollantiin

T

aas oli tullut aika MA:n
bussimatkan. Tällä kertaa
kohdemaana Hollanti. Ensimmäinen kokoontuminen
Tikkurilan asemalla perjantaina 21.
lokakuuta. Paljon oli tuttuja kasvoja
mutta myös uusia matkalle lähtijöitä. Siitä suuntana Vuosaaren satama,
josta bussiin tuli lisää osallistujia.
Lähtö selvitykset ja laivaan ajo sujui
nopsasti ja pian jo saimme sijoittautua
hytteihimme. Ilta jatkui hyvän ruuan
merkeissä, jonka jälkeen jäimme jutustelemaan vanhojen ja uusien tuttavuuksien kanssa. Yöllinen merimatka oli
hieman möykkyinen. Osa kertoi mel-

Tauko Saksassa autobahnilla
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kein pudonneensa sängystä ja osalla oli
muuten vaan heppoinen olo keikutuksen
jälkeen. Iltapäivällä pidettiin yhteinen
tilaisuus, jossa tutustuttiin toisiimme ja
retken ohjelmaan. Myös kuljettajamme
Jouni Oksanen kertoi omia odotuksiaan
matkasta. Ja taas syötiin. Laiva saapui
Travemundeen illalla 21.30 Saksan aikaa, joten oli jo ihan pimeää. Pieni ajomatka Lyypekkiin, jossa vietimme ensimmäisen yön.
Sunnuntaiaamuna startattiin tien
päälle. Hamburg-Bremen -Oldenburg
yli rajan Hollannin puolelle, Groningen
ja Sneek. Sieltä patotielle.32 km pitkä
Afsluitdijkin maapato erottaa Ijssel-

meerin Pohjanmerestä. Pysähdyimme
ottamaan valokuvia ja sää oli oikein
suosiollinen, aurinko paistoi. Jatkoimme kohti Amsterdamia ja kuskimme vei
meidät toisellekin pato- eli pengertielle,
Enkhuizenista Lelystadiin. Ja taas oli
paljon katsottavaa eikä vähiten upea auringonlasku. Hotellina meillä oli suuri
Holiday Inn Express aivan Ajaxin kotiareenan vieressä.
Maanantaina oli sitten vuorossa
Amsterdamin kaupunkikierros, jonka
suoritimme bussilla. Näimme paljon uskomattoman upeita vanhoja rakennuksia. Lisäksi oli useita kanavia, niin isoja
kuin pieniäkin. Siltoja yli kanavien, sillankaiteisiin lukittuja polkupyöriä, juuri
niin kuin olen nähnyt matkaoppaissa.
Kadut olivat paikoin todella kapeita,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja skootterilla huristelijoita valtavat määrät. Hollannissa ei taida olla skootterikuskeille
kypäräpakkoa, ainakin se vaikutti siltä.
Ja pyöräilijöitä sai ihan oikeasti varoa,
ne kun sujahtelivat melkein mistä rakosesta vaan, suurella vauhdilla. Kiertoajelun päätteeksi vaihdoimme kulkupelin
ja siirryimme katselemaan kaupunkia
hieman alempaa, kanavaristeilyltä käsin. Lounas oli katettuna laivalla, siinä
oli mukava syödä ja katsella maisemia
sekä kuunnella oppaan kertomuksia.
Tämän jälkeen oli vuorossa Heinekenin

panimomuseo. Tehdas on ollut aikoinaan tällä paikalla ihan kaupungin keskustassa, mutta siirtyi 1988 kaupungin
ulkopuolelle avarampiin ja uusiin tiloihin. Kierros oli mielenkiintoinen.
Yksi yllätys tuli matkan varrella,
museossa oli hevosia. Upeita mustia
shire-rotuisia. Kiskovat kaduilla sellaisia oluttynnyrivankkureita. Tutustumisen päätteeksi pääsimme vielä maistelemaan olutta ja tekemään ostoksia myymälässä, ei tosin olutta, vaan oheistuotteita. Muistoksi käynnistä saimme vielä
pienet olutlasit.
Mitä toi tiistai tullessaan? Kello
10.00 bussiin ja kohti Markenin pientä
kylää. Kylä on saaressa ja vuonna 1957
tulivat autot kylään kun sinne rakennettiin yhteys mantereelta. Vieläkään sinne
ei saa ajaa muut kuin asukkaat. Turistit jättävät autot kylän laidalla olevalle
parkkipaikalle. Markenista siirryttiin
Volendamiin lautalla. Jos Marken oli
pieni ja hiljainen, Volendam oli vilkas.
Vuodenaikaan nähden paljon turisteja sekä runsaasti pikku kauppoja,
joista sai ostaa kaikenlaista tarpeellista
matkamuistoa. Täällä kävimme lounaalla Spaander nimisessä ”taideravintolassa”. Itse rakennus oli hieno monine
yksityiskohtineen, mutta sisällä olevat
yli tuhat taulua saavat aikaan sen, että
se on nimetty taideravintolaksi. Vaikka
vatsat olivat täynnä, suuntasimme seuraavaksi juustolaan. Jakob`s Hoeve valmistaa gouda juustoja lampaan, lehmän
ja vuohen maidosta. Saimme maistella
monenlaisia juustoja ja myös ostaa kotiin tuomisiksi.
Ei ollut päivä päätöksessä vielä. Seuraavaksi suuntasimme Zaanse Schansin

Heineken tehdasmuseo

Volendam kauppakatu

kylään. Se on oikeastaan suuri ulkoilmamuseo. Sinne on siirretty muualta
Hollannista tuulimyllyjä, maalaistaloja
ja navettoja. Rakennuksia jotka olisivat
muuten tulleet puretuiksi. Rakennuksissa oli pieniä puoteja. Illalla kokoonnuimme hotellin ravintolan nurkkaan
laulamaan yhteislauluja, säestyksestä
vastasi Risto kitaran kanssa laulutukenaan Ari.
Keskiviikon ohjelmaan kuului vierailu Delftissä. Kaupunki jossa on Royal
Delftin keramiikkatehdas. Royal sen
takia, että tehdas valmistaa tilauksesta
tuotteita Hollannin kuninkaalliselle perheelle. Ensin meille tarjottiin kahvit ja
perinteistä hollantilaista omenapiirakkaa, siinä ei ole omenia säästelty. Sen
jälkeen katsoimme pari videota tehtaan
historiasta ja kuinka niitä astioita ja mal-

jakoita valmistetaan. Ehkä itselleni mieleenpainuvin asia kauniiden astioiden
lisäksi oli valtava laatoista tehty taulu.
Rembrantin Yövartio. Jos oikein muistan, teoksessa oli 480 laattaa. Myös sisustuskeramiikkaa on tehtaalla valmistettu. 1920-luvulla se oli kovin suosittua.
Hyvänä esimerkkinä tästä oli portaikko
rakennuksen sisällä. Sitten siirryimme
tehtaan puolelle, jossa opas kertoi lisää
ja näytti pienen demonstraation astian
tekemisestä. Kalleimmat esineet ovat
käsin maalattuja, uniikkeja kappaleita
joissa on logo pohjassa varmistamassa
aitouden. He tekevät myös siirtokuva
tekniikalla hieman edullisempia tuotteita jotka silti ovat aitoja Royal Delftejä.
Matkamuistomyymälöissä oli vaikka
minkämoisia kopioita näistä sinivalkoisista keramiikka esineistä. Täältäkin

Jakob´s Hoeve juustolan juustovarasto
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Laivalla yhdessä

Punaisia lyhtyjä etsimässä

Patotie edessä ja padonrakentajien
patsas

Puukenkä perhemenopeli

saimme pienet muistot mukaan, sievät
keramiikkalaatat siirtokuvatekniikalla
tehdyt. Ja sitten olikin lounasaika. Tällä
kertaa menimme torin laidalla sijaitsevaan Brasserie Willem van Oranjeen.
Lounaan jälkeen vietimme hetken aikaa
torilla, jonka toisella laidalla oli upea
kaupungintalo ja sitä vastapäätä korkeuksiin nouseva Nieuwe Kerk, kirkko.
Seuraava kohde oli Haag. Ajelimme bussilla kaupungilla ja opas kertoi
tietoutta Haagista. Haag on Hollannin
hallinnollinen keskus. Siellä tulimme
huomaamaan kuinka ahtaita kadut ovat.
Bussimme juuttui erääseen kadunkulmaan. Käännös oli jyrkkä ja kadunvarteen parkkeerattu auto esti kauempaa
koukkaamisen. Siellä käytetään myös
paljon metallipylväitä rajaamassa jalkakäytäviä ajoradasta. Pattitilanne, ei
eteen, mutta ei myöskään taakse, jonne
oli jo muodostunut jono. Kiitos lehmänhermot omaavalle kuljettajalle ja parille polkupyöräpoliisille, jotka tulivat
paikalle, tilanne purkautui. Kuljettaja
peruutti auton takaisin edelliseen isompaan risteykseen ja matka jatkui.
Scheveningen
rannikkokaupunki
oli reitillä seuraava. Myös siellä saimme ihailla kuljettajan periksiantamattomuutta näyttää meille suuri hiekkaranta
laitureineen. Kyllä sieltä vihdoin löytyi

Amsterdamin keskustaa

Potkaa muusilla
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Kukkatorin kukka loistoa

semmoinen väylä, johon bussi mahtui.
Lainatakseni Katri-Helenaa; katson autiota hiekkarantaa, kesällä tilanne on
varmasti toinen. Nyt siellä ulkoili vain
pari koiraa omistajineen. Täältä lähdimmekin sitten takaisin hotellille ja nukkumaan.
Torstaina oli vuorossa Lelystad ja
siellä sijaitseva Bataviawerfin telakkaalue. Siellä rakennetaan uudelleen vanhoja hollantilaisia laivoja. Valmiina
oli Batavia laiva, joka oli uponnut n.
1600-luvulla Australian rannikolla.
Oppaanamme oli vanhempi herrasmies, joka kertoi erittäin innostuneesti
laivasta ja sen historiasta, millaisissa
oloissa sen ajan merimiehet olivat olleet. Laivassa pääsi kiipeilemään kannelta toiselle. Siinä tuli huomanneeksi,
kuinka paljon pienempiä ihmisiä ovat
tuolloin olleet, päätään sai varoa. Telakalla oli rakenteilla myös toinen laiva,
mutta valitettavasti rahat olivat loppuneet ja työ on keskeytynyt ainakin toistaiseksi.
Täältä ajoimme takaisin Amsterdamiin pengertä myöden. Tätä aluetta kutsutaan nimeltä polders, joka on merestä
kuivattua maa-aluetta. Tälläkin kohtaa
oikealle puolelle jäävä meri oli varmaan
1-2 metriä korkeammalla kuin vasemmalla oleva kosteikkoalue. Hollannin

Kanavaristeilyllä syksyn väriloistossa

pinta-alasta on noin 6 500 neliökilometriä tälläisiä kuivattuja alueita. Lounas oli
tällä kertaa kaupungilla, jonka jälkeen
jäimme katselemaan Amsterdamia.
Kävimme Albert Cuyp- markkinoilla, noin parin korttelin verran markkinakojuja joissa myytiin melkein mitä vain,
jopa kodinkoneita näkyi. Osa ryhmästämme vieraili museoissa joita löytyy
joka lähtöön, osa vain katseli ympärilleen ihmetellen vilinää. Jotkut shoppaili. Aika on lyhyt tehdäkseen kaikkea ja
siinä tuli kyllä mieleen, että tänne pitää
tulla uudestaan. Viettämään vaikka sellaista pidennettyä viikonloppua. Retki
alkaa olla lopuillaan, sillä huomenna alkaa paluumatka.
Kaikki on sujunut mallikkaasti, aina
kaikki ajoissa paikalla kun on joku aika
sovittu ja bussissa on ollut välillä suorastaan riehakas tunnelma. Rolf kertoi
Alankomaa tietoutta jota kuultiin paikallisen musiikin siivittämänä. Ari on
pitänyt hassun hauskoja tietokilpailuja
virallisen pistelaskun merkeissä. Timo

Minnekkäs me jätettiin ne pyörät?

oli järjestänyt hieman aivovoimistelua
kuva-arvoitusten parissa joita oli aikaa
miettiä koko viikko. Puhumattakaan
niistä hauskojen vitsien kertojista, jotka
hauskuuttivat.
Ainoa ikävä asia oli Heidin sairastuminen. Hän sai voimakkaan allergisen reaktion ja jouduttiin turvautumaan
ambulanssiin ja paikallisen sairaalan
apuun. Heidin kertoman mukaan kaikki
sujui kuin Teho-osastolla televisiosarjassa ja hoito saatiin nopeasti. Yllättävää
tässä oli se, että allergisen reaktion aiheutti katkaravut, joita hän oli jo syönyt
aiemminkin ilman mitään oireita. Nämä
olivat ilmeisesti äkäisempää sorttia. Ja
näinä sähköisten reseptien aikana, kannattaa matkoilla pitää paperinen tuloste
käyttämistään lääkkeistä mukana, oli
Heidin vinkki.
Perjantai ja kotimatkan aika. Starttasimme yhdeksän aikaan matkaan ja
palasimme hieman eri reittiä. ZwolleMeppel-Emmen-Cloppenberg-BremenHampuri ja Lyypekki. Pakollinen ostos-

retki Citti-Markettiin, joka oli uudistunut sitten viimekäynnin. Siitä ajo Travemundeen satamaan, jossa odottelua.
Laivaan pääsi hieman ennen puoltayötä,
mutta onneksi hytit olivat valmiina, joten nukkumaan.
Lauantai oli meripäivä, joka sisälsi seurustelua, tapahtumien muistelua,
jutustelua ja syömistä. Iltapäivällä pidettiin yhteistilaisuus jossa ruodittiin
matkan onnistumista ja suunniteltiin jo
seuraavaa. Kiiteltiin järjestäjiä, loistavaa kuljettajaamme Jounia ja kaikkia
meitä jotka yhdessä teimme matkasta
onnistuneen.
Sunnuntaiaamuna laiva saapui Vuosaareen, nousimme vielä kerran yhdessä
bussiin. Osa ryhmästä jäi sinne ja aloitti
kotimatkan sieltä, loput tulivat Tikkurilaan. Siinä vielä tiukkoja halauksia ja
turvallisen matkan toivotuksia ja lupauksia nähdä seuraavan kerran pikkujouluissa Wanhoissa Wehkeissä.

Repo

Kanavalla riitti vesiliikennettä

Kanavien yli menee lukuisia siltoja

Ilta laskeutuu kanavan ylle
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Teatteriareenalla oli kaikilla kivaa, nostivat siksi kädet ylös.

Syyspäivät Riihivuoressa

O

limme kokoontuneet viettämään matkailuautoilijoiden syyspäiviä syyskuun lopulla Muuramen
Riihivuoreen.
Riihivuori sijaitsee Muuramessa lähellä Jyväskylää Päijänteen rannalla.
Riihivuori on avattu vuonna1982
laskettelukeskukseksi. Rinteitä siellä
on yhdeksän, rinteet ovat itään ja pohjoiseen. Korkeusero on 120 metriä.
Riihivuoren caravan alueella on 60 säh-

Paikoitus alueelle vasta alussa

köpaikkaa. Alueella on ravintola palveluita, majoitus- ja peseytymispalvelut
saunoineen.
Matka vuoren huipulle saattoi olla
haastava, raskaan matkailuajoneuvon
kanssa. Tien pinnasta irtoava irtosora
teki tiestä ajottain liukkaan. Riihivuoren
isäntä lanasi tietä tarpeen tullen, ja avusti hän muutaman kulkevaisen vaunun
tieltä rinteen päälle. Oli joukossamme
reippaita naiskuskejakin, jotka tulivat
kuin tyhjää vaan ylös matkailuautolla.
Monet tulijoista ihmetteli, että miten
tänne tullaan talvella, kun kesälläkin oli
näin haastavaa. Joku kuitenkin tiesi kertoa, että paremmin pääsee talvella ylös,
kun kesällä, tiedä sitten…
Olimme majoittautuneet muutamien vapaaehtoisten avustajien kanssa
jo torstaina paikalle. Torstaipäivä oli
aurinkoinen ja tuuleton. Meillä oli ohjelmassa sähköjen vetoa, porttikassien
tekoa ja tutustumista ympäristöömme,
jotta kaikki olisi kunnossa, kun syyspäivät alkavat. Syyspäivien teemana olivat

Ravintolasaliin toi tunnelmaa mahtavat hirret
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Hatut.
Perjantaiaamu valkeni kylmänä ja
tuulisena. Portit avattiin kello kymmenen. Lämpötila oli vain +3 astetta ja
pohjoistuuli puhalsi, se yritti lannistaa
Sannamarin ja minut, siinä kuitenkaan
onnistumatta. Olimme varautuneet porttivuoroon ja halusimme toivottaa syyspäiville tulevat karavaanarit tervetulleiksi Riihivuoreen. Väkeä syyspäiville
kirjattiin 202 henkilöä ja matkailuautoja
ja -vaunuja saatiin 97 kappaletta
mukaan. Karavaanareiden tulo alueelle
ajoittui hyvin ilman ruuhkia
Riihivuoressa on 300 paikkainen
ravintola Riihikelo, missä oli tarjolla
päivällä maukasta lounasta ja ala carte
annoksia ja virvokkeita aina A – oikeuksien kanssa.
Muuten perjantaina päivällä oli vapaata ohjelmaa, ulkoilua kauniissa ympäristössä ja seurustelua ystävien kesken. Illalla lämpeni saunat. Riihivuoren
isäntä oli laittanut meille telttasaunan ja
kaasulla lämpenevän porepaljun.

Käy se tanssi täällä kaakelienkin päällä

Kylpemisen jälkeen suunnattiin tietenkin ravintola Riihikeloon karaokeen,
mukaan oli tullut paljon hyviä laulajia
ja perjantai-ilta meni mukavasti yöhön
tanssien ja laulaen ja uusia tuttavuuksia
solmien.
Eniten sadetta saatiin perjantain ja
lauantain välisenä yönä. Kun ravintolan
ovet suljettiin, sai yksi iso sähkökaappi
osakseen vettä ja se aiheutti laajan sähkökatkoksen sekä sulakkeiden menemisen alueella, siitä aiheutui harmia monelle yöllä, kun ongelman selvittäminen
pimeässä kesti tovin.
Lauantai oli pilvinen, vettä tihutti
jossakin vaiheessa päivää, ei kuitenkaan
häiritsevästi. Avajaiset pidettiin kello
10 ravintolasalissa. Avajaisten jälkeen
Sannamari ja minä pidimme yhdistyksen tarvikemyyntiä, ostohalukkaille.
Riihivuoren huipulla on teatteri,
mihin mahtuu 600 henkilöä. Teatterin
takaseinä saadaan avattua niin, että siitä avautuu näkymä Päijänne järvelle.
Teatteri on suosittu kesäaikaan, tänä
kesänä siellä esitettiin Yhden tähden hotellia. Riihivuoren isäntä oli lämmittänyt teatterin meitä varten. Meille varattu
teatteriesitys alkoi kello kolme. Esityksen nimi oli Anopit. Esitys oli lyhyt ja

Arpajaispalkinnot löysivät noutajansa

Tuttujen tapaamista ja kuulumisien vaihtoa

ytimekäs ja kertoi anoppien kohtaamisesta. Ajallisesti noin puolentunnin nopea tempoinen esitys oli riittävä. Esitys
tuotettiin harrastusteatterin pohjalta.
Teatterin jälkeen päästiin saunaan
ja paljuun, jonka vesi oli jäähtynyt jo
suorastaan viileäksi. Palju kokemus jäi
nyt käyttämättä, lapset viihtyivät kyllä
hyvin siellä.
Illalla tanssittiin orkesterin tahdissa.
Vävypojat orkesteri pohjautui samaan
harrastusteatteriin. Vävypojat -orkesteri
ei saanut tanssiväkeä syttymään ja tunnelma tansseissa oli niin sanotusti vaisu.
Tulipa sitten mentyä hyvissä ajoin nukkumaan itsekin:)

Sunnuntaiaamu valkeni tyynenä ja
pilvisenä, sadetta saatiin myös vähän.
Kiitoksena viikonlopusta yhdistys antoi MA:n pöytästandardin Riihivuoren
isännälle Markku Rainamolle. Turpakäräjät pidettiin kello 11 ravintolassa. Ennen käräjiä pidettiin arpajaiset. JyväsCaravanista oli ostettu arpajaispalkinnot.
Turpakäräjissä todettiin positiivisesti,
että ravintolan palvelut pelasivat hyvin
ja viikonloppu oli onnistunut. Riihivuori
oli paikkana siisti ja toimiva lisäksi paikoitus oli lähellä huoltorakennuksia.
Maisemat vuoren huipulta olivat upeat
ja luonnon ruska kauniissa loistossa.

Päivi Toivola

Huikeat maisemat Riihivuoren huipulta

Caravan Larvanto Oy

toivottaa kaikille karavaanareille mukavaa joulua
ja matkarikasta
Caravan Larvanto
uutta vuotta 2017!
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Kokemäen kolli

Kansainvälisesti kotimaassa 2017

K

un Suomi juhlii 100-vuotiasta itsenäisyyttään koko
vuoden 2017, kokoontuvat karavaanarit ympäri
Pohjolan ja Euroopankin heinäkuussa Kokemäen Pitkäjärvelle. MUTTA
MISTÄ OIKEIN ON KYSE?
Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Nordisk Camping Träff on järjestetty jo 53
kertaa, viimeksi Norjan Seljordissa viime heinäkuussa ja vuonna 2017 on taas
Suomen vuoro. Tapahtuma järjestetään
nyt monelle matkailuautoilijalle tutulla
Pitkäjärven suurleirialueella, jonne rakennetaan yli 400 yksikön väliaikainen
leirintäalue oheispalveluluineen.
Tapahtuman paikallinen toteuttaja
on monelle tuttu SF-Caravan Kokemäen Seutu ry, joka ylläpitää suurleirialueeseen rajoittuvaa mainiota Pitkäjärven
SFC-aluetta. NCT2017 avaa porttinsa
sunnuntaina 9.7.2017 ja on kestoltaan
perinteinen, viisi yötä ja kuusi päivää eli
tapahtuman ulosajo on lauantaina 15.7.
Tapahtumaviikkoon mahtuu paljon.
Ohjelmatiimi kattaa kaikille tarjolle niin
perinteisiä karavaanarikujeita kuin sitten
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uusiakin ohjelmanumeroita. Unohtamatta
kortteleiden pitkiä pöytiä, ravintolateltan
elävää musiikkia ja muuta vauhdikasta
ohjelmaa, jota on tarjolla myös nuoremmalle väelle. Ja koska harva karavaanari
malttaa viettää aikaansa vain leiritulien
äärellä, tehdään Kokemäeltä useita opastettuja retkiä, tutuksi tulee mm. Unescon
maailmanperintökohde Vanha Rauma ja
Selkämeren puolustuksen entinen tukikivi, Kuuskajaskarin linnakesaari. Lähiseudun kohteista mainittakoon kokemäkeläiset matkailutilat, joista Anttilan tila on
tunnettu lisäaineettomista marmeladeistaan, omista limonadeistaan ja monesta
pienestä makupalastaan. Lähialueen tutustumiskohteisiin pitää toki lukea myös
Pori, jossa vain 45 km päässä Pitkäjärveltä soi samaan aikaan Pori Jazz.
Caramba on tärkeä osa pohjoismaista
yhteistyötä. Tapahtumaviikon torstaina
ratkaistaan matkailuajoneuvon taito- ja
nopeusperuuttamisen
Pohjoismaiden
mestaruus. Kisa käydään Kokemäen keskustassa ja tännekin pääsee Pitkäjärveltä
kätevästi NCT2017 bussikyydillä. Vauhdikkaan torstain päättää mahdollisuus
syödä yhdessä Satakuntalainen Pitopöytä
tai ainakin sen herkulliset tuotteet.
Eikä siinä kaikki, kuten mainoksessa
aina todetaan. Koska Suomi juhlii tasalukua 100, on perinteinen tapahtuma päätetty avata kaikille maailman karavaanareille. Nimellä Nordic Rally on tapahtumaa markkinoitu jo parin vuoden ajan
kansainvälisille sisarjärjestöillemme.
Vastaanotto on erittäin innostunutta
ja tiedusteluja onkin tullut lähes kaikista Euroopan maista. Tulijoita on, se on
jo nyt varmaa. Paikkoja on vain rajoitetusti ja nyt myynnissä oleva A-alue tulee
täyttymään nopeasti. Itse tapahtumaan

ilmoittautuminen tehdään yhteistyössä
Ticketmaster-palvelun kanssa eli ostoprosessi on aivan vastaava, kun ostaisit
lipun konserttiin tai urheilutapahtumaan.
Eikä hintakaan päätä huimaa, alkaen
220 euroa ja sisältäen kahden aikuisen
yksikön ynnä mahdolliset mukana kulkevat lapset tai lapsenlapset. Ja lapsille on
aivan oma ohjelmansa, luvassa on vauhdikkaita temppuratoja, NCT2017 muiston nikkarointia, diskoa ja tanssia eikä
unohtaa saa, että itse Pitkäjärven Vapaaajankeskus on ulkoilusta ja urheilusta
nauttivalle mitä mainioin alue.

Timo Tarvainen
Kuvat: Armi Ylikorpi

Lisätietoja NCT2017 – Nordic Rally tapahtumasta mm. tapahtuman kotisivuilta www.nct2017.fi ja muista tykätä
ja seurata meitä myös Facebookissa!

...ja saavut kohteeseen
Tuo meille kaikille karavaanareille tuttu ilmoitus tarkoittaa sitä, että esim.
jonakin kauniina perjantai-iltana karavaanarikansa kokoontuu tapaamiseensa.
Edessä on ratkiriemukas viikonloppu, luvassa yhteislaulua, tanssia, saunomista,
yhdessä oloa ja ystävien tapaamista.
Ja kun tuo ilmoitus sunnuntaina antaa kotikohteen, muistoissa on taas yksi
ikimuistoinen kohtaaminen.
Ilmoituksen voisi laventaa tarkoittamaan myös uuden elämäntilanteen
kohtaamista. Meille ikä ja terveydentilanne saneli uudet askeleet ja niitä nyt
astellaan. Matkailuauto on myyty ja näissä kuvioissa mennään.
Kiitämme teitä, karavaanariystävät, kaikesta siitä, mitä olemme "vaellusvuosiemme" aikana kokeneet yhdessä. Niillä muistoilla pärjäämme pitkälle.
Jatkakaa innolla uusiin kohtaamisiin ja laulakaa joskus "Finlandia".
Kyynel silmäkulmassa.
Sydämellisin terveisin
Kyösti ja Marja-Leena Kontio Oulusta

Liikuta ja hallitse

360°-esittely nyt kaikista uusista ja vaihdokeista
www.helsinkicaravan.fi

Mestarintie 2, 01730 Vantaa Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto
Tuomas Salminen Atso Muuronen
040 588 5777
0400 672 626 050 5756 720
0500 450 735
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Kesälomalla Balttiassa lasten kanssa

M

atka alkoi Tammelasta Helsinkiin ja sieltä
lautalla
Tallinnaan,
matkassa mukana vanhemmat ja kolme nuorinta muksua
sekä karavaanikoira Vili.
Balttianmaat ovat täynnä kiinnostavia paikkoja. Tällä reissulla olimme
päättäneet käydä ennestään tuntemattomissa paikoissa, ajatuksella josko
löytäisimme uusia helmiä. Vaikka autoreissulla ollaankin, tarkoitus ei ole istua
autossa koko päivää varsinkaan lasten ja
koiran kanssa.

Tallinnasta ajoimme suoraan lähelle Pärnua luonnonkauniiseen Valgerannaan, koska
koko kesä oli odotettu pääsyä johonkin aktiiviparkkiin! Valgerannan seikkailupuisto on
oikea valinta etsittäessä jännitystä ja uusia
haasteita! Lapset viihtyivät pikkuhiljaa puihin ylös kiiveten ja niiden latvoissa eteenpäin liikkuen. Samaan aikaan vanhemmat
seisoivat tukevasti maan pinnalla katsellen
korkealla kiipeäviä lapsiaan ja näkyvää kaunista merimaisemaa.
Jos haluaa levätä ja nauttia ja olla kaupungin metelistä etäämmällä olevalla etelään
avautuvalla suojaisella rannalla, samalla lasten seikkaillessa, on Valgeranna oiva valinta.
Doberani Rannamajan leirintäpalvelut
eivät isoa plussaa saaneet, tosin hinta-laatu
suhde oli ok, pysäköinti+ vesi + sähkö vain
15 € /vrk, suihku lisähinnalla 2 €/hlö. His-

Nidan kesäinen rantapulevardi
toriallista kesähuvilaa muistuttava rakennus
tarjosi hyvää ruokaa, upealla terassilla merinäköalalla.
Riiassa on paljon mukavaa puuhaa ja
me vedimme lähes pitkää tikkua, mennäkö
uudelleen upeaan eläintarhaan, jossa elää yli
400 eläinlajin edustajaa. Voi katsella Galápagoksen kilpikonnia ja rengashämähäkkien yhteiseloa tai ihailla amurintiikereitä,
mackenzie-susia jne sekä kuunnella ruokintaesitysten ohessa tarinoita eläimistä. Me

Mahtava ranta Nidassa ja sitä riitti pitkälle
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suuntasimme kuitenkin suoraan Riga city
campingiltä Riian kiertoajelulle, yhdistetylle
bussi ja venematkalle, kuunnellen kuulokkeet korvilla suomenkielistä opastusta. Onnistunut valinta, Riian historia upposi myös
teiniin, varsinkin kun historian jälkeen shoppailtiin teinien tahtiin kaupungilla, siihen
Riia antaa hyvät mahdollisuudet.
Jurmalassa kiertelimme useamman leiriytymismahdollisuuden, yksi yö Nemossa,
joka tuntui entisestään ränsistyneen, hinta
laatu ei oikein kohtaa 42 €/yö (matkis+2 aikuista +3 lasta ja koira + sähkö) mutta ranta
korvaa kaiken ja reissun paras sasliki syötiin
Nemon ravintolassa. Toinen yö camping
Jurmalassa oli samanhintainen. Mainoksen
mukaan kämppäri on legendaarisen ”Rīgas
Līcis” kylpylän puistossa mutta meistä se
oli vain pelottavan vanhan hylätyn hotellin
pihalla.
Plussaa on lyhyt 2 km pyöräilymatka
Jurmalan keskustaan ja parasta 200 metrin
matka sinisen lipun rannalle ”Dubulti”in
mutta miinusta parakkivessa ja kylmä vesi
suihkussa. Lyhyt matka on myös rautatieasemalle, josta pääsisi junalla helposti Riikaan.
Kävimme myös kääntymässä ”Guest House
and camping Jurmala”ssa, joka oli selkeästi
siistein paikka mutta matka rantaan hieman
pidempi.
Jurmala on täynnä viehättäviä puutaloja
1800- ja 1900-luvun alkupuolelta, jolloin
se eli kukoistuskauttaan kylpyläkaupunkina. Jurmalan tärkein vetonaula on upea 33
kilometrin pituinen mäntyjen reunustama

hiekkaranta – Latvian Riviera – joka kesäsesongin ollessa kunnolla käynnissä täyttyy
auringonpalvojista. Loputtomalta näyttävä
horisontti houkuttelee uimaan ja viettämään
aikaa rannalla. Hieno valkea hiekka rannalla tarjoaa kauniina kesäpäivänä aivan etelän
kohteita vastaavat puitteet rantaelämän viettämiseen. Palvelut ovat hyvät, löytyy pelikenttiä, leikkipaikkoja ja baareja.
Rantaa pitkin on myös helppo pyöräillä. Pienten vesipetojen kanssa myös pitkään
matalat, hitaasti syvenevät rantahietikot ovat
ihania. Täällä meidänkin lapset ovat vuosien
varrella rakentaneet lukuisia hiekkalinnoja
ja kaivautuneet kuumaan hiekkaan kokeilemaan hiekkakylpyjä eli psammoterapiaa,
jonka sanotaan vilkastavan aineenvaihduntaa ja lievittävän kipua.
Hiekkaa, vettä, polskuttelua, aurinkoa,
kylmää juomaa, löhöilyä ja vähän jalista,
beachiä että kortinpeluuta sekä tasaiseen
tahtiin vuoronperään joku kitisee, ettei totuus unohtuisi, tästä koostuu Saaristen lempparipäivä lomalla! Jos lomaväsymys iskee,
on sopivaa olla rantakohteessa kun biitsillä
jaksaa aina kölliä!
Kun mukana on 15, 14 ja 9 -vuotiaat
vesipedot, niin ehdoton hitti Jurmalassa on
suuri vesipuisto Līvu Akvaparks. Vesipuistoon on helppo mennä bussilla leirintäalueilta, mm. Nemosta bussit nro 7020 ja 7023,
kylteillä ”Sloka/ Riga” kulkevat vierestä ja
maksavat muutaman euron ollen samalla
elämys ensikertalaiselle. Vesipuisto on Baltian ja Itä-Euroopan isoin monitoimivesipuisto, jossa on yli 40 erilaista laitetta, allasta,
saunaa, bistroa ja baaria.
Tekemistä on ihan niin pitkäksi ajaksi kun vain puhtia riittää, vauvasta vaariin!
Sisäänpääsy on aika kallis, jopa verrattuna
Suomen hintoihin, meidän viiden hengen
koko päivän liput olivat 91 euroa, kun vuonna 2004 hinta oli 20 euroa, onneksi ruoka ja
juoma puistossa on edullista.
Matka jatkui kohti Kolkan niemeä - kahden meren kohtaamispaikkaa, toisella puolella on Riian lahti ja toisella Baltian meri.
Tämä on luonnon luoma paikka jossa tulee
tunne että on luonnon armoilla, tuulessa ja
tuiskussa. Vesisade voimisti tunnetta luonnon armottomuudesta mutta sitkeästi etsimme kivikasasta kivien joukosta Latvian vanhimman geokätkön vuodelta 2009. Kolkan
rannalla on uiminen kielletty vahvojen virtausten vuoksi. Parkkipaikka on maksullinen
mutta edullinen. Emme huomanneet katsoa
voisiko siellä yöpyä, koska jatkoimme matkaa eteenpäin rantatietä
Ajelimme hitaasti samaa tahtia ukkosen
kanssa Ventpilssiin, joka on saanut nimensä
kaupungin läpi virtaavan Ventajoen mukaan.

Riikan vanhaa kaupunkia
Kaupunki on täynnä upeita kukkaistutuksia
ja luonnollisen kokoisia värikkäästi maalattuja lehmäpatsaita ympäri kaupunkia. Ja
niiden määrä kasvaa joka kesä lehmäfestivaaleilla. Alkunsa ne ovat saaneet 2002 kansainvälisenä taideprojektina.
Silmiinpistävää on myös erilaisten urheilukenttien ja – hallien runsaus sekä suuret
leikkipuistot, joissa on suomalaisia Lapsetin
liukumäkilinnoja järeimmästä päästä. Leikkipuistossa viihdyimme kun lapset olivat
pieniä. Nyt keskityimme vanhan kaupungin
kapeilla mukulakivillä pyöräilyyn ja rakennuksien katseluun sekä tutustumiseen Kalpaveljesten ritarikunnan linnaan. Linna on yksi
Latvian vanhimmista säilyneistä keskiaikaisista linnoista. Linnaseikkailu oli kiva, meidän perhe taitaa olla vähän linnahöpsähtänyt,
ainakin yksi pitää koluta joka kesä.
Merenrannalla kannattaa myös käydä
kokemassa ulkoilmamuseossa Baltian mai-

den suurin ankkurikokoelma. Isoimpien
ankkureiden sisään mahtuu kiipeämään pieni poika. Pieni kapearaiteinen juna yhdistää
ulkoilmamuseon, merenranta- ja seikkailupuiston.
Rannoilla on kansainvälinen Blue Flag
– sertifikaatti, joka symboloi puhdasta ympäristöä ja hyvää veden laatua. Ranta on
hieman kivisempää kuin muualla, täältä
meidän lapset ovat keränneet upeita punaisia
pyöreitä kiviä kotiin sankokaupalla vuosien
varrella. Halpoja tuliaisia, joista iskä ei aina niin tykännyt. Yövyimme noin 10 vuotta
sitten perustetulla Piejuras Campingillä. Sen
sijainti on ihanteellinen, meren rannassa aivan kaupungin laidalla.
Matka jatkui rantaa pitkin hiljalleen
eteenpäin Liepajasta Palangaan, jossa poikkesimme vain tauolle, ihailemaan upeaa
aallonmurtajaa ja nauttimaan sinne päättyvän kadun hulinasta, markkinameiningistä.
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Vilnaa korkeammalta nähtynä
Taksilla muuten pääsee Klaipedasta Pajuriocampingista Palangaan kätevästi. Matkaa on
vain 30 metriä, jos ei halua olla yötä Palangan karsealla leirintäalueella. Lasten kanssa
aikanaan päätimme, ettei ikinä enää siellä
yötä.
Klaipedassa ajoimme suoraan lauttajonoon Kuurin kynkäälle, jonka erottaa Klaipedasta noin 500 metriä kapea salmi. Automatkailijan kannalta helpoin tie Kuurin kynkäälle on 5 minuutin mittainen lauttamatka,
joka maksaa reilun kympin, samalla lipulla
pääsee myös takaisin mantereelle. Ennen
kuin pääsee ajamaan kovinkaan pitkälle kynnäksellä, joutuu maksamaan autokohtaisen
luonnonsuojelumaksun, 20 euroa, pääsystä
kansallispuiston alueelle.

Puuhaa labyrintissä riitti
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Neringan niemimaa on otettu vuonna
2000 Unescon maailman perintöluetteloon
mukaan. Kuurin kyngäs on yli 90 km pitkä,
Liettuan puolella 52 km. Kynkään leveys
vaihtelee 3,8 km:stä vajaaseen 400 metriin.
Korkein hiekkadyynin kohta nousee 53 metrin korkeuteen. Hiekkaa riittää silmän kantamattomiin kun kävelimme dyyneillä koiran
kanssa, tuli jano ja hiki kun ”Liettuan saharaa” ihailimme. Merenrannalla oli kunnon
etelänloman meininki ja illalla leirintäalueelta pääsi pyörällä helposti
Nidan kauniiseen ja viihtyisään kalastajakylään, joka oli täynnä turisteja. Turistit liikkuivat tuk tuk-kyydillä edestakaisin.
Nidan leirintäaluemaksu oli meiltä 45 €/yö.
Ennen kuin auto oli siis parkissa, kulutimme

jo 75 euroa. Hinta puistatti mutta luonnonkauneus lumosi!
Kynnäksen lauttasatamassa Smiltynessä
on Klaipedan merimuseo, akvaario ja Liettuan ainoa delfinaario. Klaipedassa on myös
hyvä leirintäalue ”Pajurio kempingas”, meiltä 47 €/yö. Alue on autolla 11 km päässä
keskustasta ja pyörällä 8 km. Sinisen lipun
ranta on vain 600 metrin päässä. Siisti, hyvin
toimiva alue, joka on jäänyt meille mieleen
upeasti toimivan henkilökunnan johdosta,
kun tytölle sattui tapaturma pienenä. Saimme nopeasti ensiavun ja ambulanssin paikalle ja tulkkaus avun. Ehdimme käydä tikattavana lastensairaalassa Klaipedassa niin
nopeasti ettei mies ja pojat ehtineet muuta
kuin vasta kävellä rannalle! On turvallista
olla, kun palvelu pelaa hyvin ja mukana on
kansainvälinen kelakortti!
Seuraava pitkä ajopäivä oli suoraan Vilnaan ja sitten yöksi city campingille. Vilnassa olimme vain päivän vaikka Vilna vei meidät mennessään! Matkiksella menimme kaupungille, kun ei raatsittu jättää Vili-koiraa
koko päiväksi leirintäalueelle yksin autoon.
Vilna on asukasmäärältään Helsingin kokoinen kaupunki, jonka Nerijoki jakaa vanhaan
ja uuteen osaan. Vilnan vanhaa kaupunkia ei
voi niputtaa yhtä nätisti yhteen kuin esim.
Riian vastaavaa. Sen koosta ja ulkonäöstä
saa mukavasti kokonaiskuvan, kun nousee
jollekin sen näköalapaikoista.
Me kipusimme kaupunginmuurin linnakkeelle, josta samalla näkee kaupungin
uudempaakin puolta tornitaloineen. Kävellessä katedraalien ympäröimiä katuja voi
ihailla Vilnan eurooppalaista tunnelmaa,
kadun kulmissa on viehättävän näköisiä ravintolapöytiä ja kahviloita, joihin on mukava
pysähtyä nauttimaan tunnelmasta ja katsella
monenmaalaisia ihmisiä. Vilna tuntui Riiaa
suuremmalta, vaikka onkin näistä kahdesta
se pienempi.
Johtunee ehkä vanhankaupungin avaruudesta, Vilnassa silmä kantaa pidemmälle.
Vilnan mahtipontisen katedraalin aukio oli
vaikuttava. Siellä oli katusoittajia soittamassa ja turisteja vilisi. Tuntui hyvältä kokea
Vilna juuri siinä hetkessä.
Ja kun ajaa matkailuautolla keskelle
vanhaa kaupunkia ja koettaa sieltä päästä
pois, saattaa olla että joutuu peruuttamaan,
kadun muuttuessa niin kapeaksi ettei matkis
mahdu. Ei muuta kuin apukuski ulos pysäyttämään liikennettä jotta päästään peruuttamaan.
Vilna on onneksi paikka, josta voi saada
paljon irti jo päivässä, paljon jäi katsottavaa
ja olisi voinut viipyä kauemminkin. Olimme katsoneet valmiiksi hyvän uimakylpylän
sekä seikkailupuiston mutta päätimmekin

jatkaa eteenpäin, lähelle Puolan rajaa, Druskininkaihin.
Uudet tuttavamme matkan varrelta, isä
ja tytär, meille paikkaa kovasti kehuivat!
Eivätkä turhaan kehuneet, me tykästyimme
Druskininkaihin lomanviettopaikkana. Se
tarjosi kylpylöitä hoitoineen sekä kaunista
luontoa, upeita puistoja ja paljon aktiviteettejä. Lapset kokeilivat Liettuan suurimman
seikkailupuiston Adventure Park Onen, jonka radoista neljä kulki Nemunas joen yli.
Hinta päivän lipulle oli 13 euroa ja osa reiteistä oli tosi haastavia, jopa 14 ja 16 -vuotiaille.
Lasten kiipeillessä, me aikuiset etsimme autokorjaamoa, rengastohtoria, joka
paikkaisi Detskun vuotavan renkaan. Onnistuimme löytämään korjaamon ja asiointi
tapahtui eleillä, ilmeillä ja Google kääntäjällä. Palvelu oli hienoa, kesken muiden hommien kaveri tuli ja korjasi renkaan ja pyysi
kokonaista kolme euroa. Hän sai kymmenen
euroa, koska pelasti matkan jatkumisen sujuvuuden.
Kokeilimme koko perheellä köysiradan,
joka kulkee keskustasta Nemunas joen yli
Snow Arenalle. Snow Arena oli se syy tulla
Druskininkaihin! Snow Arena on ainoa aina
auki oleva balttialainen talviurheilupaikka,
jossa on kaksi laskettelurinnettä sisällä ja
kolmas ulkona. Hiukan harmitti, ettei ollut
suksia ja lautoja matkassa. No, ne olisi voinut vuokrata, mutta lasketteluvaatteet olisi
tarvittu lämpötilan ollessa -2 astetta. -2 tuntui muuten melko kylmältä, kun päällä oli
t-paita.
Yhteistuumin päätimme, että tänne tullaan oikeiden varusteiden kanssa uudelleen!
Snow Arenalla juttelimme pitkään Lahden
treeniporukan valmentajan kanssa, joka kertoi paikan olevan erittäin suosittu laskettelijoiden kesä treenikohde.
Druskininkain leirintäalue oli todella
siisti, toimiva ja täynnä, toisena yönä alueella ei ollut yhtään tyhjää paikkaa matkailuajoneuvolle, osa tulijoista joutui kääntymään portilta pois!
Kaupunki kuuluisine mineraalivesineen
on täydellinen paikka rentoutua eri kylpylöissä. Hauskaa ajanvietettä kaipaaville oli
tarjolla vesipuisto liukumäkineen ja aikuisille lisäksi oma saunaosasto monine saunamahdollisuuksineen. Onneksi isommat vahtivat junnua liukumäissä niin aikuiset saivat
nauttia saunamaailmasta. Tosin neiti kolautti päänsä hurjassa liukumäessä ja ensiapuna
kylmähoitoa ja laastaria sekä seuraava yö
tarkkailtiin mahdollista aivotärähdystä.
Onnettomuuden johdosta jatkoimme
aamulla matkaa kohti Kaunasia. Yötä olimme leirintäalue Kaunasin Camp Innissä,

Druskininkaissa voi harrastaa talviurheilua
ihan ison tien vieressä, kauniin Lampedziai järven rannalla. Sopiva paikka pysähtyä
matkalla mihin vain ja silti paljon tekemistä
aktiivisille ipanoille, löytyi tennis, lento- ja
koripallokentät ja hyvä uimaranta. Rannalla
oli vuokrattavana polkuveneitä ja kanootteja
sekä rantabaari ja ennen kaikkea mahdollisuus kokeilla Wakeboardingia! Alue oli
lähellä keskustaa, 10 min julkisilla kulkuneuvoilla ja pyörällä pääsi pyörätietä pitkin
vanhaan kaupunkiin, matkaa oli noin 5 km.
Kaunas oli kaunis, tätä ennen olimme ajaneet aina vain ohi!
Loman loppu häämötti joten vauhdilla eteenpäin. Yöksi ajoimme Bauskan jälkeen olevalle leirintäalueelle ”Camping
Labirinti”in, jossa oli ihanan ystävällinen
palvelu, siistiä ja rauhallista sekä kerrassaan
upeat leikkipaikat lapsille. Täällä olisi voinut viettää kauemminkin aikaa kuin yön yli.
Seuraavana päivänä körottelimme Pärnuun ja Konse Motel & Caravan Campingille. Vietimme mukavan iltapäivän Konsessa
kuulumisia vaihtaen reissututtujen seurassa.
Täällä Konsessa tapaa usein tuttuja, onhan
se meidän suomalaisten suosima paikka.
Käväisimme myös kaupungilla asioilla ja
hurauttelimme pyörillä leikkipuistojen ohi,
ajellen rannan kautta katsomaan Weekend
Festival Baltic 2016 festaritunnelmaa ja valtavaa nuorisomäärää.
Loman viimeisen illan johdosta kävimme syömässä C.F. Hahn Pubissa, jossa
on aina pakko käydä kun ruoka on ”niiiin
hyvää”. Illalla myöhään sai vielä osallistua
matkiksen markiisin alla sateen suojassa is-

tuskellen festareiden musiikin kuunteluun.
Pärnussa on ihan Konsen vieressä eläinlääkäri. Helppoa oli varata aika, mennä paikalle ja saada lääkärille hymy huulille hänen
katsellessaan, miten annoin matolääkettä
koiralle joka ei suostunut nielaisemaan lääkettä. Ei edes nakin sisässä vaan sylki lattialle, erotteli todella tarkasti muka koiran namille maistuvan tabletin herkuista. Lopulta
hiki päässä koira selälleen, tabletti suuhun
ja kuono kiinni ja näin saatiin merkintä passiin. Kaiken kaikkiaan koiran kanssa reissaaminen oli helppoa ja paljon enemmän
ihmiset ottivat kontaktia kun liikkui koiran
kanssa. Laivalla mennen tullen otimme
hytin jossa Vili oleskeli, useimmin jonkun
meistä kanssa.
Matkamittariin tuli 2100 km ja muistojen matka-arkkuun monta kokemusta.
Jälkikäteen pohdimme reittijärjestystä
vielä koska alkumatkan kohteissa on huomattavasti enemmän tarmoa käytettävissä.
Reitin alkuun kannattaisi sijoittaa ne kiinnostavimmat kohteet mutta lasten kannalta
kivoja juttuja pitänee ripotella koko lomalle.
Autoreissun aikamatematiikka on meistä
yksinkertainen, mitä pidempi aika on käytettävissä, sen pidemmälle voi lähteä ja sitä
pidempään eri kohteissa voi viettää aika. Ja
eikun ensi kesää suunnittelemaan!

Sannamari
Kuvat: perhe Saarinen

23

Luminen perjantai

Tanssia perjantaina hyvien karaokelaulajien tahdissa

Pikkujouluviikonloppu,
Wanhat Wehkeet Karstulassa

V

iimeinen
ilmoittautumispäivä pikkujouluun oli sunnuntaina 13.11 ja oli iloinen
yllätys lukea seuraava viesti
maanantaina puhelimesta; ” Pikkujouluun on ilmoittautunut 174 aikuista, 8
lasta. Yhteensä 85 yksikköä ja 4 pariskuntaa majoittautuvat hotelliin tai mökkiin. Eikös ole hieno määrä!”
Tuli hieno olo, tapahtumamme kiinnostaa jäseniämme ja Wanhat Wehkeet
saavat paljon vierailijoita! Upea määrä
väkeä on lähtemässä liikkeelle! Tasaiseen
tahtiin saimme me tonttutytöt vastaanottaa
paikalle saapuvia ja tonttupojat paikoittivat
jokaisen paikalleen! Hienosti mahduimme
kaikki Myllyjoki campingin alueelle.

Harjoitus tekee mestareita

Tässä osa esityksen hahmoista
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Herkkuja monenlaisia

Paikkana Wanhat Wehkeet on oivallinen ja yhteistyö isäntäpari Merjan ja Jarin
kanssa on mutkattoman rauhallista, ajatuksella ”kaikki järjestyy” leppoisasti mutta
selkeästi toimien! Sään vaihtelutkaan ei
järjestelyjä haitannut. Torstaina piti aurata
lunta ja perjantaina hiekottaa peilijäätä ja
lauantaina kuljetettiin kuraa sisätiloihin,
mutta isäntäparilla hymy säilyi! Sähköjen
kanssa oli perjantaina ja lauantaina pientä
problematiikkaa. Sähkö oli poikki sieltä,
täältä ja isäntä Jari jo pelkäsi onko jossain
jotain johto-ongelmaa leirintäalueella. Vika löytyi lauantaina kun mittarilla saatiin
tarkistettua kulutus. Kaikki ei muistanutkaan, että treffeillä me käytämme vain la-

Illan esityksen mätämuna

Tosi hyvää possua

taussähköä max 300W. Opimme sen, että
asiasta on syytä aina muistuttaa, ettei se
olekaan itsestään selvä asia.
Perjantaista sunnuntaihin saunat olivat
kovasssa käytössä. Korsusauna paljuineen,
uima-altaan yhteinen uikkarisauna, tynnyrisauna ja telttasauna ovat huippuja, mahtavine löylyineen. Niissä riittikin tasaiseen
tahtiin porukkaa aamusta iltaan. Naisten
suihkuhuoneessa uima-altaalla, joku toivoi pientä hyllyä johon silmälaseja laskea,

Olihan meillä myös räppärit

Runsas joulupöytä salli myös santsikierroksen

Sunnuntaina maa mustana

mutta muuten taisi kuulua pelkkää kehua!
Isommat ja pienemmät vesipedot uiskentelivat ihanan lämpöisessä uima-altaassa
pitkiäkin aikoja.
Perjantai-iltana olivat avajaiset klo
20.30, Marizan karaoken välissä juhlasalissa. Tupa oli hitokseen täys porukkaa,
kuten Jansku totesi. Oli iloinen puheensorina ja tuttujen jälleennäkemisen riemu oli
selkeästi aistittavissa. Ei meinattu malttaa
mennä nukkumaan hyvän tunnelman ollessa korkealla.
Lauantaina päivällä yhdistys tarjosi
jäsenistölleen kasvisosekeittoa, jotta jaksetaan odottaa illan jouluruokaa.
Iltapäivällä alkoi itse kullakin valmistautuminen itse pikkujouluun. Maryn hallitus puolisoineen taisi vielä kokea pientä
ramppikuumetta viime hetken kenraaliharjoituksissa illan ohjelmaa varten. Mikkien
hiukan kiertäessä ja vuorosanojen ollessa
hukassa. Maryn joulutiputus monine roolihahmoineen herätti naurun remahduksia yleisössä ja esiintyjät helpottuivat. Ei
mennyt hukkaan muutamien kokousten
iltatreenit asian tiimoilla. Onneksi yleisö
nauroi kun itseämme nauratti harjoituksissa niin että vatsalihakset olivat kipeänä.
Illan päätapahtuma jouluruoka, monine sortteineen oli mahtava, kiitos emännille, ruoka oli todella maistuvaa. Useampi
henkilö illan aikana puhisi hieman ähkyssä
kun silmät söivät enemmän kuin vatsa veti,
oli niin vietävän hyvää.
Illan orkesteri Ari Lavu ja Wireorkesteri soittivat hyvää menojalkaa vipattavaa

”No päällimmäisenä varmaan kaikki
tutut joita taas tavattiin. Säälle ei nyt me
voida mitään, otettava vaan vastaan kaikki
mitä annetaan. Huomattiin sunnuntaina,
että meillä taitaa olla telkkari turha lisävaruste autossa, ei ollut auki koko viikonloppuna. Meni seurustelussa tehokkaasti.
Sopuisuus joka ryhmässä vallitsee. Luin
juuri Iltasanomien sivuilta, että jossain
oli tarvittu poliisia seitsemän kertaa pikkujouluihin. Meillä oli vain se yksi turvallisuusmies ja kaikki juhli sopuisasti ilman
riitoja. Ei taida Wanhat Wehkeet myydä
rähinäviinaa. Ja olihan siellä mukavaa
ohjelmaakin. Joku fillarityyppi pyöräili
ympäri lavaa. Orkesteri oli hyvä. Ja jouluruoka vallan mainiota, tuli taas syötyä ähkyn puolelle. Eli yhteenvetona hyvät olivat
bileet!”
Arja ja Matti

Illan esiintyjät - pukki vain puuttuu

rautalanka tyyppistä musiikkia. Vatsa laski
jammatessa! Tanssilava oli mukavan täynnä koko illan. Hyvä me!
Kyselimme jäsenistöltä mietteitä viikonlopusta. Mitä heidän mieleensä jäi
päällimmäiseksi.
”Olemme ekaa kertaa Maryn pikkujouluissa. Paikka oli hyvä. Uima-allas
ihana. Kaikki saunat tuli testattua. Tekemistä riitti. Kelille emme voineet mitään,
joten kurassa kuljimme. Koiraa se ei haitannut mutta vaunussa jäljet näkyivät.
Jouluruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Vuosikokokousen jälkeen tarjottu päivän kasvissosekeitto oli loistava valinta
ennen illan tankkausta. Jouluruoan ajaksi
pöytiä olisi voinut laittaa rivin tanssilattialle jolloin pöytien välit olisi ehkä saatu
leveämmiksi. Oli siis hieman ahdasta.
Saimme myös nauttia kivasta ohjelmasta jossa nauruhermot saivat kyytiä.
Kaikin puolin viikonlopusta jäi hyvä mieli
ja innostus osallistua muihinkin yhdistyksen tapahtumiin.”
Tuula ja Lasse
ps. Tai siis olimme toisen kerran pikkujoulussa mutta reissu Ellivuoressa kesti
vain pari tuntia, kotimatkan lahjaksi siis
isännän murtunut nilkka...
”Teidän näytelmä ja hyvä bändi ja
ennen kaikkea erityisen hyvä ruoka! Tietenkin Wanhat Wehkeet paikkana aivan
mahtava, oltiin jo kuudetta kertaa...”
Heidi ja Kari

”Mukavat juhlat, harmaasta ja sateisesta, säästä huolimatta. Ruoka oli
hyvää ja maukasta ja sitä oli riittävästi.
Ohjelma oli vuosisadan hauskin sai ihan
oikeesti nauraa, iso kiitos siitä teille että
olitte nähnyt niin paljon vaivaa sen eteen.
Tanssiorkesteri oli myös napakymppi, soittivat hyvää tanssittavaa musiikkia mikä oli
ainakin meidän makuun, Porukat olivat
hyväntuulisia ja iloisia. Oli oikein onnistuneet juhlat ”
Helena ja Pekka
Sunnuntaina turpakäräjillä tuli paljon
positiivista palautetta onnistuneesta viikonlopusta. Kiitos kaikille jotka olitte mukana, ME TEIMME SEN TAAS YHDESSÄ!
Sannamari ja Irmeli

Tonttu antaa paikoitusohjeita
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Kokouksen alkamista odotellaan

Vuosikokous Karstulassa

P

ikkujoulun yhteydessä
pidettiin myös yhdistyksen
vuosikokous
19.11.2016 Karstulassa

Vuosikokous keräsi paikalle (Wanhat
Wehkeet, Karstula) äänivaltaisia jäseniä,
66 varsinaista ja 18 perhejäsentä, yhteensä 84. Kokoukselle puheenjohtajaksi valittiin Reijo Ketola, Iittalasta. Yhdistyksen yhdeksän toimintavuoren aikana oli
nyt ennätyksellinen määrä vuosikokoukseen osallistujia.
Yhdistyksen talous on erittäin hyvässä
kunnossa. Mainostulot eivät ole kokonaan
riittäneet rahoittamaan lehden painatus ja
postituskuluja. Toiminnantarkastajalla ei
ollut huomauttamista toiminnassa eikä
tileistä.

Puheenjohtaja ja sihteeri - vauhdissa
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Jäsenmaksut päätettiin pitää edelleen
nykyisellä tasolla.
Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja
oli sääntöjen mukaan ilmoittanut määräajassa olevansa ehdolla uudelle kaudelle. Näin yhdistyksen puheenjohtajana
jatkaa seuraavan kaksivuotiskauden
(2017- 2018) Irmeli Valve.
Hallituksesta erovuorossa olivat:
Soile Lehmusto, Petteri Parkkali ja
Martti Pulkki.
Hallituspaikkoja oli siis avoimena
kolme kahden vuoden paikkaa ja kaksi
yhden vuoden paikkaa. Vuoden paikat
ovat vapautuneet hallituspaikastaan luopuneilta.
Määräaikaan mennessä ehdolle ilmoittautuivat: Soile Lehmusto Helsinki,
Petteri Parkkali Villähde, Martti Pulkki

Parola, Juhani Huikari Lappeenranta ja
Timo Leppänen Villähde.
Kokouksessa suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä 83, joista 2 tyhjää,
eniten ääniä saivat Martti Pulkki 59,
Soile Lehmusto 57 ja Petteri Parkkali
47, Timo Leppänen 29 ja Juhani Huikari 25.
Hallitukseen kaksivuotiskaudeksi
2017-2018 valittiin Martti Pulkki, Soile Lehmusto ja Petteri Parkkali. Vuodelle 2017 hallitukseen tuli valituksi
Timo Leppänen ja Juhani Huikari.
Kiitos kokousväelle, kun saavuitte
runsaslukuisena paikalle.
SLe

Löytyihän se nimi listalta

Jääveisto caravaanarien
harrastuksena

M

Aurinkovene Olavinlinnassa

Japanilainen enkeli

Poro Lapin ruskassa

Jäänsahausta

inulla on ollut jo 15
-vuotta jääveisto harrastuksena. Jäälinna
ry on antanut mukavan tittelin; jääveistomanageri.
Managerina olen hankkinut jääveistäjiä Suomeen eri maista, mm. Japanista, Mongoliasta, Jakutiasta ja jopa
Canadasta sekä USA:sta. Myös kaikki
Eurooppalaiset jäänveistäjät ovat tuttuja ja käyneet Suomessa jäätä veistämässä. Kaukaisin jääveistonäytös on ollut
Ivalossa, ja lähin jääveistokilpailu on
ollut Helsingin Korkeasaaressa. Nämä
jääveistäjät ovat olleet Suomessa näytöstöissä ja lisäksi on ollut kilpailuja
eri paikkakunnilla. Viimeiset vuodet on
ollut paljon näytöstöitä Itä-Suomessa.
Jääveiston yhteydessä tehdää lapsille
jäisiä liukumäkiä, jotka ovat olleet erityisen suosittuja.
Seuraava iso kilpailu on Leppävirran hiihtotunnelissa Helmikuun 12 - 19
päivä. Silloin järjestetään ensimmäiset
jääveiston MM-kilpailut Suomessa.
Osallistujia on yli 12 maasta ja se on tavallaan kutsukilpailu. Eri kilpailujen tulosten perusteella on kutsuttu maailman
parhainmat jääveistäjät Leppävirtaan.
Lisää tietoja voi katsoa www.jaalinna.
fi sivuilta. Parhainmat jääveistäjät ovat
Japanilaiset, koska viimeistely on viimeisen päälle, kristalin kauneutta. Värivalot veistoksissa parantavat niiden
näkyvyyttä, varsinkin pimeinä iltoina.
Isoinmat jääveistonäytökset ovat Kiinan Harbiinissa, ja Japanin Sapporossa.
Paljon MM-kilpailuja on ollut Alaskan
Fairbankissa, jossa tutut veistäjät ovat
hyvin pärjänneet.
Jääveistäjät tekevät kesäisin myös
hiekkaveistoksia. Euroopan rannoilla
on paljon eri tason kilpailuja ja näytöstöitä. Monet tutut Caravaanarit ovat
näistä kertoneet minulle.
Nyt Caravaanarit harjoittelemaan
jäänveistoa ja sitten mukaan SMkilpailuihin, joita pidetään eripuolilla
Suomea. Nähdään jäiden seassa.
Veijo Rahikainen,
Jääveisto manageri

Enkeli Tuurin pihalla

Jääkarhu Lapissa

Lasten liukumäki
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Kaikkien tuntema tv-persoona Ville Haapasalo nauratti Anneli Villasta Lahden messuilla. Vaikkakin taisi se Anneli tehdä
kuitenkin tiukkoja ja asiantuntevia kysymyksiä Villelle itäisen naapurin matkailukohteista. Anneli on perheineen myös
paljon matkaillut näillä samoilla alueilla kun Villekin.

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 meni lääkäriin sydämentykytyksen
takia, ja lääkäri kehotti häntä välttämään rapuissa kiipeämistä. Jonkin ajan kuluttua mies
tuli uudelleen lääkäriin.
Kuinkas menee? Kyseli lääkäri.
Muuten hyvin, mutta asun neljännessä

kerroksessa ja ottaa se aika koville
mennä asuntoon ränniä pitkin.

***

Kaksi moskovalaista miestä tapasi toisensa.
He olivat aikoinaan olleet luokkatovereita.
Mitä sinä puuhaat nykyään?
Olen palkkamurhaaja. Entäs sinä?
Olen liikemies.
No sittenhän me voidaan joskus tavata
työn merkeissä.

***

Maalaisemäntä oli synnyttämässä, ja kä-

Elämänkaaren kulkupelit.

tilö oli kutsunut lääkärin apuun. Isäntä istui
tuvan penkillä ja puri kynsiään.
Tuokaapa minulle hohtimet! Huikkasi
lääkäri isännälle kamarin ovelta.
Toivomus toteutui, mutta kohta lääkäri oli
taas oviaukossa ja huusi:
Onko teillä vasaraa ja meisseliä?
Tuleva isä oli jo aivan sokissa hakiessaan
työkaluja ja kuiskasi vapisevalla äänellä:
Voiko tämä, hyvä lääkäri, päättyä hyvin?
Kyllä toki, kun vaan saan ensin auki lääkärilaukkuni.

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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Briljanttia vuodesta toiseen. Nyt 2017

KABE TMi860

Kabe TM Crossover
Mitä kylmempää ulkona - sitä lämpimämpää
Kaben Travel Masterissa
Näin voi lyhyesti luonnehtia Kaben ylivertaisia talviominaisuuksia. Syksyn vaihtuessa talven paukkupakkasiksi suosittelemme, että suuntaat Kabe-kauppiaan
pakeille ja hankit parasta talviasuttavuutta ja -ajettavuutta mitä valtakunnassa on tarjolla.
Lämpimästi tervetuloa!

www.kabe.se/fi

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

Travel Master 880

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

Crossover

• Rovaniemi
• Tampere
• Turku

Caravankeskus Reatalo
Caravan Erälaukko Oy
Turun Länsi-Vankkurit Oy

Travel Master 740

(016) 315 440 www.reatalo.net
02075 59960 www.eralaukko.fi
(02) 274 9880 www.lansivankkurit.com
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Alennus -10,00 €
Alennus -10,00 €

Sinä yhdistyksemme jäsen, voit käyttää tämän
alennuskupongin
meidän jäsen,
treffeillä
2017
aikana.
Sinä yhdistyksemme
voitvuoden
käyttää
tämän

alennuskupongin meidän treffeillä vuoden 2017 aikana.
Alennuskuponkia
käytettäessä on esitettävä voimassa oleva
SFC karavaanikortti,
jossa on yhdistyksemme
numero oleva
068.
Alennuskuponkia
käytettäessä
on esitettävä voimassa
SFC karavaanikortti, jossa on yhdistyksemme numero 068.
Leikkaa kuponki irti siten, että lehdessä oleva
lehdensaajan
nimiirti
ja siten,
osoiteettä
ovatlehdessä
siinä mukana.
Leikkaa kuponki
oleva
lehdensaajan nimi ja osoite ovat siinä mukana.

(tyhjiä, ilman henkilö- ja osoitetietoja olevia kuponkeja emme hyväksy, koska ne ovat
jaetuista lehdistä)
(tyhjiä, ilman henkilö- yhteistyökumppaneille
ja osoitetietoja olevia kuponkeja
emme hyväksy, koska ne ovat
yhteistyökumppaneille jaetuista lehdistä)

Vuoden 2017 aikana yhdistykseen liittyvät saavat erikseen oman alennuskupongin.
Vuoden 2017 aikana yhdistykseen liittyvät saavat erikseen oman alennuskupongin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------Leikkaa katkoviivaa pitkin niin, että sivun yläosa on myös mukana.
Leikkaa katkoviivaa pitkin niin, että sivun yläosa on myös mukana.

HYVÄÄ JOULUA
JÄSENISTÖLLE!

T: HALLITU

