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Tervetuloa
pikkujouluihin!
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ENTISTÄ LAAJEMPI

ŠKODA 4x4 -MALLISTO
EI KATSO KELIÄ, VAAN VARMASTI ETEENPÄIN VUODEN YMPÄRI

ŠKODA Superb 4x4

ŠKODA Octavia 4x4

ŠKODA Superb Combi 4x4

ŠKODA Octavia Combi 4x4

ŠKODA Yeti 4x4

ŠKODA Octavia Scout 4x4

ŠKODA Yeti Outdoor 4x4

ŠKODA Octavia RS 4x4

Vaihtoautot kuvien kera –
klikkaa www.autoliikemiettinen.fi

Huippu-uutuutena
ŠKODA Octavia RS 4x4

ŠKODA 4x4 -mallisto alkaen 28 102,60 €. autoveroton SVH alk. 20 925 €, arvioitu autovero alk. 6 577,60 € CO2-päästöllä 147 g/km,
yhdistetty kulutus 6,3 l/100 km. ŠKODA 4x4 -malliston yhdistetty EU-kulutus 4,4–7,2 l/100km ja CO2-päästöt 118–164 g/km. Katso
4x4-malliston tarkemmat mallikohtaiset hinnat skoda.fi. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvan autot erikoisvarustein. Vain
parasta autollesi – valitse ŠKODA Huolenpitosopimus. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue
lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus
Maahantuonti: HELKAMA Vuokraus: AVIS

Tutustu: skoda.fi

Neulalammentie 2, 70780 KUOPIO, puh. (017) 264 7600
www.autoliikemiettinen.fi

Reissaajat

Puheenjohtajan ajatuksia
Haasteellinen vuosi 2016 on takana, joten on aika tarkastella toteutunutta matkailukautta.
Tiedottaminen oli nettisivuillamme merkittävin asia,
josta huolehdimme viikoittain – matkailijoille, jäsenille ja
kausipaikkalaisille lisäksi tekstiviestillä.
Markkinoinnissa kolme tärkeintä asiaa ovat tuoneet meille hyvää tulosta.
Uusien jäsenten hankinta on muuttanut jäsenmäärämme kasvuun.
Meidän on vastuu kannettava, olemalla mukana osastona Caravan-kauppiaiden kevät- ja syksynäyttelyissä.
Yhdistyksemme jäsenet, kun tapaatte karavaanarin, joka
ei ole jäsen, niin antakaa pieni info, mitä etuja jäsenyys
tuo. Caravan-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, ja siinä
on aina ajankohtaista tietoa. Leirintäopas ilmestyy huhtikuussa, siinä on kaikki Suomen leirintäalueet – yksityiset
ja SFC-alueet – alueittain. Yöpyessä Suomessa kaikki
leirintäalueet myöntävät SFC-jäsenille alennuksen, joka
on 3–5 €/vuorokausi.
Vuorokausiyöpymisessä tullaan saavuttamaan tänä vuonna ennätys, yli
3000. Alatalon laadun takeena on saatu
Vankkurihymiö 2016.
Tämän kesän vierailijoitten palautteesta nousee esiin kolme asiaa: toimistohenkilökunnan
ja alueisäntien palveluhalukkuus sekä alueen palvelut ja
siisteys.
Kuopio–Joensuu-tien varteen on uusittu opastetaulut,
jossa Alatalo on avoin paikka kaikille matkailijoille. Tällä
muutoksella saimme lisäyksen vuorokausiyöpyjiin eli
olemme avoin kaikille.
Olimme aktiivisesti mukana Järvi-Suomen kierros
-kampanjassa, jossa voi voittaa 1000 euroa.

sfc-kuopionseutu.net

Kausipaikat 2016–2017, joita on vapaana muutamia,
kannattaa ottaa nyt jyvitettynä hintaan 280 € 30.4.2017
saakka, jolloin on oikeutettu kausipaikkaan myös ajaksi
1.5.2017–30.4.2018.
Olemme saaneet viime syksynä kaikki paikat erinomaiseen kuntoon. Se tarkoittaa, että turvavälit ja alueen
valaistus täyttävät viimeisimmät tulevaisuuden vaatimukset. Uusia sopimuksia tehdään – varaa paikka alueelta
aluepäällikkö Sakari Hoffrénilta. Paikat annetaan varausjärjestyksessä sopimuksen teon jälkeen.
Alatalon uuden rantasaunan rakentamispäätökseen
vaikuttaa merkittävästi tämä kesä, joka oli onnistunut.
Vierailijoilta saamamme palautteen mukaan he olivat tyytyväisiä ja valmiita tulemaan uudestaan Alataloon.
SF-leirintäalueitten tulevaisuus on suurien haasteiden
ja muutoksien edessä.
Tärkeimpänä tekijänä muutoksen taustalla on talkootyön hiipuminen, vanhempi sukupolvi ei jaksa. Nuoremmat haluavat valmiina kaikki palvelut. Tämän seurauksena palvelut joudutaan ostamaan ulkopuolelta, joka maksaa. Tähän asiaan toivoisin nuorten perheitten tulevan
mukaan yhteiseen harrastukseen.
Kausipaikkalaisten talkootyöinnostuksen hiipuminen
tulee vaikuttamaan jatkossa suuresti kausipaikan merkittävään hinnan korotukseen.
Haluan kiittää Alatalon kausipaikkalaisia erittäin merkittävästä työstä isäntävuorojen hoidossa 2016 ja talkoolaisia, jotka ovat osallistuneet Tipulan mittavaan remonttiin
keväällä, jolloin iso keittiö ja Caravan-keittiö sekä julki
sivu Tipulan päädyssä uusittiin.

Markku Miettinen, 26475
0440 647 610, markku@autoliikemiettinen.fi
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Hallitus 2016
Hallituksen jäsenten tehtävä-vastuualueet

Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 A 12
70100 Kuopio
0440 647 610
markku(at)autoliikemiettinen.fi
Ilmoitusmyynti
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 A 12
70100 Kuopio
0440 647 610
markku(at)autoliikemiettinen.fi
Lehden ilmestymisviikot 2016
Viikoilla 9 ja 44 paperilehtenä
Viikolla 25 vain sähköinen
nettilehti
Kaikki lehdet ilmestyvät
myös sähköisessä muodossa
yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Valmiin aineiston jättö
Jättöviikot 6, 23 ja 40
Painosmäärä 2 100 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2016
Kirjapaino Arsmat Oy, Kuopio

Puheenjohtaja Markku Miettinen
0440 647 610, markku(ät)autoliikemiettinen.fi
Hallituksen puheenjohtaja
Vastuualueena yhdistyksen hallituksen ja
yhdistyksen johtaminen, tiedottaminen,
PR- ja suhdetoiminnan kehittäminen ja ylläpito.
Varapuheenjohtaja Niina Nikulainen
040 537 4654, nikulainen.niina(ät)gmail.com
Naistoimikunnan yhdyshenkilö
Vastuualueena tapahtumien aikaan
keittiötoiminnan organisointi.
Sihteeri Seppo Tiilikainen
044 371 4426, seppo.tiilikainen(ät)dnainternet.net
Hallituksen sihteeri
Vastuualueena karaoketoiminnan ylläpito ja kehittäminen
sekä Reissaajat-lehden avustaminen.
Taloudenhoitaja Seppo Heikkinen
040 512 1944, seppo.kheikkinen(ät)suomi24.fi
Vastuualueena yhdistyksen taloudenhoito,
kirjanpidon tiliöinti ja laskujen maksu,
sekä kausipaikkalaisten sähkömaksuseuranta.
Jäsenkirjuri Jari Alanen
040 581 5336, jarski.alanen(ät)gmail.com
Vastuualueena yhdistyksen jäsenkirjanpito,
tervetulopaketin postittaminen uusille jäsenille,
sekä ajotaitovastaava.
Aluepäällikkö Sakari Hoffrén
0400 577 085, v.s.hoffren(ät)gmail.com
Vastuualueena Alatalon alueen hoito- ja kunnossapito,
toiminnan organisointi, sähkövalvojan tehtävät, kesätyöntekijän opastaminen, sekä talkooajan keittiötehtävien järjestely.
Sähkövalvoja Jouko Kröger
0400 409 759, jkroger(ät)suomi24.fi
Vastuualueena Alatalon sähkövalvojan tehtävät.

Kotisivut Jukka Kuosmanen
0500 911 680, jukka.kuosmanen(ät)petterinkulma.fi
Vastuualueena yhdistyksen kotisivujen kehittäminen,
päivitys ja ylläpito, atk-vastaava, sekä kesäisäntävuorojen
kehittäminen, lisäksi karaokevuorovastaava.
Ajotaito Jari Rissanen
044 260 6625, jrissanen1(ät)gmail.com
Vastuualueena ajotaitotapahtuman toteuttaminen.
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KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 27.11.2016 klo 13.00
SFC-Alatalo, Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
Lisäksi kokouksessa käsitellään jäsenten esittämät asiat jotka on toimitettu
10 vuorokautta ennen kokouksen alkua hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00.

TERVETULOA!

SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

Kokoukseen osallistuvilla yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus yöpyä veloituksetta Alatalossa
25.–27.11.2016 välisenä aikana. Olet Kuopion yhdistyksen jäsen kun saat nimelläsi postitetun
Reissaajat-lehden ja jäsenkortissasi on ensimmäisen pitkän numerosarjan jälkeen 021 numerosarja.
Tule ja käytä äänioikeutesi, se on sinun jäsenetusi!

SF-Caravan Kuopion Seutu ry onnittelee!
Alatalon aluepäällikkö, Saku, 70 vuotta

Pitkään luottamushenkilönä, hallituksen jäsenenä, liitto
kokousedustajana, aluepäällikkönä, alueen kehittäjänä ja
ahkerana koulutuksissa kävijänä tunnettu Sakari Hoffrén
vietti 70-vuotismerkkipäiväänsä pienimuotoisesti ”läheistensä” kanssa. Juhlapäivän hän halusi viettää kaukana
normaalista arjesta ja poissa hänelle kovin läheisestä Ala
talosta. Saku on ollut yksi merkittävä henkilö karavaana-

sfc-kuopionseutu.net

reiden valtakunnallisissa kokouksissa ja koulutuksissa ja
monet vieraspaikkakuntalaiset tunnistavat hänet Alatalossa
käydessään. Saku on toiminnallaan edesauttanut yhdistystä
saamaan huomionosoituksia, esim. Alatalon nimeäminen
vuoden 2007 karavaanialueeksi.
SF-Caravan Kuopion Seutu ry kiittää sinua yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi tekemästäsi työstä!
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SAUNAILTOIHIN
PERHE JUHLIIN
KOKOUKSIIN
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Matkailukeskus
Rauhalahti

Rauhankatu 3, 70700 Kuopio
Puh. 017 473 000
Faksi 017 473 099
sales@visitrauhalahti.fi
www.visitrauhalahti.fi
www.facebook.com/visitrauhalahti
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Tule tutustumaan Matkailu
keskus Rauhalahteen! Olipa
suunnitelmissasi irtiotto arjesta,
perhejuhlat, kokous tai saunail
ta ystäväporukalla, lomahuvi
lamme soveltuvat tarpeeseesi.

Rauhalahteen on helppo tulla!

Reissaajat

PIKKUJOULUT ALATALOSSA
Ohjelma lauantaina 19.11.2016:
klo 10 - 12.30 (kuusen haku, koristelu, askartelu)
klo 13 - 14.30 ja 15 - 16.30 ruokailut
klo 17 – 19 Elokuva ”Röllin sydän” lapsille (ilmainen)
klo 20.00 Itse Joulupukki saapuu tonttuineen ja
lahjoineen
klo 20.30 Ohjelmaa ja kinkkuarpajaiset
klo 21.30 – 01 Tanssit El Moskiitto-yhtyeen tahdissa
JOULUSAUNAT LAUANTAINA:
Naiset 13 – 14, 15 - 16.30, 18 – 19
Miehet 14 – 15, 16.30 – 18, 19 - 20
Jouluruokailu aikuiset 20 €/lapset 10 €. Menu kotisivulla.
Sitova ilmoittautuminen ruokailuun tekstiviestillä
puh. 040 687 3133 tai 040 537 4654, sähköpostilla
seija.jukka(at)sci.fi tai nikulainen.niina(at)gmail.com
13.11. mennessä. Ilmoita myös henkilömäärä. Kiitos
VALOJUHLA lauantaina: Koristele matkailuajoneuvosi
piha mahdollisimman hienoksi.
Kierrämme porukalla aluetta ympäri ja arvostelemme pihat.
Arvostelijoiden kesken arvotaan palkinto.
Tietenkin myös paras piha palkitaan.

TERVETULOA!

**Perjantaina karaokea**
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

sfc-kuopionseutu.net
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Jälleen Suomen eniten myyty matkailuauto
Vuoden
2017 uutuusmallit nyt
meillä

J.Rinta-Joupin
rahoitustarjous
uuteen matkailuajoneuvoon

VERTAA

Vielä saatavana rajoitettu erä
juhlavuoden erikoismalleja.
Adria Matrix M650 SF 50 Years Edition

tarjoushinta 69 990€

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

KORKO VAIN

0,99

%

ilman muita kuluja*

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)

Runsaasti uusia Adria-matkailuajoneuvoja
Kuopiosta nopeaan toimitukseen. Tervetuloa!

Volttikatu 7, Kuopio
puh. 0207 881 330
rintajouppi.fi

Bürstner-merkkiedustus nyt meillä

NEXXO
TIME EDITION 30
T 569, T 660, T 690G
alkaen

61.700€
etusi alkaen
6.350€

Huippuvarusteltu Edition 30
juhlamallisto aivan erityiseen hintaan
JUHLAVARUSTUS - ULKONA
• Markiisi, LED-valaistuksella
• Ajovaloissa mustat kehykset
• Jäähdyttäjän säleikkö Bürstner-logolla, musta
• Ulkopeilit sähkösäätöiset ja lämmitettävät
• Aluvanteet 16”
• Ohjaamon ilmastointi, manuaalinen,
hiukkassuodatin
• ESP sis. ASR, Hill Holder ja Traction Plus

JUHLAVARUSTUS - SISÄLLÄ
• Moottori 2,3 Mjet 130 hv, 3.500 kg, EURO 6
• Edition 30 -nahkaverhoilu
• Ohjauspyörä ja vaihdevalitsimen nuppi
nahkapäällysteiset
• Multimediajärjestelmä sis. peruutuskameran
ja navigaattorin
• Vakionopeudensäädin
• Etumatkustajan airbag

Tervetuloa tutustumaan Bürstner-matkailuautojen ainutlaatuiseen
muotoiluun, lukemattomiin innovaatioihin ja harkittuihin yksityiskohtiin.

Meille käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot
– tarjoa rohkeasti.
*) 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.

J.Rinta-Joupin matkailuajoneuvomyyjäsi:
• Ossi Laukkanen p. 040 7119 827
• Panu Niiranen p. 040 712 0456

Härkäjuhlat 2016
– nyt jo lähes 40 vuotta

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna vietettiin yhdistyksemme perinteistä päätapahtumaa, Härkäjuhlaa. Ensimmäisen
kerran näissä merkeissä juhlittiin jo 70-luvun lopulla. Vuosien
saatossa nimi on säilynyt, mutta ohjelma muuttunut. Tänäkin
vuonna ohjelmaa uusittiin jäsentemme toivomuksesta, nyt
tanssien aikataulun osalta.
Varhain perjantaiaamuna alkanut sisäänajo kesti myöhään
iltaan ja jatkui vielä lauantainakin. Samana viikonloppuna oli
Kuopiossa suuri koiranäyttely, joten odotimme siltäkin osin
Alataloon paljon matkailuajoneuvoja. Varmuuden vuoksi varasimme naapurin pellolta, huoltorakennuksen kohdalta, parikymmentä paikkaa matkailuajoneuvoille. Kun tarjottiin peltopaikkoja, useampi sanoi ensin, että ”kiitos ei”. Kun paikoittajamme
kertoivat, että tehän olette pellolla aivan tapahtumien äärellä,
moni lopulta valitsi paikan sieltä. Alatalo oli lähes täysi.
Orkesteritanssit olivat tällä kertaa perjantai-iltana, ajankohdan muutos osoittautui varsin sopivaksi. Koska orkesterin
pojat eivät olleet päässeet pariin kymmeneen vuoteen yksimielisyyteen orkesterinsa nimestä, päätimme yhdistyksenä
auttaa heitä järjestämällä Härkäjuhlissa bändin nimiehdotuskilpailun. Ehdotuksia tuli useita kymmeniä, niistä soittajat
valitsevat ehdotetun nimen suoraan tai mutkan kautta. Varmaan kuullaan jossain vaiheessa yhtyeen ristimänimi.
Lauantaiaamuna pelattiin pihalla erilaisia pelejä. Yhdistysten välinen kilpailu otettiin uudelleen ohjelmistoon, nyt
lajina Minigolf joukkuepelinä. Ensimmäisen kiinnityksen
kiertopalkintoon sai Pohjois-Karjalan yhdistys ja kolmella
voitollahan pokaaliin saa itselleen. Onneksi olkoon PohjoisKarjala ja tervetuloa uusimaan voitto ensi vuonna.
Matkailuajoneuvoesittelyt kiinnostivat ostajaehdokkaita.
Jos nyt ei tullut kauppoja, ainakin ajatus jäi muhimaan, ehkäpä ensi vuonna.

”Pääjuhlan” aloitimme yhdistyksen puheenjohtajan Markku Miettisen tervetulosanoilla. Puheessaan hän muisteli mennyttä vuotta, ennakoi ja valotti tulevaa. Juhlapäivän esiintyjänä oli monitaituri Juuso Happonen Kuopiosta. Juuso esiintyi
Sikapossu Selmerinä, Taksi Toevasena ja trubaduurina; ohjelmaa hän tarjosi vauvasta vaariin.
Juhlissa on ollut tapana muistaa yhdistyksen ahkeria jäseniä, niin tehtiin nytkin. Näissä juhlissa muistettiin Tipulan
keittiöremontissa olleita henkilöitä; Sirkka Judin, Oili Känninen, Toni Hämäläinen, Kari Taskinen, Pekka Judin,
Kimmo Hirsi ja Juhani Kurkinen. Lisäksi muistettiin Minigolfradan tekijöitä; Asko Hakkarainen, Mikko Vesterinen
ja Arto Suihkonen sekä vieraille ja kausipaikkalaisille monen
vuoden aikana karaokea vetänyttä Tapio Lepistöä. Kiitos teille kaikille!
Pääjuhlan jälkeen ruokailimme ja valmistauduimme illan
ohjelmiin. Illan arpajaiset vetivät juhlijoita voiton toivossa
esiintymislavan läheisyyteen. Pääpalkintona oli sähköavus
teinen polkupyörä. Kiitos pyörän lahjoittajalle, BestCaravan
Kuopiolle ja onnea voittajille, Jaana ja Timo Neuvoselle!
Vielä lauantai-illan karaokeen Tipulassa riitti niin paljon
laulajia ja musiikin ystäviä, että lauluvuoroihin oli toista tunnin jono.
Yhdistyksemme ja Härkäjuhlien järjestäjien puolesta kiitän jälleen teitä jokaista, lähes kolmeasataa, mukana ollutta
juhlijaa. Tavataan uudestaan ensi vuoden elokuussa.
Kerättyjen palautteiden perusteella meidän on hyvä jatkaa,
teidän toivomuksienne mukaan.
Seppo Tiilikainen
81442
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Taksi Toevanen.

MINIGOLF-KISAN TULOKSET:
1. Pohjois-Karjalan joukkue 33 lyöntiä.
Joukkueessa pelasivat Sirkka Vartiainen,
Martti Vartiainen ja Jorma Silvennoinen.
2. Kuopion joukkue 38 lyöntiä.
Joukkueessa pelasivat Esko Hakkarainen, Aila
Grönroos, Hannu Puustinen ja Leo Markkanen.
3. Pielisen-Karjalan joukkue 45 lyöntiä
pelaajinaan Pirjo Vartiainen, Pirkko Ritoranta
ja Pentti Vartiainen.
Tähän kisaan ehtii hyvin vielä ensi vuonnakin.
Kaikille joukkueille onnea ja tervetuloa uudet
joukkueet haasteeseen mukaan.
SikaPossu Selmeri.
Kiitämme kaikkia sponsoreitamme, jotka osaltaan vaikuttivat Härkäjuhlien onnistumiseen.
BestCaravan lahjoitti pääpalkinnoksi
900 € arvoisen sähköavusteisen polkupyörän.
Lisäksi merkittävät lahjoittajat:
Rinta-Jouppi, Caravan Larvanto,
Kuopion Pultti, Stark,
Savon Diesel, RTV Puijon Väri,
Autoliike Miettinen, SiilinCaravan,
Sähköliike Murtola, Sähkö Rami,
Tools, Savon Murtosuojaus,
Kone Kymppi, K-CityMarket Päiväranta,
S-Market Vuorela, Teboil Siilinhovi,
Maken Pyydys

Orkesteri.
sfc-kuopionseutu.net
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Ajotaitotapahtuma 2016
Ajotaitotapahtuma järjestettiin 27.8. uudella paikalla Vuorelassa. Tapahtumapaikkana oli kahden teollisuusfirman pihaalue. Mukana oli jälleen runsaasti ajajia ja uusia kasvoja saatiin mukaan, joten tapahtumia kannattaa järjestää jatkossakin.
Sää suosi ja tällä kertaa tuotti ”ongelmia” se, kuinka tehdään
rata, kun on tilaa yllin kyllin. No rata saatiin ja merkkejä tuli
kaikkiaan yhdeksän. Lauri Niemisen opastus oli taas paikallaan ja karisti jännityksen suorituksesta.
		
Merkkejä tuli seuraavasti:
Vaunu:
• Mikko Vesterinen, hopeamerkki
• Ari-Pekka Nikkola, pronssinen
Matkailuauto:
• Pasi Kinnunen, suurmestari
• Jari Rissanen, platina
• Kirsi Rissanen, hopea
• Mikko Vesterinen, pronssi
• Helena Afledt, pronssi
• Ari-Pekka Nikkola, pronssi
• Jukka Tuomainen, pronssi
Onnittelut merkkien saajille ja tervetuloa ensi kesänä jatkamaan. Koskee myös muita jäseniä, sillä mukaan mahtuu ja
opastus on hyvää.
		
Seppo Heikkinen
SF-82676
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Lauri Nieminen
Ajotaitomerkit
Leirintä ja turvatoimikunta
lauri.nieminen@karavaanarit.fi
0400 821 086
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YY

Ajotaitomerkkejä on suoritettu jo 45 vuoden ajan.
Matkailuvaunuyhdistelmällä matkailuautomerkkien
suoritukset ovat alkaneet 2004.
Merkkisuoritukset ovat alkaneet Turussa 5.5.1971,
jolloin ajoi 7 Turun jäsentä merkin ja yksi ilmeisesti
Helsingin jäsen (Kosomaa Ossi SFC 137), tiedot
pöytäkirjassa ovat hieman puutteelliset. Helsinki jatkoi 15.6., jolloin ajettiin 4 merkkiä ja syksyllä 2.10.
9 merkkiä, 9.10. 2 merkkiä, 17.10. 5 merkkiä. Vuonna
1971 oli suorituksia Turussa 5.5. 8 kpl ja Helsingissä
20 kpl. Merkkiasioita hoiti silloin Åke Höglund (SFC
176) Helsingistä. Merkkiasioita ovat hoitaneet myös
Mikko Keto-Tokoi (SFC 876) Helsingistä (ajankohdasta ei tarkkaa tietoa), Pauli Heinonen (SFC 1227)
Lahdesta ainakin 80-luvulla aina siihen asti kun Rauno Lampinen (SFC 9608) otti tehtävät hoitoonsa
90-luvun taitteessa (arvio). Lampinen luopui tehtävästä vuoden 94 alussa, jolloin otin tehtävän vastaan.
Ensimmäinen matkailuautomerkki ajettiin Turun
messuilla 14.5.2004. Suorittaja oli silloinen puheenjohtaja Eero Ollila.
Ajotaitomerkkejä on 6 eriarvoista; Pronssi, Hopea, Kulta, Platina, Mestari ja Suurmestari. Merkkejä
voi suorittaa vain yhden vuodessa (2 jos suorittaa
sekä vaunulla että autolla). Aloitus tapahtuu aina
Pronssista ja etenee siitä Suurmestariin.
Ajotaitomerkkien suoritusrata on ollut sama alusta alkaen pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta, joh
tuen lähinnä kaluston kasvusta. Kokeessa on vaunulla
4 tehtävää ja autolla 5 tehtävää, jotka tulisi suorittaa
mahdollisimman vähillä virheillä maksimiaikaa ylittämättä. Tarkemmat säännöt löytyvät liiton sivuilta
http://www.karavaanarit.fi/sf-caravan-ry/leirinta-jaturvatoimikunta/ajotaitomerkit/
Merkkisuoritusrata sopii erittäin hyvin ajoneuvon
käsittely
harjoituksiin. Kaikki siinä olevat tehtävät
voivat tulla eteen jokapäiväisessä liikenteessä.
27.8. Kuopion järjestämässä tapahtumassa, jossa
olin mukana, oli puitteet kohdallaan. Tästä voi kiittää
RP-Talot Oy:tä, joka antoi piha-alueensa käyttöömme.
Kiitokset myös puuhamiehille Seppo Heikkinen, Jari
Rissanen ja Jari Alanen unohtamatta Alanen junioria, joka hoiti makkarapisteen. Porukkaa kävi kiitettävästi ja kalusto pyöri noin 7 tuntia keskeytyksettä.

A

Mikä on
ajotaitomerkki?

NOPEA
S
TEHOKA
STÖYMPÄRI NEN
LLI
YSTÄVÄ

MIKSI KÄYTTÄÄ MUUTA KUN

PARASTA ON TARJOLLA!
KVH-PESUTIIVISTE
irrottaa lian helposti ja nopeasti

täysin biohajoava ja liuotinainevapaa
erityisesti suunniteltu matkailuautoille ja
-vaunuille, veneille sekä muille likaisille pinnoille
poistaa tehokkaasti likaraidat,
maantielian, levän, rasvat ja tahrat
sekä kovilta että pehmeiltä pinnoilta

www.kvhpesu.fi
Olemme valtuutettu huoltokorjaamo:

HYMER • CARADO • DETHLEFFS
SUNLIGHT • LMC • TEC • HOBBY
Myös varaosat
TARJOUS!

Lisäilmajouset
asennettuna

680 €

(ilman kompressoria)

Telkkistentie 12, 70460 Kuopio
017 364 3899

www.kuopionvaunuhuolto.com
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Asuntoautot ja matkailuvaunut joka lähtöön!

BestCaravan tarjoaa asuntoautot sekä matkailuvaunut kattavasti eri tarpeisiin. Meiltä saat niin uudet, kuin käytetytkin
asuntovaunut ja -autot monipuolisesti. Voit valita sopivimman
menopelin mieltymystesi mukaan, olitpa sitten matkalla
kauas tai lähelle. Asuntoautot ovat markkinoiden parhaimmilta valmistajilta edullisin hinnoin, kuten myös matkailuvaunut.

Hymer
S 830 ID 8681
109 000 € tai

1 585 €/kk

Käytt.ottovuosi 2009
Mittaril. 123000 km
Ajokortti C
4 vuodetta, henkilömäärä 1+3

Asioi sinäkin Kuopion Best Caravanilla.

Erillisvuoteet

Parasta palvelua matkailuautoiluun.

Hyvin varusteltu Mersu-alustainen Hymer.

Dethleffs
Advantage T 6651

Kiitos teille!

I
UUS

ID 8327

I
UUS

Sunlight
T 64 ID 6898

72 540 € tai 854 €/kk

58 447 € tai 692 €/kk

Paino 3499 kg

Paino 3495 kg

Vuosimalli 2016

Vuosimalli 2015

Ajokortti B

Ajokortti B

Saarekevuode
Henkilömäärä 1+3

3 vuodetta

Parivuode

Uusi 2016 malli saarekevuoteella.

Suosikkimalli nostovuoteella.

Hobby
Optima V65 GE De Luxe

ID 8752

I
UUS

Adria
Coral S 670 SL

68 600 € tai 809 €/kk

ID 10910

Vuosimalli 2016

48 600 € tai 712 €/kk

Ajokortti B

Mittaril. 60000 km

Paino 3500 kg

Käytt.ottovuosi 2010

Erillisvuoteet
Henkilömäärä 1+3

6 vuodetta

Henkilömäärä 1+4

3 vuodetta

Upea Hobby suositulla pohjaratkaisulla.

Erillisvuoteet
Henkilömäärä 1+4

4 vuodetta

I
UUS

Dethleffs
Nomad 670 FSR ID 7919

Hobby
Excellent 560 Cfe

ID 10923

40 985 € tai 489 €/kk
Vuosimalli 2016

29 075 € tai 349 €/kk

Vuodepaikat 5

Paino 1600 kg

Vuosimalli 2017

Paino 2000 kg
Parivuode

Parivuode ja kahdella pöytäryhmällä. Huippu talvivaunu.

Hobby
650 UFf Premium

ID 6613

I
UUS

Parivuode

Hobby
540 UL de luxe

ID 9450

35 780 € tai 428 €/kk

28 900 € tai 369 €/kk

Paino 2000 kg

Paino 1500 kg

Vuosimalli 2015

Saarekevuode

Vuodepaikat 4

Saarekevuoteella hieno Premium-malli.

Dethleffs
Camper Snow 750

ID 6994

Käytt.ottovuosi 2014

Asiallinen erillisvuoteinen kovalla varustuksella
oleva Hobby.

Solifer
560 Finlandia

Käytt.ottovuosi 2006

Paino 2100 kg

Todellinen talvivaunu isommallekin perheelle.

ID 10618

18 700 € tai 308 €/kk

Käytt.ottovuosi 2010
Vuodepaikat 6

Vuodepaikat 5

Erillisvuoteet

29 900 € tai 444 €/kk

Kerrosvuode

I
UUS

Paino 1400 kg
Parivuode

Vuodepaikat 7

Nyt todellinen tilaihme joka on hyvin pidetty!!!

Miiluranta 1 A, 70800 Kuopio • www.bestcaravan.fi
Reijo Jauhiainen 010 832 4546 • Tuija Korhonen 010 832 4547 • Huolto 010 832 4529

Rompepäivät ja karavaanareiden
SM-Karaoke 2016
Ensimmäisenä kävi mielessä, riittääkö tapahtuman järjestelyihin
pelkkä viikonloppu. Muistelin miten homma oli aiemmin junailtu ja siltä pohjalta suunnittelimme vastaanoton ja paikoitukseen
ohjauksen jo keskiviikosta alkaen. Rompepäivien myyntipaikat
sai jokainen valita vapaasti, vain pihateltan paikat arvottiin.
Ensimmäiset karavaanarit saapuivat jo tiistaina ja he saivat
tietenkin valita parhaat paikat alueelta. Myyntipaikan sai
viikonlopuksi järjestää haluamalleen paikalle koko Alatalon
alueella ja kauppa kävi, kun vain myytävät tuotteet olivat
hyvin esillä ja ”Helppo-Heikit” suulaita.
Karaokekilpailun järjestäjänä tarjosimme laulajille harjoittelumahdollisuuden jo torstaista lähtien. Lauluvalikoimassamme on nyt pitkälti yli 4000 suomalaista kappaletta, joten
kilpailuun tulijat pääsivät kokeilemaan useita vaihtoehtoja.
Perjantaina oli jo täysi meno päällä. Myyjät valmistelivat
lauantaille myyntipaikkojaan. Ruoan tekijä valmisteli ”pihakeittiötään” jo iltapäivällä, jotta tulijoille oli tarjolla valmista
ruokaa pientä korvausta vastaan. Alataloon tulijoita oli ajoittain jonoksi asti, yhteensä 145 matkailuajoneuvoa.
Perjantai-illan karaokeharjoituksissa lauluvuoron odotusaika venyi pitkäksi, mutta aikaisin aloitetut harjoitukset antoi-

vat jokaiselle mahdollisuuden laulaa ainakin yhden kappaleen.
Illan aikana kuulimme paljon hyviä esityksiä ja ainakin itse
karaoken vetäjänä toivoin, että kuulisin vielä lauantaina kilpailuissa monen laulajan esiintymisen. Harmi, että moni mielestäni todella hyvä laulaja jätti ilmoittautumatta kilpailuun.
Minne katosivat nuoret miehet?
Lauantaina kaupan käynti alkoi heti aamu yhdeksältä.
Kyselyn mukaan joillakin kävi kauppa kuin siimaa, kun hinta
ja tavaravalikoima olivat kohdallaan. Sää suosi kauppiaita
myös tällä kertaa.
SM-Karaokekilpailu aloitettiin iltapäivällä ja kuultiin
taidokkaita esityksiä. Kilpailijat ja tuomarit olivat monen
sadan kilometrin säteellä Kuopiosta. Tuomaristo on yleensä
koostunut edellisen vuoden naisten ja miesten sarjojen voittajista tai jonkun estyneenä ollessa tuomari on valittu tarkan
harkinnan mukaan muulla kriteerillä. Tänä vuonna tuomarit
tulivat Korpilahdelta, Lieksasta, Kuopiosta, Oulaisista ja
Nilsiästä. Tuomariston puheenjohtajaksi oli kutsuttu Pasi
Horttanainen, musiikin opettaja ja vuoden 1994 Kultaisen
Harmonikan miesten sarjan voittaja, yhdellä sanalla: musiikkiasiantuntija.

Sivu 16sfc-kuopionseutu.net

na.

Koko alue oli myyntialuee

Telttamyyntipai

Karsinta jouduttiin tekemään tiukan aikataulun vuoksi
kovalla kädellä. Karsinnan viisi parasta jokaisesta sarjasta
valittiin illan finaaliin. Tulokset olivat valmiit ja palkinnot
saatiin jaettua ennen kymppiuutisia. Kilpailun päätteeksi
pelattiin jälkipelit niin kuin kunnon urheilujuhlaan kuuluu.
Monelle karavaanarille Rompepäivät ja karavaanareiden
SM-Karaokekilpailu on ollut innostava tapahtuma kesän päätteeksi. Tapahtumaa kehittämällä saadaan ensi syksynä vieläkin parempi koko perheen tapahtuma. Toivomuksia ja ehdotuksia voit jättää kotisivuillemme www.sfc-kuopionseutu.fi
palautelomakkeen kautta. Ehdotuksia ja palautetta otamme
mielellämme vastaan.
Kiitokset vielä kilpailijoille, tuomareille sekä jokaiselle
tapahtumaan osallistuneelle ja Alataloon saapuneelle. Nähkäämme jälleen ensi syksynä.
Seppo T, 81442

sfc-kuopionseutu.net

kat.

Alue täynnä.
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Reissaajat

Nuoret alle 16 v (oikealta):
1. Emilia Voimala, Jyväskylä
2. Eveliina Voimala, Jyväskylä
3. Venla Heikkinen, Kajaani
4. Neela Heikkinen, Kajaani
5. Eerika Heikkinen, Kajaani

Tuomarit (vasemmalta):
Pj. Pasi Horttanainen, Nilsiä
Raija Mönkkönen, Kuopio
Unto Korpi, Oulainen
Mervi Niinijärvi, Korpilahti
Mirja Halonen, Lieksa

Naiset alle 60 v
1. Leila Kattilakoski, Kannus (kesk)
2. Heli Matkaselkä, Piehinki (oik)
3. Marjo Karhulahti, Kuikka (vas)

Miehet alle 60 v
1. Kim Karhulahti, Kuikka (oik)
2. Risto Raappana, Hyrynsalmi (vas)

Naiset yli 60 v
1. Maija-Liisa Riutta, Oulu (oik)
2. Marjatta Virtanen, Jämsänkoski (kesk)
3. Tuula Heinonen, Hollola (vas)

Miehet yli 60 v
1. Tapani Pusa, Jyväskylä (oik)
2. Markku Partanen, Hollola (kesk)
3. Reijo Leiviskä, Espoo (vas)

Sivu 18sfc-kuopionseutu.net

Reissaajat

KARAVAANAREIDEN
KOKOONTUMINEN KESKELLÄ
LAHTI2017 JUHLAKISOJA!
SF-CARAVANIN JÄSENILLE ON NYT TARJOLLA HUIKEA PAKETTI HIIHDON
MM-KISOIHIN LAHTEEN 22.2.-5.3.2017.
Seitsemännet Lahdessa järjestettävät MM-kisat ovat Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden
suurin ja unohtumattomin tapahtuma, jossa talvilomakauden parhaan elämyksen täydentävät Seinäjoen
Tangomarkkinat, Heureka, YleX Pop sekä juhlakisa-alueen monipuoliset ravintola- ja ohjelmapalvelut.
SF-Caravan Lahden Seutu ry:n isännöimä caravan-alue sijaitsee aivan MM-kisatapahtumien ytimessä,
kivenheiton päässä stadionilta ja Lahden keskustasta. Siellä majoittuville SF-Caravanin
jäsenille on tarjolla MM-kisaliput erikoishintaan!
Paikkoja on rajoitetusti, joten toimi nopeasti.

MAJOITUSHINNA6:

40€/vrk/yksikkö
400 €/13 vrk/ yksikkö ajalle 21.2-5.3.2017
Hinta sisältää lataussähkön n. 300W
CARAVAN-ALUEEN PALVELUT:
Wc, suihku, juomavesi, kemiallisen wc:n tyhjennys, kaasunmyynVK
-auppa 0,5km, ravintola 0,3km, uimahalli 0,5km,
pankkiautomaatti 0,7 km, apteekki 0,7km, hiihtostadion 0,8km,
kauppatori/palkintojen jako 0,6km

LAHTI2017 PÄÄSYLIPPUJEN HINNAT
SF-CARAVANIN JÄSENILLE:
Alla olevat hinnat sisältävät lippujen toimituskulut.

.#*6+
6APAHTUM##.7'

CARAVANALUE

1) METSÄ & MONTTU (=ALUELIPPU)
Jokaisena kisapäivänä
• Aikuiset: 27,50 €RÊKXÊ
• Lapset/eläkeläiset/opiskelijat/varusmiehet/työttömät: 17 € RÊKXÊ

 PÄÄSUORAN A2 –KATSOMO
23.-26.2. & 1.-4.3.
• Aikuiset: 72,50 €RÊKXÊ
• Lapset/eläkeläiset/opiskelijat/varusmiehet/työttömät: ŝRÊKXÊ

28.2. & 5.3.
• Aikuiset: 57,50ŝRÊKXÊ
• Lapset/eläkeläiset/opiskelijat/varusmiehet/työttömät:ŝRÊKXÊ

Katso päivittäinen kisaohjelma: lahti2017.fi
Huom! 6CTLQWUon XCKP SF-Caravanin jäsenKNNG ja XCCVKK vähintään
yhden yön OCLQKVVWOKUGPLahti2017 -Caravan-alueella.

sfc-kuopionseutu.net

Majoitus- ja lippupaketit ovat myynnissä 5.9.-31.12.2016.
Varaukset: www.sfclahdenseutu.fi
Kyselyt: lahti2017camping@gmail.com
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CaravanLarvanto
matkailuajoneuvoja kaikille teille

AINA ASKELEEN EDELLÄ
MALLIVUODEN 2017
ESITTELYVAUNUT SAAPUIVAT

KABE-NÄYTTELYPÄIVÄT

Royal 560 XL KS
AMETIST 560 GLE KS B2
SMARAGD 520 XL KS

Pe 10.00 - 18.00
La 10.00 - 15.00

KABE 2017
Ainutlaatuine

n matkailuvaun

u

DE IN
KABE MA

SWEDEN

NOUDA UUSIMMAT
MALLIVUODEN 2017
ESITTEET
Aina askeleen

11.-12.11.2016

MAAHANTUOJA PAIKALLA PERJANTAINA!

UUDEN KABE-VAUNUN OSTAJALLE
FINLUX 24” -TELEVISIO
KAUPAN PÄÄLLE!
12 V / 230 V - DVD-soitin - 200 Hz
Ovh. 249,00 €

Kampanja voimassa 31.12.2016

edellä…

MATKAILUAJONEUVOJEN HUOLLOT LÄHES 15 VUODEN KOKEMUKSELLA!

Hacienda

Imperial

Royal

Jalokivi

Classic

Caravan Larvanto Oy - Kartanonkatu 9, 70700 Kuopio - P. 017 5800 645 - www.caravanlarvanto.fi

Arkisin: 9.00 - 17.00
Lauantaisin: SOP. MUK.

Reissaajat

Keväällä valmistunut minigolfrata otettiin hyvin vastaan
Alatalon minigolfrata oli suosittu ajanviettotapa koko kesän.
Pelaaminen, kuten myös Härkäjuhlilla järjestetty yhdistysten välinen golfkisa sai hyvän palautteen. Tänä kesänä
yhdistysten välisen kisan ja niin ikään
kiertopalkinnon voitti Pohjois-Karjalan
joukkue.
Radalla voi pelata useampi ryhmä
tai henkilö samanaikaisesti. Minigolf
on myös siitä hyvä harrastus, että peliä
voivat pelata lähes kaikki ikään katsomatta. Pelialuetta olemme siistineet
poistamalla sieltä muutaman puun ja
pensaan.
Varaamalla pelin, saa lainaan myös
peliin tarvittavat välineet, kuten mailan,
pallon ja pisteiden ylläpitoon tarvittavat
laput. Peliä voi pelata joko virallisilla
säännöillä, Alatalon omilla säännöillä
(poikkeavat hieman virallisista) tai pelaajan ihan itse keksimillä säännöillä.

Harvalta pallo ensimmäisellä koloon menee, joten epäonnistumisia on
turha pelätä.
Ajatuksena onkin järjestää ensi kesäksi jäsentemme välinen koko kesän

kestävä cup, josta tiedotamme myöhemmin.
Tervetuloa pelailemaan!
JK

Keittiön suurehko remontti
on nyt valmis Alatalossa
Uutuuttaan hohtava ns. Caravan-kettiö
Tipulassa on nyt valmis. Keittiö on tarkoitettu jäsentemme, vierailijoiden ja
kausipakkalaisten käyttöön. Keittiössä
on mahdollista korvausta vastaan käyttää hellaa, pesukonetta ja kuivuria.
Myös tiskaamiseen on asennettu oma
altaansa. Toki kesätiskipaikatkin ovat
käytössä Tipulan sekä saunan takana.
Entinen keittiö ns. ”takakeittiö” on
myös uudistettu ja on nyt vain juhlakeittiönä, eli sitä käytetään, kun yhdistyksellämme on juhlatilaisuuksia tai muita
tapahtumia. Tipulan juhlatilaa voi vuokrata myös yksityiskäyttöön.

sfc-kuopionseutu.net
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Reissaajat

Matka Norjan Lofooteille
12.–26.7.2015
Ajatuksia Sirpa Markkasen päiväkirjan sivuilta, osa 2
Torstai 16.7.

Perjantai 17.7.

Herättiin ajoissa hyvien unien jälkeen ja kipitettiin suihkuun.
Siellä näin ensimmäisen kolikoilla toimivan suihkun. Vähän olin
aluksi pallo hukassa, mutta hyvinhän suihku pelitti ja tytöstä
tuli puhdas ja virkeä. :) Suihkun taksa oli 10 NOK -> 4 min
lämmintä vettä. Sen kun tuplasi, niin joka paikan sai puhtaaksi.
Pojat savusti ennen starttia lohen savupöntössä valmiiksi
ja ilmoille tuli herkullinen tuoksu. Ja matka jatkui. Köröteltiin
hirmu korkealle mäelle, jossa piti olla ”Aatuvainaan” vanha
tykki. Oli tarkoitus käydä katsomassa sitä. Ei muuta, kun autot
parkkiin ja kurkkimaan kaulat pitkinä verkkoaidan toiselle
puolelle. Kauaa ei siinä ehditty kuolaamaan, kun kaksi tiukkailmeistä sotilasta tulivat aseet tanassa kysymään pojiltamme, mitä heillä oli oikein mielessä.
Esko kertoi, että olisimme olleet kovasti kiinnostuneita
katsomaan ”Aatun” tykkiä, mutta sepä ei sopinut näin ex
tempore, koska emme olleet ymmärtäneet tilata ennakkoon
kierrosaikaa ryhmän mukana. Olisi pitänyt odottaa seuraavaa
ryhmää lähes kaksi tuntia, joten jätimme haaveen suosiolla
sikseen ja nostimme kytkintä.
Mäen alla seisoi uljaana ja komeana Trondenes Kirke. Oli
aika käydä hiljentymässä kirkon hämärässä. Kaunis kirkko,
jossa todellakin sielu hiljeni ja mieli rauhoittui. Kirkon hau
tausmaalla oli todella vanhoja hautakiviä. Nimiä ja vuosilukuja lukiessa tuli sanaton olo. Niin elämä kulkee eteenpäin, aikakaudet vaihtuvat ja ihmiset sen myötä.
Aivan kirkon lähellä oli uutukainen kulttuurikeskus. Tarjolla olisi ollut turisteille matkamuistoja ja kulttuurikierros,
mutta tällä kertaa mikään ei meitä sytyttänyt. Kulttuurikeskuksen piha oli täynnä upeita istuksia ja monenlaiset kukat
hehkuivat väriloistossaan.
Pieni matka ja oltiin lautalla. Ylitys maksoi 257 NOK/auto.
Päästiin pienen odottelun jälkeen ajamaan sisään autokannelle.
Matka oli lyhyt, vain 25 min, joten ei lähdetty autoista minnekään. Vesimatkan jälkeen ajeltiin suoraan Sortland Camping
leirintäalueelle ja pulitettiin yösijasta 300 NOK. Alue oli pieni
ja melko vaatimaton. Laitettiin kesäkeittiö pystyyn ja tarjoiltiin aamulla savustettua lohta salaatin ja perunoiden kera.
Soittelin entiselle työkaverille Marjolle, joka asustelee aivan saariston pohjoisosassa Stö:ssa. Sovittiin huomisesta tulostamme sinne puolen päivän aikoihin. Onpa mielenkiintoista nähdä Marjon nykyinen kotiseutu ja kuulla, mitä hänen
elämäänsä Norjassa kuuluu. Hän on sentään asustellut siellä jo
10 vuotta. Melko iso elämänmuutos muuttaa pienestä Sorsakosken kylästä Norjan karuun saaristoon.
Ennen nukkumatin vierailua kierreltiin alueella ja käytiin
katsomassa respaa. Paljon turisteja pörräili paikalla ja vanha
alueisäntä pisti parastaan turistien viihdykkeeksi.

Aamu alkoi reippaasti. Aamukahvien jälkeen oltiin valmiita
tien päälle jo klo 8.00. Lähistön Rema 1000 -marketista käytiin ostamassa ruokatäydennystä. Piti kerätä vaan pientä lisuketta, mutta kassan loppusaldo näytti 907 NOK. Äkkiäkös sitä
saa komean summan aikaiseksi.
Käännettiin autojen nokat kohti Stö:ta. Yllättäen näytti
siltä, että olemme kuitenkin ajamassa väärään suuntaan. Ei
muuta, kun u-käännös ja oikea ajosuunta kehiin. Levikkeellä
hörpättiin kahvit ja matka saattoi jatkua.
Matkalla Myreen alkoi tihmoa vettä. Perille Myreen saavuimme klo 11.30. Katsoimme parhaaksi odotella rauhassa,
jotta Marjo pääsisi keskustassa olevasta työpaikasta pois
sovittuun aikaan klo 12.00. Päätettiin kävellä ja katsoa ympäristöä. Valintamyymälästä ostettiin jätskit, jotka syötiin sateen
yllättäessä autossa. Siinä istuessa Esko mietti, josko eräs
lähistön rakennus olisikin Marjon työpaikka. Marjo oli nimittäin lähettänyt kuvan ennakkoon s-postilla, jotta tunnistaisimme paikan. Asia vaivasi Eskoa sen verran, että hän päättikin
lähteä ottamaan asiasta selvää. Pian hän palasikin suu vehnäsellä ja kertoi jo tavanneensa Marjon. Olivat sopineet, että
voimme lähteä saman tien porottelemaan kohti Marjon kotia.
Pian keulillamme ajeli Marjo ja me seurasimme häntä uskollisesti perässä.
Perillä Marjo tarjosi kahvit ja kertoi kuulumiset. Saatiin
maistaa ensimmäistä kertaa norjalaista vuohenjuustoa, rus
keaa kuin toffee ja hyvää kuin hunaja.
Porukalla lähdettiin tutustumaan paikalliseen kalasatamaan, jossa Marjokin oli ollut joskus töissä laittamassa syöttejä siimoihin. Paikka oli kalalokkien piirittämä ja haisi kuvottavalle. Täytyy kyllä nostaa hattua, jos joku jaksaa tehdä urakkatyötä tuollaisissa olosuhteissa. Meikä tytöltä meinasi yrjö
lentää heti kättelyssä. Paikalla oli muutamia koukuttajia, joten
nähtiin työtä aivan livenä.
Satamassa tutustuttiin myös paikalliseen käsityöpuotiin.
Pikkuruinen puoti oli täynnä paikallisten käsityöläisten taidonnäytteitä, pipoja, sukkia, lapasia, koruja ym.ym. Marjokin
oli kantanut kortensa kekoon ja vienyt myyntiin pieniä avaimenperiä. Täytyihän sitä toki kannattaa paikallista käsityö
perinnettä ja ostaa kauniit kirjoneulesukat. Lete hankki Marjon tekemän avaimenperän.
Palattuamme autoille laitoimme grillin kuumaksi ja loihdimme päivälliseksi broilerinleikkeitä. Kutsuimme Marjon
syömään kanssamme pieneen autokotiimme. Hyvässä seurassa ruoka maistui taivaalliselta. Istuttiin ja nautittiin myös
hyvästä valkoviinistä, eikä meillä ollut kiirettä minnekään.
Sää oli sateinen, joten eipä tehnyt mieli oleskella ulkona.
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Lauantai 18.7.
Silmät räpsähtivät auki jo ennen kukon kiekaisua. Ilmassa
väreili jännittävää odotusta, sillä tänään pääsisimme tositoimiin merelle kalastamaan. Marjo oli tilannut toiveistamme
ennakkoon kalastusreissun ammattikalastaja Kyrren opastuksella. Marjo lupautui heittämään meidät ystävällisesti autollaan satamaan. Oli sovittu lähtöajaksi klo 10.00, joten meille
jäi mukavasti vielä aikaa jaloitella ennen starttia. Käveltiin
pitkin aallonmurtajaa ja ihailtiin upeaa merta, jonka pinnalla
auringonsäteet leikkivät miljoonin timantein. Päivästä oli
tulossa upea ja lämmin. Napsittiin muistoksi kuvia ja ihmeteltiin jylhien tuntureiden suurta massaa, joiden edessä tuli auttamatta nöyrä mieli.
Rannassa odotti hieno punamusta kumivene, jonka istuimet olivat kuin ratsun selkä. Pian partasuinen aidon merimiehen näköinen hyväntuulinen Kyrre-kippari saapui paikalle ja
pääsimme sukeltamaan kelluntahaalareihin. Haalarit oli mallia XXL, joten meikätyttö oli kyllä hukkua tamineisiin jo kuivalla maalla. Sulloin ylimääräiset pituudet kainaloon ja lampsin rantaan. Kipuaminen veneeseen sujui haalareista huolimatta melko ketterästi. Hyppäsimme ”satulaan” ja olimme
valmiina starttiin. Ajatella, että tällä samalla veneellä oli
kalastellut myös Peltsi Peltola. Liekö istunut ihan samalla
pukilla, kun minä?
Kapteeni Kyrre päräytti 200-heppaisen moottorin käyntiin
ja kaarsi komeasti merelle. Hieno lähtömme ikuistui Marjon
videolle. Kun päästiin uloimmas merelle, alkoi venettä keinuttaa isot mainingit. Minä puristin käsitukea rystyset valkeina ja
tuijotin horisonttiin. Kieltämättä aluksi hieman pelotti, mutta
Kyrre hallitsi tilanteen ammattimiehen tavoin, joten minäkin
rauhoituin ja aloin jopa nauttia keinunnasta.
Kapteeni täräytti veneen ”varmalle ottipaikalle” ja käänsi
miesten penkit ulos veneen laitaa päin ja tökkäsi ukoille julmetun kokoiset ottimet käteen. Ei muuta, kun kaloja juksaamaan. Eikä aikaakaan, kun ensimmäiset vonkaleet iskivät hanakasti syötteihin ja alkoi sinnikäs kelaus. Hampaat irvessä ja
niskat punaisina miehet keloivat siimaa ja pian veneeseen
nostettiin isoja vonkaleita seitä, turskaa yms. meren eläviä.
Kylläpä oli äijillä naamat vehnäsellä, eikä tarvinnut juurikaan
hymyjä pyytää, kun paparazzit ikuistivat hetkiä kameraan.
Välillä syöteistä nousi Kyrren ristimiä babykaloja, jotka heitettiin oitis lokeille, jotka hoklasivat ne kokonaisina nokkaansa. Näin sai Luojan antimista osansa myös taivaan linnut.
Välillä vaihdettiin paikkaa ja napsittiin uusia vonkaleita.
Sinttejä ei suostuttu ottamaan. Joku taso sentään oli pidettävä.
Kyllä tuollainen lähes viiden kilon peto jo mukavasti lämmittää sydänalaa, vaikka kaatokonjakit olivatkin jääneet harmittavasti pois matkasta.
Sää oli aurinkoinen ja meri tyyni. Äkkiä hurahti kolmetuntinen ja oli palattava satamaan, jossa Marjo jo odotteli meitä.
Kiitettiin lämpimästi hienoa kapteeniamme Kyrrea ja otettiin
vielä miehistöstä yhteinen potretti saaliineen. Iloiset saamamiehet jaksoivat hymyillä ja nauttia saaliistaan.
Matkapäiväkirja jatkuu seuraavassa painetussa lehdessä.
Osa 1 julkaistu Reissaajat-lehdessä 1/2016.
sfc-kuopionseutu.net

Vanha kirkko Harstadissa.

Välillä oli tie kapea – mutta upea.

Iloinen kalastaja saaliineen.
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Uudet jäsenet 5.6.–16.9.2016

114083

125408

156902

157292
157240
140979
157097
157117
075164
157030

Hirvonen Pentti
Kuopio
Paasisalo Eeva-Liisa
Varkaus
Parviainen Juha
Haluna
Kokkonen Jari
Kuopio
Heiskanen Elisa
Nilsiä
Nousiainen Pauli
Kuopio
Komulainen Jorma
Siilinjärvi
Miettinen Harri
Hiltulanlahti
retkiauto hintapommit paino 17 10 2016.pdf

115616
157007
157004
156980
090516
138304
156948
136761
1 17.10.2016 9:30:52

Nordfors Heikki
Kosula
Parviainen Pekka
Säyneinen
Pitkänen Jorma
Kuopio
Haatainen Petri
Kuopio
Heinonen Kimmo
Kurkimäki
Penttinen Olavi
Kaavi
Miettinen Jarno
Kuopio
Lehto Risto
Kuopio

156875
156840
152170
092487
127913
156728
156354
156688

HUIKEAT HINTAPOMMIT!
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EURAMOBIL 690 -15, käytetty
Rek. 6:lle, vuoteet 6:lle
Vuoden matkailuauto 2016

90 €
9
1
5

90 €
9
4
4

Bürstner A650 -15, käytetty
Rek. 6:lle, vuoteet 6:lle
Parivuode myös alhaalla

46 990
€

CM

MY

CY

CMY

K

Weinsberg 650 -16, käytetty
Rek. 6:lle, vuoteet 4:lle
Pariskunnan unelmamalli

0€
9
9
43

Weinsberg MQ -16, uusi
Rek. 4:lle, vuoteet 3:lle
Monikäyttöinen tilaihme

AUS
R
K
O
VU
MYÖS LLISESTI
EDU
kaat
aduk
n
ae
t la
Uude autot alk !
kko
ailu
matk 90 € / vii
5
vain

ROADCAR 540 -16, uusi
Rek. 4:lle, vuoteet 2:lle
Uutuus, kaikkiin ajoihin

156544
156588

Kysy lisää 0400 672 900
myös iltaisin ja viikonloppuisin

retkiauto.fi

Rahoitus 1,99 % korolla - Ajoneuvot hinnoiteltu ilman vaihdokkia - Hinnat sis. alv. 24%

90 €
9
1
5

156667

156616
156473
156471
100770
035384
093613
150735
156354
156332
076162
156287
156282
126594
156210
149963

Hakoluoto Ville
Kuopio
Makkonen Sami
Oravikoski
Korhonen Eero
Nilsiä
Masalin Kimmo
Rautalampi
Kauppinen Petri
Kuopio
Kantell Jukka
Tuusniemi
Tikkanen Sami
Toivala
Grun Harri
Varkaus
Myllykangas Jonna
Kuopio
Jalkanen Pasi
Kuopio
Paukkeri Raimo
Siilinjärvi
Lilja Jukka
Haluna
Niemi Harri
Hamula
Kokko Jarmo
Varkaus
Inkeroinen Heikki
Kuopio
Mikkonen Janne
Hiltulanlahti
Hiltunen Raimo
Siilinjärvi
Toivainen Veli
Pielavesi
Monto Erkki
Iisvesi
Hyvönen Päivi
Siilinjärvi
Mattila Jarkko
Kuopio
Taipalinen Kari
Siilinjärvi
Jaamalainen Veli Matti
Rautalampi
Vilhunen Esa
Ylä-Luosta
Toivanen Jani
Luikonlahti
Kallio Pasi
Vaajakoski
Luostarinen Liisa
Niinivaara
Hendolin Mia
Kortejoki
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156167
156145
156128
153789
118094
133828
155157
156035
156050
156046
111333
155970
155918
155895
116960
084768
155789
155723
155759
155721
155689
155696
073280
084438
107491
155626
155637

Tuppurainen Mikko
Toivala
Toroi Saku
Riistavesi
Siikavirta Keijo
Suonenjoki
Pöyhönen Mika
Siilinjärvi
Vänttinen Vesa
Maavesi
Vänttinen Marko
Maavesi
Valta Jarmo
Jännevirta
Pirskanen Juha
Karttula
Niskanen Seppo
Kuopio
Kettunen Rainer
Tavinsalmi
Jäppinen Tommi
Jännevirta
Ruotsalainen Jonna
Kuopio
Mensonen Paula
Tuovilanlahti
Riihijärvi Sami
Västinniemi
Hynynen Pekka
Siilinjärvi
Tiihonen Tapio
Kuopio
Tolppanen Kari
Kuopio
Bark Vesa
Palonurmi
Voutilainen Pekka
Vuorela
Maunu Eero
Kuopio
Dahl Terhi
Kuopio
Pennanen Auvo
Varkaus
Savolainen Raimo
Kuopio
Nikkanen Mikko
Kuopio
Kuittinen Antti
Leppävirta
Blomqvist Aki
Leppävirta
Ovaska Harri
Kuopio

Tervetuloa kelkkakaupoille
Leväsentie 56!
ski-doo tarjoukset:
grand touring -14
9990.skandic wt 900 ace -16 12990.mxz xrs 600 -16
12590.mxz xrs 800 -16
13590.-

Meiltä myös varaosat ja huolto.

Kone ja tarvike M. Leppänen Oy
Leväsentie 56, 70780 KUOPIO, puh. 017 3631 469
Kummunkatu 16, 83500 OUTOKUMPU, puh. 013 552 569
www.konejatarvike.com

Valitse kulkupeliisi
Pohjolan rahoitus ja
vakuutus, voit saada
OP-bonuksia!

Kysy edullinen
rahoitustarjous
myyjältäsi!
OP-bonuksia* kertyy ihan tavallisesta pankki- ja vakuutusasioinnista: palkkatilistä, säästöistä ja lainoista – tietysti myös
kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista. Kertyneitä OP-bonuksia käytetään esimerkiksi pankkipalveluihin ja
vakuutusmaksuihin. Tutustu osoitteessa op.fi/edut

*OP-bonuksia kertyy Osuuspankin asiakasomistajalle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 euroa
kuukaudessa

sfc-kuopionseutu.net

Sivu 25

Sivu 25

Reissaajat

- akustot
- aurinkopaneelit
- autoradiot / multimedia
- autolämpö
- huoltokemikaalit
- kasetti WC:t + kemikaalit
- kylmälaukut / jääkaapit
- matkailuajoneuvojen tarvikkeet / huolto-osat
- puhdistus- ja hoitoaineet
- Thule tavarankuljetus
- vakionopeussäätimet
- vetokoukut
- vetopeilit
- Webasto
- yms
Kaivotie 38 PL22 70701 Kuopio puh. (017) 2855 500
www.savondiesel.fi

ASIANTUNTIJA
VALMIINA
AUTTAMAAN

Liipasintie 8, 70460 Kuopio, puh. (017) 264 7220
www.savonpalokalusto.com,
myynti@savonpalokalusto.com

Volttikatu 2 KUOPIO

puh. 044 783 5040 fax 017 266 9506
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Huolto- ja korjaustoimintaa 26 vuoden kokemuksella
Täyden palvelun korjaamo:
-kolari- ja kosteuskorjaukset, myös ennakointi tiivistykset
-m-autoille 4-pilarinosturi, nostoteho 6,4T
-diagnoositesterit autojen vian hakuun
-eberi ja webasto huolto ja myynti
-ilmastointilaitehuolto
-alustahuollot ja korjaukset esim. määräaikaishuollot,
jakopään hihnan vaihdot, jarruremontit
matkailuautoille - laatuosilla 3 v. takuu
-vaunujen vuosihuollot
-kaasulaitekorjaukset,-huollot,-asennukset
Tarvittaessa sijaisauto käytössä.

Osmon Vaunupalvelu ky

matkailuautovuokraus

Sammakontie 33

www.osmonvaunupalvelu.com

72100 Karttula

info@osmonvaunupalvelu.com

P. 040 5538771

sfc-kuopionseutu.net

Vakuutuspalvelut

Korvauspalvelut

Karavaanarin vakuutukset
www.if.fi/karavaanarit
PUHELIN 010 19 19 19
AVOINNA ma–pe 8.00–20.00

PUHELIN 010 19 18 18
AVOINNA ma–pe 8.00–18.00
(henkilökorvaukset 9.00–18.00)
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Tapahtumakalenteri 2016
Yhdistyksen tapahtumat Alatalossa ellei toisin ilmoiteta
Syyskokous Alatalossa

27.11. klo 13.00

Pikkujoulut

18.–20.11.

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.
Tapahtumat päivitetään kotisivuille www.sfc-kuopionseutu.net

Verisure ja SF-Caravan
yhteistyössä
SF-Caravan on aloittanut yhteistyön Suomen ja Euroopan johtavan kodinturva-alan yrityksen Verisure
Securitas Directin kanssa. Verisure tarjoaa omakotija kerrostaloihin sekä pienyrityksiin ammattimaisesti
valvottuja, älykkäitä murto-, palo- ja vuotohälytys
järjestelmiä.
Verisure tarjoaa SF-Caravanin jäsenille veloituksettoman Kodin Turvakartoituksen. Jos jäsen Veri
suren yhteydenoton perusteella tai ottamalla itse yhteyttä haluaa kartoituksen ja sen jälkeen päättää hankkia palvelun, myönnetään jäsenelle 100 euron alennus
kauppasummasta.
Tiedämme, että yli 70 prosenttia jäsenistä asuu
omakotitalossa, joiden turvaaminen hälytysjärjestelmällä koetaan tärkeäksi. Tien päällä, matkoilla ja leirintäalueilla voi viettää aikaansa turvallisin mielin,
kun kotona mahdollisesti tapahtuvan murron, palon
tai vaikka vesivahingon sattuessa oikea apu saadaan
heti hälytyksen sattuessa paikalle.
Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Verisure on
ollut mukana näyttävästi mukana mm. ilmoittajana
Caravan-lehdessä ja näytteilleasettajana Lahden Caravan-messuilla.

Kiitos ja kumarrus Teille,
kun onnea toivotitte minulle.
Vuodet vierii ja päivä tää,
muistoihin siirtyy ja taakse jää.
Kiittäen 8.10.2016
Saku
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Lukijoillemme!
Oletko innokas maan tai maailman kiertäjä? Suuntautuiko lomareissusi paikkoihin, joista
haluaisit jakaa tietoa ja kokemuksia toisillekin? Saitko uusia ja mieleisiä elämyksiä matkaltasi?
Kerro meille muille lukijoille mieleen jäävistä kokemuksistasi, paikoista, nähtävyyksistä, leirintäalueista, SFCalueista ym. Tai kerro muuten
vaan miten karavaaniharrastuksemme on muuttunut vuo
sien varrella? Ilmaise tarinasi
sanoin ja kuvin. Et tarvitse olla
kynänikkari, etkä kirjailija, riittää kun saat tuotettua tekstiä
joko sähköpostilla toimitettuna
tai paperille kirjoitettuna. Juttusi voidaan taltioida vaikka
keskustelumme
yhteydessä.
Tehdään sinunlaisesi juttu,
vaikka yhdessä!
Juttusi kuvineen voit toimittaa meille sähköpostilla tai
tilata vaikka tarinatuokion
kanssamme. Ole rohkeasti
yhteydessä ja laita hyvät kokemuksesi kiertoon.
Jutut ja kuvat voit laittaa
osoitteeseen: seppo.tiilikainen
(ät)dnainternet.net tai markku
(ät)autoliikemiettinen.fi.
Tai ole yhteydessä ja soita
Seppo 044 371 4426 tai Markku 0440 647 610.




Siikaranta 4, 70620 Kuopio • 0400 469 530 • www.konesolmu.fi
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LähiTapiolasta saat tutkitusti Suomen parasta palvelua.* Ja nyt myös jopa 5 % Bonusta.
Asiakkaidensa 100 % omistamassa yhtiössä eduista hyödymme me kaikki. Välitetään toisistamme.
Katso lähin toimistosi www.lahitapiola.ﬁ/savo

*EPSI Rating 2013: LähiTapiolan palvelun laatu koetaan erinomaisena; 1. sija | Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan
alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.
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Hinnasto 1.5.2016–30.4.2017
Jäsenmaksut

Varsinainen jäsen 20,00 €
Rinnakkaisjäsen 5,00 €

Aluemaksut
Vuorokausi
Jäsen, SFC
Jäsen, 021
Ei jäsen

kesä (1.5.–31.8.)
20,00 € 			
18.00 € 			
25,00 € 			

Kausipaikka

1.5.2016–30.4.2017

Jäsen, 021

400,00 €, jonka voi maksaa kokonaan kauden alussa
tai kahdessa erässä, ensimmäinen vähintään 200,00 €,
kauden alussa ja toinen viimeistään 1.9.2016 mennessä.

		

talvi (1.1.–30.4. ja 1.9.–31.12.)
25,00 €
23,00 €
30,00 €

Kausipaikka jyvitettynä 1.10.2016–30.4.2017 280,00 €
Jyvitettyä hintaa voi käyttää henkilöt, jotka haluavat kausipaikalle
syksyllä. Jyvitys on mahdollista vain uusille kausipaikkalaisille.
Mikäli henkilö on ollut aikaisemmin alueella, täytyy olla 3 vuotta välissä
ennen kuin voi uudestaan käyttää jyvitystä.
Muun yhdistyksen jäsen

515,00 €

Venepaikka

40,00 €

Käyttökorvaukset

1.5.2016–30.4.2017

Tuvan ja Tipulan varaus		150,00 €
Perhesauna 		 15,00 €
Pyykkikone 		 3,00 €
Kuivausrumpu tai kaappi		 3,00 €
Hella/uuni 		 3,00 €
Yleisavaimen korvaushinta		 5,00 €
Sähkön myyntihinta 		 0,17 €
20.12.2016 alkaen		 0,20 €

1 vrk (< klo 12.00)
45 min
kerta
kerta/kpl
2 tuntia
kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)
kWh (kausipaikkalaisilla mittarivelvoite)

Kausipaikka sisältää kesäisäntävelvoitteen 1 vrk/kausipaikka kesä-elokuun aikana.
Sähkönmaksu suoritetaan oma-aloitteisesti sähkömääräysten mukaisesti maksukuukausittain
vähintään (3) kolme kertaa vuodessa.
Käyttökorvausten muutoksista ja lisäyksistä päättää yhdistyksen hallitus.
Kuopiossa 2.10.2016
HALLITUS
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Varastossamme uusia käyttämättömiä Lmc matkailu-autoja ja
vaunuja edulliseen varaston tyhjennyshintaan myös vaihtaen !
LMC- Integroitu
Pituus 7 m Alkon alustalla
Trumatic keskuslämmitys kaasu+sähkö ja nestekierto
lattialämmitys, erillisvuoteet
takana, suuri takatalli perän
alla. rekisteröity 4-lle valmiit
vuoteet myös 4:lle . matala
LMC- vaunuja
nestekeskuslämmityksellä
harmaa- ja tuorevesisäiliöt
sisällä. Useita kokoja
nyt edullisesti myös vaihto.
Varastossamme uusia Lmc ja Fendt matkailu- autoja ja
vaunuja. Sekä vaihtovaunuja, tarvikevarasto ja toimitamme
myös merkkikohtaiset varaosat myymiimme merkkeihin.
Ilmastointi ja kaasulaitteiden huollot. Verkkokauppa,
Rengasmyynti ja asennus. Vuokraus, autot vaunut ja
henkilönostin auto 17m:n, tilattavissa myös vaihtolava kuormaauto sora- lavalla tai auton/koneenkuljetuslavalla myös
roskalavan vuokraukset. 3,5 tn. kauhakuormaaja. Sekä
kaikenlaiset huollot ja korjaukset, tilaa.
Tule käymään - kerromme lisää
www.siilincaravan.fi . info@siilincaravan.fi.

   

SFC-Alatalo

avoinna läpi vuoden.
Alue on saanut arvostetun Vankkurihymiön, joka on merkki SFC-liiton
tarkastamasta laatujärjestelmästä.

- kaikki paikat uusilla EN-pistokkeilla
- kantavia paikkoja myös suurille ajoneuvoille
- sauna päivittäin kesällä
- erillinen huoltorakennus, jossa suihkut ja wc:t
- lasten leikkipaikka
- uudet polkuautot
IISALMI
- luku- ja tv-tupa
SIILINJÄRVI
9
- kemsan tyhjennys
Jännevirta
- harmaan veden ajokaivo
- kaasua saatavana
Kallavesi
- minigolfrata
5

Omatoimiaikana 1.9.–31.5.
palvelemme numerosta

050 309 8012

www.sfc-kuopionseutu.net

Puijo

KUOPIO
RAUHALAHTI

MIKKELI

Juurusvesi

Jänneniementie 264

JOENSUU
5

