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UUTTA KUOPIOSSA

Olemme avanneet uuden Caravan-myymälän
osoitteessa Kellolahdentie 21

Runsaasti hyviä vaihdokkeja!
Sisätiloissa n. 30 uutta
matkailuautoa ja -vaunua.
Ulkoalueella lisää.
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Reijo Kuosmanen 0400 670 103
Reijo Jauhiainen 020 763 1022
Mikko Häyrinen
020 763 1015
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Puheenjohtajan palsta

Tervehdys teille hyvät
karavaanijäsenemme ja
lukijamme.
Talven selkä on taittunut ja kevätaurinko nousee yhä korkeammalle taivaanrannan yläpuolelle. Korkeimmalle on noussut myös yhdistyksemme ja alueemme Alatalon arvostus karavaanimatkailuleirintäalueena. Tammikuussa Turussa järjestetyissä Caravan Show & Camping messuilla Alatalo palkittiin vuoden 2007
parhaana SFC-alueena. Minulla oli ilo ja
kunnia ottaa vastaan tämä suuri ja arvostettu huomionosoitus. Olisin mielelläni
halunnut nimetä henkilöitä mukaani tapahtumaan tunnustuksen vastaanottamiseen,
mutta siinä vaiheessa tuli valinnanvaikeus.
Meillä on paljon hyviä ja tekeviä
talkoolaisia alueella. Olemmehan tehneet
yhdessä talkoilla määrätietoista kehittämistyötä alueemme palveluiden ja ilmeen ko-

hentamiseksi jo muutaman vuoden. Kiitos
kuuluu niille, jotka kiitoksen ansaitsevat ja
tämä kiittäminen tapahtuu myöhemmin keväällä tunnustustaulun kiinnittämisen ja
juhlakahvituksen yhteydessä.
Alueen kehittäminen jatkuu edelleen
toimintasuunnitelman puitteissa.
Muutamista viimevuoden lopun tapahtumista olen kirjannut asioita tämän lehden
sisäsivuille. Lukekaa ja käykää asioista keskustelua, sillä joitakin tärkeitä asioita tulee
käsiteltäväksi vielä keväällä yhdistyksen
kevätkokouksessa. Kokouksen päätös tulee
ratkaisemaan merkittävästi hallituksen työskentelyn ja toimintatavan siitä eteenpäin.
Järjestötoiminnan puolella toivoisin aktiivisuuden lisääntyvän. Liitto antaa siihen
hyvän koulutusmahdollisuuden järjestämällä
erilaisia koulutustilaisuuksia. Ottakaa vain
rohkeasti yhteyttä hallituksen jäseniin, kun
haluatte osallistua koulutuksiin. Talousarviossa yhdistys on varannut koulutusrahaa.
Liiton sääntömuutosesitys on vielä liittokokouksen nimeämän työryhmän
viimeisteltävänä. Toivon, että esitys tulee
valmiiksi ja käsiteltäväksi kevään liittokokoukseen Seinäjoelle ja saamme uudet, toimivat ja liittoa eteenpäin vievät säännöt päätökseen ja käyttöön mahdollisimman pian.
Liittohallituskauteni alkoi vuoden alusta, joten sillä “rintamalla” riittää myös tulevaisuudessa työtehtäviä. Minun oli helppo
sulautua hallituskonkareiden joukkoon, sillä olemmehan tavanneet heidän kanssaan jo
useissa järjestötapahtumissa. Hallitustehtäväni vie tietenkin vapaa-ajastani osan.
Kuten edellisessä lehdessä totesin, yhdis-

tyksen puheenjohtajakauteni haluan lopettaa tähän vuoteen, siitä pidän edelleen kiinni. Puheenjohtajan tehtävä on hyvin monipuolinen ja haastava tehtävä, joka antaa paljon avaraa näkemystä järjestötyöhön. Vaikka välillä se on raskasta, niin hyvä, jäseniltä
saatu palaute ja jäsenten yhteishengen hyvinvointi kuitenkin pitää intoa yllä.
Totean, että alkakaa etsiä tosissanne
uutta puheenjohtajaa, jonka toimikausi alkaa
ensivuoden alusta.
Hyvää talven jatkoa ja käykää erilaisissa
tapahtumissa.

Terveisin Seppo
HALLITUKSEN KOKOUKSEN
PÄÄTÖKSIÄ 27.1.2008
Kevätkokoukselle valmistellaan ja esitetään 2008 kesäisäntävuorojen toteuttaminen Alatalossa. Jokiranta hoitaa omat
isäntävuoronsa. Kausipaikkasopimus on
aluekohtainen.
SFC-Jokiranta luovutetaan uudelle yhdistykselle 10 € hintaan kaikkine
irtaimistoineen. Kaupanteon edellytyksenä on yhdistyksen perustaminen ja että
Joroisten kunta hyväksyy vuokrasopimuksen siirron uudelle yhdistykselle. Kaupan
teon jälkeen kulut ja vastuu alueesta siirtyvät uudelle yhdistykselle. Pyrkimyksenä on, että uusi yhdistys perustetaan helmikuun aikana.
YT-treffien yhteyshenkilö ja valmistelut
13.–15.6 2008 Camping Koljonvirralla:
Reijo Kylmänen, puh. 050 5922676

Kutsu

Alatalo – Vuoden 2007 SFC-alue
Juhlakahvit järjestetään Alatalossa 3.5.2008
klo 12.

Tervetuloa SF-Caravan Kuopion
Seutu ry:n jäsenet vuoden 2007
SF-Caravan alueen juhlakahville
Alataloon lauantaina
3.5.2008 klo 12.00.

Kun Alataloon ollaan lahjoittamassa tavaraa, on otettava ensin yhteys isäntään.
Varastoissa olevien tavaroiden tulee olla
nimettyjä. Varastoissa säilytetään vain
karavaanitavaraa. Nimeämättömät ja ylimääräiset
tavarat
hävitetään
kevättalkoiden yhteydessä.

Ohjelma:
* täytekakkukahvit
* alueen historia ja kehitys
* henkilömuistamiset
* tunnustustaulun naulaaminen
* tutustuminen alueeseen

Kaasun hinnaksi päätettiin 1.2.2008 alkaen
20 €.
Jäsenten muistaminen merkkipäivänä:
edustus paikalla, mikäli kutsutaan, muussa tapauksessa muistamme kortilla. Muistaminen tapahtuu 50-, 60-, 70-, 75-, 80vuotispäivinä ja siitä eteenpäin.
Poisnukkuneiden perikunnalle pyrimme lähettämään adressin.

Ilmoita kahvitilaisuuteen tulostasi ja
henkilömäärä 28.4.2008 mennessä
Seija Toivaselle tekstiviestillä tai
soittamalla numeroon
044 545 7742.
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 6.4.2008 klo 14.00
SFC-Alatalo
Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Seppo Tiilikainen
Sandelsintie 8 B 5, 70910 Vuorela
044 3714426

Toimitus
Elina Häikiö
Ekoraitti 88, 70870 Hiltulanlahti
040 5412637

Ilmoitusmyynti
Kuopion seutu
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 B 12, 70100 Kuopio
0440 647 610
Sanna Pesonen
Riekonkuja 4 E 18, 70820 Kuopio
050 327 9445
Kaikki sähköpostit muodossa
etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

Varkauden seutu
Jorma Sareskivi
Suopursukuja 4, 78850 Varkaus
040 5869766

Ilmoitushinnat (sis. alv 22%)
Etusivu katso mediakortti
Takasivu katso mediakortti
1/1 sivu 400 €
1/2 sivu 200 €
1/4 sivu 100 €
1/8 sivu
75 €
Vuosisopimushinta erikseen.
Vuosisopimus sis.nettilinkityksen
yrityksen www-osoitteeseen.
Jäsenten ilmoitukset: ostetaan
myydään, vaihdetaan 10 €
Lehti ilmestyy myös sähköisessä
muodossa yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net

Lehden ilmestymisviikot 2008
8, 22 ja 42

Valmiin aineiston jättö
1.2., 10.5. ja 26.9.2008

Painosmäärä 1 900 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2008
Suomen Graafiset Palvelut, Kuopio

Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
- päätetään kesäisäntätehtävistä Alatalossa
- vahvistetaan kausipaikkahinta
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 13.00

TERVETULOA!
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

Tervehdys toimituksesta!
Tämänkertaisessa lehdessä on ensimmäinen osa Vähämaan Eskon viimekesäisen Euroopan-retken matkakertomuksesta. En ollut kuullutkaan
VOP-kerhosta, mutta jos olisin yhtään järjestäytyneempi ihminen, voisin kyseiseen kerhoon vaikka
liittyäkin. Olen sitä mieltä, että autot
on tehty liikkumista varten ja mikäpä
on mukavampi tapa matkustaa kuin
etanan lailla hitaasti ja hartaasti ja oma
koti mukana. Olisihan hienoa lähteä
kiertämään Eurooppaa, mutta on
täällä kotosuomessakin paljon nähtävää, eivätkä lyhyet kesälomat kovin pitkiin retkiin riitä. Matkakertomuksia on kuitenkin mukava
lukea, ja vaikka ei yhtä seikkaperäistä
matkapäiväkirjaa pitäisikään kuin
Esko ja kumppanit, matkakertomukset ja kaikenlaiset muutkin
lukijoiden omat kirjoitukset ovat
enemmän kuin tervetulleita! Rohkeasti siis kirjoittamaan ja kuvia lähettämään!
Seppo jo odottelee kevättä, minä
toivon vielä talvea... Vanhalla savut-
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tavalla autonromulla ajeleminen ei ehkä
ole kovin ympäristöystävällistä, mutta
kotimaan koluaminen autolla ei siltikään
kiihdytä ilmastonmuutosta yhtä paljon
kuin lentäminen kaukomaihin. Että ei kun
ajelemaan...!
Karavaanarin vaimo Elina

Reissaajat

SINÄ JA GLORIA
GLORIA-sammuttimet
TULIVEX-sammutinpeitteet
vaunuun - autoon - mökille
Sammuttimien vuositarkastukset
ja -huollot
Turvahälyttimet ja hälytinjärjestelmät
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Ky
Liipasintie 8 70460 Kuopio
puh. 2647220
www.savonpalokalusto.com
Volttikatu 2 Kuopio
puh. (017) 2669500, fax. (017) 2669506
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MATKAILUAJONEUVOJEN JA LEIRINTÄALUEIDEN
SÄHKÖASENNUKSET
Pienjännitesähköasennuksia koskeva standardi SFS -6000 on uusittu ja tuli voimaan
10.9.2007. Uusitussa standardissa matkailuajoneuvojen ja leirintäalueiden asennuksia
käsitellään aiempaa laajemmin kahdessa eri standardin osassa
x SFS 6000 -7-721 ”Matkailuajoneuvojen sähköasennukset”
x SFS 6000-7-708 ”Leirintäalueet ”

Matkailuajoneuvon liittäminen sähköverkkoon
Uusitussa standardissa ei ole tullut muutoksia itse liitäntäkaapelin suhteen. Sen sijaan sen
käyttöön on tullut seuraavia täsmennyksiä
x
x
x
x

liitäntäkaapelissa ei saa olla jatkoja eikä jatkopistorasioita adapteria
lukuunottamatta
ketjuttaminen ajoneuvolta toiselle on kielletty
sukopistotulpalla varustettua liitäntäkaapelia ei saa liittää adapterilla tämän
standardin mukaisiin asennuksiin, mutta
tämän standardin mukaisen liitäntäkaapelin saa kytkeä sukopistorasiaan
adapterilla

Huom! Nämä vaatimukset ovat voimassa myös treffien ja tapahtumien aikana,
joissa on rakennettu tilapäisverkkoja.
Liitäntäkaapelin (EN -tyyppinen) matkailuajoneuvosta tämän standardin mukaiseen
sähköverkkoon tulee olla seuraavien vaatimusten mukainen
x
x
x
x
x
x

suositeltava pituus 25 m 1)
poikkipinta vähintään 2,5 mm2
mitoitusvirta vähintään 16 A
3-napainen, suojajohtimellinen
taipuisaa säänkestävää kumikaapelia tyypiltään H07RN-F tai vastaava
liitäntäkaapelissa on käytettävä teollisuusstandardin SFS-EN 60 309-2 mukaista
pistotulppaa ja kojepistoketta

1) Liitäntäkaapelin määräävänä pituusperusteena on että se yltää ilman jatkoja
sähköverkon pistorasiaan, joka saa olla enimmillään 20 m etäisyydellä paikoituksesta.
Tämän takia pituudeksi suositellaan 25 m. Kaapeli siis saa olla lyhyempi tai pidempi kuin
25 m kunhan siinä ei ole jatkoja.
Sähköverkkoon liittyminen on mahdollista kolmella eri tavalla
a. Suoraan EN -tyyppisellä liitäntäkaapelilla
b. Sukoverkkoon EN -tyyppisellä kaapelilla adapterin kanssa
c. Sukoverkkoon vanhan -tyyppisellä sukopistotulppaisella kaapelilla
Liitäntäkaapeliksi kannattaa hankkia 25 m pitkä kaapeli ja siihen adapteri, jolla voi
liittyä tarvittaessa sukopistorasiaan. Näin voi liittyä yhdellä kaapelilla sekä suko- että
EN -pistorasiaverkkoihin.

Matkailuajoneuvoalueiden sähköasennukset
x
x
x
x
x
x
x

suositellaan käytettävän maakaapeleita
ilmajohtojen oltava eristettyjä ja vähintään 6 metrin korkeudella
leirintäpaikkaa ei saa sijoittaa suurjänniteilmajohdon alle
kutakin matkailuajoneuvopaikkaa kohti pitää olla vähintään yksi pistorasia
pistorasia saa olla enintään 20 metrin päässä paikoituksesta
kullakin pistorasialla pitää olla oma ylivirta (sulake) - ja vikavirtasuojaus
pistorasioiden tulee olla mitoitettu vähintään 16 A nimellisvirralle ja
teollisuusstandardin SFS-EN 60 309-2 mukaisia ja 0,8-1,5 m korkeudella maasta
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Kuva 1. Matkailuajoneuvon liittäminen sähköverkkoon.

Kuva 3. Adapteri, jolla liitäntäjohdon saa liittää sukopistorasiaan.

Kuva 2. Liitäntäjohto, jolla matkailuajoneuvo liitetään sähköverkkoon.

Kuva 4. Liitäntäjohto ja adapteri yhdessä sukoverkkoon liityttäessä.

Turvallista sähkön käyttöä!
SFC-10825 Markku Vänskä, Turvatoimikunta
Kuva 5. Sukojohdon liittäminen adapterilla
ei ole sallittua.
Turvatoimikunnan tehtävänä on jäsenistön palvelu turvallisuuskysymyksissä. Turvatoimikunta järjestää alaan liittyvää koulutusta ja
kursseja. Turvatoimikunta: turvatoimikunta @ karavaanarit.fi
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Tapahtumakalenteri 2008
7.-9.3.
6.4.
15.-17.8.
29.-31.8.
5.-7.9.
28.-30.11.
5.-7.12.

Talvipäivät
Kevätkokous
Härkäjuhlat
Rosvopaistit
Rompepäivät, karaokekilpailut
Pikkujoulut
Pikkujoulut

YT-ALUEEN TREFFIT:
23.-25.5.
Lettutreffit
11.-13.7.
Heinätanssit
15.-17.8.
Härkäjuhlat
12.-14.9.
Ruskatreffit
20.9.
Muikkumarkkinat
20.9.
Valon juhla

Alatalo
Alatalo
Alatalo
Jokiranta
Alatalo
Alatalo
Jokiranta
Hiilimutka
Lintulahti
Alatalo
Vuokatinrinteet
Vuonislahti
Hietajärvi

Tapahtumista tarkemmin
www.sfc-kuopionseutu.net,
www.karavaanarit.fi
ja Caravan-lehdessä.

SFC Ylä-Savo
SFC Keski-Suomi
SFC Kuopion Seutu
SFC Kainuu
SFC Pielisen-Karjala
SFC Pohjois-Karjala

MUUT TAPAHTUMAT:
13.-15.6.
Järvi-Suomen ja Pohjois-Suomen
Camping Koljonvirta, Iisalmi
YT-alueen yhteistreffit
Viikonlopun aikana paljon ohjelmaa, mm. perinnekonepäivät!
13.-19.7.
25.-31.7.
25.7.-4.8.
19.-21.9.

Pohjoismaiset Karavaanipäivät
57. Nuorison FICC-Rally
74. FICC-Rally
Caravan 2008

Lillehammer
Gapyeong
Gapyeong
Lahden Messukeskus

Järvi-Suomen YTalueen yhdistkset

Norja
Etelä-Korea
Etelä-Korea
Lahti

Alatalon varastojen tyhjennys
Kevättalkoiden aikaan tyhjennetään Alatalon varastoja sinne kuulumattomista
(karavaanimatkailuun kuulumattomista) ylimääräisistä ja merkkaamattomista tavaroista.
Toimita ylimääräiset tavarasi pois ja merkkaa varastoitavat tavarat selvästi!
Otamme mielellämme lahjoituksia vastaan, mutta ennen tavaran toimittamista ota yhteys
ensin Alatalon isäntiin, joko Antero Pölläseen tai Tuomo Hussoon.
Alatalotoimikunta
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Yritysesittelyä jatkaa Siilin Caravan Oy
Aloitimme puuhastelun vaunujen ja autojen kanssa syyskesällä 1986 ostamalla koko
varaston - viisi vaunua ja kaksi autoa - eläkkeelle siirtyvältä paikalliselta yrittäjältä. Tuolloin matkailuvaunujen ja -autojen markkinat
näyttivät tosi valoisilta. Vaunuja myytiin
valtakunnallisesti yli kolminkertainen määrä
nykyiseen verrattuna ja autopuoli kasvoi
myös rajusti. Aloitimme keväällä 1987 uusien Dethleffsien maahantuonnin ja myynnin.
Vuonna 1988 saimme kotimaisen Matkaajan
edustuksen, sekä ruotsalaisen Smålandian
ja Polarin maahantuonnin. Myynti loppui
vuonna 1990 - 1991 lähes kokonaan
devalvaatioiden nostettua ulkomaita tuotujen tavaroiden hinnat kaksinkertaisiksi.
Huonoimpina vuosina 1992 - 1993 myytiin
koko Suomessa vain 200 uutta vaunua ja 20
uutta autoa. Matkaajien teko lopetettiin eivätkä ruotsalaiset vaunut menneet kaupaksi.
Otimme toiseksi merkiksi saksalaisen
Hobbyn ja 1995 aloimme tuoda myyntiin englantilaista WV-SWiftin matkailuautoa ja
Spriten vaunua. Englannin punnan kallistuttua parin vuoden kuluttua niitä ei kannattanut enää myydä. Myös vuonna 1995 tulivat edulliset, suositut Italialaiset Elnagh- ja
Marlin-matkailuautot myyntiimme, mutta niiden suosio ei kestänyt montakaan vuotta.
Lopetimme näiden tuonnin ja siirryimme saksalaiseen Bürstneriin, jota yritimme myydä,
mutta se ei saanut kannatusta ostajilta. Samoin koetimme markkinoida ruotsalaisia vaunuja Kabea ja Cabbya, mutta edelleenkään
ei ollut kiinnostuneita ostajia, joten näidenkin myynti piti lopettaa.
Vuonna 1999 aloitimme ensimmäisinä
Suomessa Fendtin upeiden, Euroopassa
hyvin suosittujen luksusvaunujen tuonnin.
Meiltä on edelleen saatavana Fendtejä
huippulaatua arvostaville ja nyt myös Fendtmatkailuautoja. Vuonna 2005 jatkoimme laatuautojen sarjaamme ranskalaisilla Rapido-autoilla, joiden suosio nousee jatkuvasti.
Rapidoja saa nyt myös nestekeskuslämmitteisinä ja van-kokoisina. Uusimpana
laatumerkkinä meillä ovat myynnissä LMC:n
autot ja vaunut.

“Vuonna 1999 aloitimme ensimmäisinä Suomessa
Fendtin upeiden, Euroopassa hyvin suosittujen
luksusvaunujen tuonnin.”

ryhmiin ja kääntyviä sohvankulmia
istumasuunnan mukaan. Alumiinivanteita on
jo useissa malleissa. Yllämainitut
tuotekehittelyuutuudet antavat paremman
hyödyn tuotteesta, joka on tehty varta vasten suomalaiselle käyttäjälle sekä talvi- että
kesäkäyttöön, ja näin jatkavat tuotteen
Sekä matkailuvaunut että -autot on va- käyttöikää. Lisätietoja saa LMC:n suomenrustettu Alden nestekeskuslämmityksellä. kielisestä esitteestä ja maahantuojalta.
Molemmat toimivat myös sähköllä. Kaikissa malleissa on vakiona nestekiertolattia- Korjaukset, huolto, varaosat
Henkilökuntaamme kuuluu kolme myylämmitys, joka on varustettu omalla erillisellä
jää.
Myymme myös tarvittavat varaosat ja
kiertovesipumpulla ja lämmönsäädöllä. Myös
tarvikkeet
sekä suoritamme korjauksia ja
ilmakeskuslämmitteisiä ajoneuvoja saadaan
huoltoja
kaikkiin
matkailuajoneuvotarvittaessa. Raikasvesisäiliö on kiinteä,
merkkeihin.
lukollinen ja lämpimässä tilassa. Lisäksi
lämminvesi tulee keittiöön ja pesuhuoneeseen. Harmaavesisäiliö on vaunuissa
Siilin Caravan Oy
sisällä. Autoissa säiliö on lämpöeristetty ja
lämmitetty. Lattian lämpöeristeenä on Suopuh. 050 3111 900
men malleissa styrofoamia. Varustukseen
fax. 0207300112
kuuluvat myös tehokas laturi ja suuri 80 Ah:n
Pauli Turunen: 0400 671 776
akku. Sisäkattovalo ja ulkovalo toimivat
www.siilincaravan.fi
vaunuissa kaukosäätimellä. Kaikissa malleisinfo@siilincaravan.fi
sa on likaa hylkivät teflonoidut kankaat.
Uutuutena on tulossa istuinlämmitys sohva-

LMC :n matkailuvaunu- ja automallisto
uudistuu!
LMC-mallisto on nyt uusittu suurelta
osin. Tehdas on panostanut suunnittelussa
vaunun kestävyyteen ja asumismukavuuteen, ulkoiseen ja sisäiseen toimivuuteen käytössä, sekä ulkonäköön ja
haluttavuuteen. Merkki on ennenkin Suomessa tunnettu ja arvostettu uusista
keksinnöistään ja ennakkoluulottomasta
varustelusta pohjoisen ajoneuvona.
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Hallitus ja toimikunnat 2008
Hallitus 2008
Seppo Tiilikainen, puheenjohtaja
Markku Miettinen, varapuheenjohtaja
Jari Alanen, sihteeri
Sakari Hoffrén
Terttu Hyvärinen
Leo Markkanen
Jorma Penttinen
Sanna Pesonen
Risto Tomminen

044-371 4426
044-064 7610
040-581 5336
040-057 7085
044-581 1005
040-704 5613
044-526 1522
050-327 9445
040-057 1172

Rahastonhoitaja Aira Willman-Aalto
Jäsenkirjuri Sanna Alanen

050-560 2723
050-593 7283

Reissaajat-lehti
Päätoimittaja: Seppo Tiilikainen
044-371 4426
Toimittaja:
Elina Häikiö
040-541 2637
Ilmoitusmyynti (Kuopion seutu):
Markku Miettinen
044-064 7610
Sanna Pesonen
050-327 9445
Kaikkien edellä mainittujen sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net
Ilmoitusmyynti (Varkauden seutu):
Jorma Sareskivi
040-586 9766
Lehti ilmestyy viikoilla 8, 22 ja 42.
Ilmoitusten jättöpäivät 1.2., 10.5. ja 26.9.2008
Painomäärä 1900 kpl.
Painopaikka Suomen Graafiset palvelut Oy

Kotisivujen ylläpito ja päivitys:
Seppo Tiilikainen

044-371 4426

Toimikunnat ja vastuuhenkilöt
Alatalotoimikunta:
Antero Pöllänen
Tuomo Husso
Alatalon naistoimikunta:
Seija Toivanen
Toimistotoimikunta:
Aira Willman-Aalto
Treffitoimikunta talvipäivillä:
Terttu Hyvärinen
Sanna Pesonen
Ohjelmatoimikunta talvipäivillä: Olli Kinnunen
Nuoret karavaanarit talvipäivillä:Marjo Kinnunen
Sanna Pesonen
Turva- / ajotaitotoimikunta:
Jorma Kotilainen
Jokirantatoimikunta
Pentti Muikku

050-309 8012
044-545 7741
044-545 7742
050-560 2723
044-581 1005
050–327 9445
040-037 3241
040-591 6554
050–327 9445
050-067 1004
050-376 7171

Muut toimihenkilöt
Tieosuuskuntayhdistyksen edustajat:
Kalastuskunta:
Vesiosuuskunta:

Sakari Hoffrén ja Markku Miettinen
Sakari Hoffrén ja Vilho Kaivonurmi
Sakari Hoffrén ja Risto Tomminen

2008 isäntäpäivystysajat:
Alatalo 6.6. – 31.8.2008
Jokiranta 13.6. – 10.8.2008

SF-Caravan ry Viipurintie 58 13210 HÄMEENLINNA puh. (03) 615 311 fax (03) 615 3161
sf-caravan@karavaanarit.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9-15. Toimistossa voit hoitaa jäsenasioitasi sekä asioida
Kulkurinpuodissa ja Caravan-lehdessä.
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P

Aikansa siinä jokkaine maistel ja kuluupa
jokunen oikee syönee vatsansa hieman
yl´kuntoon noista kartano herkuist.
Lurrautettii siinä jälkiruuvan välissä muutama jouluin laulukii. Palluumatka män siinä
hieman pokkeuksellisen pimmeyven vallitessa ilman tahtia isommissa ja pienemmissä
ryppäissä.

Kartanoväki ol laittanu joulupöyvän nii
korreeks, että kylläpä kelepas maistella herkkuja eikä tarvinnu kenenkää ähertää
sapuskojen kanssa Jokirannan ahtaassa ja
kuumassa tuvassa.

Ei siinä kukkaa tainnu keritä ottoo
ruokaperräisiä ku jo tul kehotus kammeta
ittesä tuvan penkille. Välissä suoritettii vuoden ahertajien muistamiset ja isäntä Ekin
luopuessa pestistä muistettii häntäkii
jouluisella korilla. Juhlassa luovutettii Ekille
ja Jorelle ajotaitomerkit, poijjat olvat käyneet
testaamassa taitojaa ja suaneet testit läp.
Välillä repäistiin oikeen kunnolla. Silimät
sijottuna pit repiä mahollisimman pitkä yhtenäinen nauha Varkaaven lehen aukeamasta.
Älytestillä heiteltiin pylpyröitä tikuista toiseen yks kerrallaan. Sanaselityksiä seliteltii
omaksi harmiksi ja ylleisön riemuks.

JOKIRANNAN PIKKUJOULU
ikkujoulut ol tuas Jokrannassa. Alu
eelle tuppaantu himppu alle 50
karavaanaria vaunujen ja autojen
kans olpa jokunekii ilman yömaijoosa ja
pallail illan kähmyssä takas kottiisa, jos ei
suannu kortteeria nuapurin matka-ajoneuvosta.
Enne saunoja hörpättii tuoreet torttukahvit
ja vaihettii kuulumisia. Kello käyessä kuuttatoista järjestäyvyttii jonnoo ja alettii
reippahsti käypi askeleet sävelten soijessa
kuleksija lyhtykulukueena tuonne Juhanalan kartanolle päi.

Joulupukkikii
suapu
muorisa kans tuvalle ja
tulpaha
isäpukkikii
tarkistammaa mittee tuo
poikapukki tekköö ja ossoko
tuo vintiö ees käyttäätyvä
vieraassa porukassa. Joulumuori jako paketit, ja olha siinä jokkaiselle jotakii.
Lauleskeltii joitakii joululauluja niinu pikkujoulujuhlissa pittääkii.
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Aivan yllättäi tuvan ovi aakes ja sissää
tulla tupsahti Suhinalempi. Ol kuullu
levytansseista, ja hankkina oikei “kultakengät” jalakaasa. Tanssia ootellessa
Shinalempi kertoili joitaki elämä tottuksia
(Ei julukaisukelpoisia), ku ol nii mukavoo
porukkookii kasassa. Matkapullo tyhjeni
nopeasti
parempiin suihi
ja tuo toine
tievarren
punane talo
rupes vissii
houkuttelemaa
enemmä kuin
levytanssit
kultakengät
jalassa.
Lopuksi kööjöttii pöyvät ja tuolit terassille
ja viritettii Cd-soitin iskuunsa kaijauttammaa
tasssimusiikkia pikkujoulun viettäjien iloks.
Käyhä siellä töppönen jos toinenniin
tappailemassa tanssiaskeleita Jokranna “parketilla”.
Pillit pussiin ja piä tyynyy näkemiin ja kuulemiin ens jouluun, tosin onha tuossa välissä vielä kuuma kesä kaikkine rientoineen.
Tavataan Jokirannassa tai jossain muuvalla.

JoreS sfc 082203

Reissaajat

Vielä loppuvuoden 2007
tapahtumista

Syyskokoukseen marraskuussa oli
saapunut paikalle 73 yhdistyksemme jäsentä.
Kokouksessa
valittiin
erovuoroisten tilalle uusia hallituksen jäseniä. Ehdokkaita oli viisi. Tälläkin kertaa vaihtuvuus oli hillittyä, koska vain
kaksi jäsentä vaihtui. Myös toimikuntien vetäjiksi vuodelle 2008 jäsenet antoivat nimiehdotuksia, joista hallitus nimeää henkilöt. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa poislukien hallituksen
esitys, jossa kesällä alueille järjestetään tarvittavat isäntävuorot
kausipaikka-laisista. Ehdotusta jäsenet eivät äänestäen kuitenkaan hyväksyneet, vaan kokouksen päätökseksi tuli
että hallitus tekee isäntävuorojen hoitamisesta kesällä uuden ehdotuksen
kevätkokoukselle 2008.
Myöhemmin hallituksessa pohdimme
päätöstä ja totesimme, että päätöksen
mukaan kesäisäntävuoroja ei enää voida toteuttaa kausipaikkalaisten voimin.
Myös talousarvio jäi vahvistamatta siltä
osin, että kausipaikan hinta määrätään
samassa yhteydessä kun hallitus tuo
uuden esityksen kevätkokoukselle.
Olemmeko menossa siihen, ettemme
enää voi käyttää talkoovoimaista kesäisäntäväkeä? Jos hallitus pysyy, niin kuin
sen on pysyttävä, yleisen kokouksen päätöksessä, meillä isäntävuorojen
ulkoistamisen vuoksi alueiden hintataso
nousee kaksinkertaiseksi. Onko totta,
että
jäsenistö
ei
salli
kausipaikkalaisten enää tekevän
isäntävuoroja talkootyönä, vaikka
toimintasuunnitelmassa tätä esitettiin? Oman näkemykseni mukaan
suurin osa kausipaikkalaisista olisi
kuitenkin valmis tekemään vuoroja. Vuorokausihintaa emme pysty nostamaan vaan hinnankorotus nostaisi ai-

noastaan edullista kausipaikkahintaa.
Tämä heijastuu myös muilta osin
talkootyön määrään.
Kokouksen asialistalla oli myös asia
Jokirannan alueen ratkaisusta. Päätös
tehtiin yksimielisesti ilman keskustelua
hallituksen esittämässä muodossa: Jokirannan alueen nykyinen taso säilytetään
vuoden 2010 loppuun ja samalla etsitään
alueelle jatkajaa. Hallitus oli valmistellut
asialle perusteluja miksi Jokirantaan ei
enää investoida. Alueen kausipaikkalaiset
halusivat ottaa syksyn aikana käydyissä
keskusteluissa alueen omaan hoitoonsa
ja aikovat kehittää aluetta omien voimavarojensa puitteissa. Hallitus selvitti alueen sähköistyksen, kunnallistekniikan ja
uusien rakennusten kustannukset. Yhdistyksen talouden ja alueen käyttöasteen
ja pakollisten rakennusvelvoitteiden
vuoksi yhdistys ei pysty kehittämään
aluetta järkevästi. Näistä faktoista tehtyjen laskelmien mukaan kokouksen päätös on koko yhdistyksen kannalta hyvä
ratkaisu. Yhdistyksemme voimavarat
voimme käyttää jatkossa omistamamme
alueen, Alatalon, kehittämiseen ja parantamiseen.
Yhdistyksemme edustajat olivat marraskuun puolivälissä Jyväskylässä liiton
syyskokouksessa. Syyskokouksen
esityslistalla oli taas liiton sääntömuutosesitys tällä kertaa kuuden pohjoi-

sen YT-alueen yhdistyksen esilletuomana. Esitys jäi tälläkin kertaa pöydälle, mutta puheenjohtajapalaverissa oli
jo havaittavissa muutostarve nykyaikaistaa sääntöjä tulevaisuutta varten. Kokouksen päätöksellä YT-alueet tuovat omat
ehdotuksensa sääntötyöryhmälle, joka
esittelee ne kevätliittokokouksessa Seinäjoella.
Syksyllä lokakuussa alkoi myös Alatalon saunaremontti, joka osoittautuikin yllättävän suureksi. Edellisestä
remontista oli kulunut jo lähes kymmenen vuotta. Suuren käyttöasteen vuoksi
tällaiset tilat joutuvat suurelle rasitukselle
ja kova käyttö näkyy vasta vanhoja rakenteita purettaessa. Remonttitalkoisiin
osallistui yli kaksikymmentä henkilöä, eikä
taaskaan tarvinnut käyttää ulkopuolisia
muuhun kuin tarkastustehtäviin.
Harrastuksemme rikkaushan on monipuolinen ammattikunta, joka tarvittaessa ja halutessaan pystyy tekemään mitä
vain.
KIITOS vielä kerran talkoissa
mukana olleille! Rahoituskin järjestyi
hyvin, koska talousarviossa oleva raha
pintavesien ja salaojitusten tekoon siirrettiin tähän remonttiin. Alueemme saunaa voidaan nykyisin kutsua vaikka
edustussaunaksi täysin uudistettujen sisätilojen vuoksi.

Alueemme saunaa voidaan nykyisin
kutsua vaikka edustussaunaksi täysin
uudistettujen sisätilojen vuoksi.
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Yhdistyksemme pikkujoulua vietettiin perinteiseen tapaan Alatalossa marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Paikalle oli saapunut jälleen runsas osanottajamäärä, eikä tänä syksynä ollut edes
huono sääkään, joka olisi jättänyt lapsiperheitä kotiin. Yhdistyksemme naiset
aloittivat valmistelut jo hyvissä ajoin ennen viikonloppua. Perinteinen kehuttu
jouluateriapöytä oli kahdessa
kattauksessa lauantain iltapäivän aikaan.
Myös muiden toimikuntien osalta juhlan
onnistuminen vaati valmisteluja jo loppusyksystä lähtien. Lauantaihin kuului tietenkin juhlasalin, Tipulan ja tuvan
koristaminen, johon osallistuivat naisten
lisäksi myös lapsiperheet. Päivällä lapset saivat askarrella Tuvassa. Tehtäviin
kuului geeli-kynttilöiden tekoa, pipareiden

koristelua ja tonttuaskarte-lua.
Iltajuhla alkoi kello yhdeksäntoista, jolloin saapui myös joulupukki
lahjasäkkeineen. Juhlan aikaan
muistimme muutamia henkilöitä
alueen hyväksi tehdystä työstä.
Yhdistyksemme “ajotaitomestarit” palkitsivat ennätysmäärän syksyn ajotaitotapahtumassa ansioituneita henkilöitä. Illalla Tipulassa tanssittiin
elävän musiikin tahtiin aamun
pikkutunneille saakka.
Myös
jokirantalaisten
pikkujouluihin oli joulukuun alkupuolella
saapunut yli neljäkymmentä henkeä. Tilan puutteen vuoksi juhlatapahtuma ja
ruokailu oli järjestetty jälleen naapurissa
olevaan Juhanalan Kartanoon, jonka jälkeen juhla jatkui Jokirannan tuvassa.
Vuoden päättäjäiset pidettiin Alatalossa ainakin neljännen kerran

Kuka tahansa toope osaa kritisoida, tuomita ja valittaa
- ja niin useimmat toopet tekevätkin. -Dale Carnegie

nyyttikestein. Pitopöytä oli katettu niin
kuin suuremmissakin juhlissa. Iltaan kuului perinteinen rakettien paukuttelu ennen lasten nukkumaanmenoa ja illan päätteeksi karaokeilta. Tätä juhlatapahtumaa
on voitu jatkaa perinteisesti lauhojen
vuodenvaihteiden vuoksi. Paikalla on aina
ollut useita kymmeniä henkilöitä.
Kiitän vielä erittäin paljon viime vuonna toiminnassa mukana olleita hallituksen jäseniä, toimikunnassa olleita henkilöitä, kesäisäntiä ja monissa talkoissa ja
muissa tehtävissä olleita. Sekä suuri kiitos teille, jotka olette käyneet ja tutustuneet vuoden aikana Alatalon SFC-alueeseen. Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille vuodesta
2007!
Kevättä odotellen Seppo Tiilikainen

Aamun ajatus
Kaikki mikä ei ole hyväksi jokaiselle osapuolelle, osoittautuu ennemmin tai myöhemmin huonoksi jutuksi.
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SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY MAKSUT VUODELLE 2008
Kausipaikka touko-huhtikuu Alatalo
140 kpl
vahvistetaan kevätkokouksessa
Kausipaikka touko-huhtikuu Jokiranta 40 kpl
vahvistetaan kevätkokouksessa
Jokirannan kausipaikkalainen maksaa 2 € /vrk oleskelustaan tai matkailuajoneuvon
pidosta Alatalossa.
Kausipaikka sisältää kesä-elokuun aikana kesäisäntä velvoitteen hallituksen laatiman
toimintatavan mukaan. Asia käsitellään ja vahvistetaan kevätkokouksessa.
Kausipaikka voidaan jyvittää ensikertalaiselta loka-huhtikuulta. Jyvitettäessä on velvollisuus
ottaa seuraavan vuoden kausipaikka.
Vuorokausipaikat
Alatalo

touko-syykuu
13 € /vrk sis. valosähkön
loka-huhtikuu
18 € / vrk sis. lämmityssähkön
Joka 6. yhtäjaksoisesti asuttu vuorokausi ilmainen
Jokiranta
touko-syykuu
10 € / vrk sis. valosähkön
loka-huhtikuu
15 € / vrk sis. lämmityssähkön
Joka 6. yhtäjaksoisesti asuttu vuorokausi ilmainen
Säilytyspaikka Jokirannassa loka-huhtikuu
50 €
Aittamaksu
touko-syyskuu
15 € / vrk
Aittamaksu
lokakuu-huhtikuu
25 € / vrk
Vaununsäilytys
tilapäinen, lyhytaikainen 3 € / vrk
Venepaikka
kausipaikkalaiset
20 € / vuosi
Sähkö, mittarivelvoite kausipaikkalaisille
0,10 € / kWh
Sähkön käyttö, ilmastointilaitteelle
3 € / vrk
Sähkö maksetaan vähintään 2x vuodessa. Maksu oma-aloitteisesti maaliskuussa ja
lokakuussa. Hallitus nimeää valvojat valvomaan sähkönkäyttöä ja laillisuutta.

Jäsenmaksut

perusjäsen
perhejäsen

12 € / vuosi
5 € / vuosi

KIITOS!
MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET V. 2007
-pyykkikone / kertamaksu
2 € / kerta
-kuivauskaappimaksu
2 € / kerta
-kuivausrumpu
2 € / kerta
-hella tai uuni
2 € / 2tunti
-tilaussauna
10 € / tunti
-vetoauton lämmitys vuorokausikävijöille
2 € / 2 tuntia
Vetoauton lämmitys kausipaikkalaisille vain oman mittarin kautta

Kiitän kaikkia Teitä
antoisasta, opettavaisesta ja
rakentavasta yhteistyöstä
sekä saamastani tuesta
toimiessani yhdistyksen
hallituksessa ja jäsenrekisterin
hoitajana
kaksi kautta.

Hinnat määräytyvät alueoppaan aikataulun mukaan!
Käyttökorvausten muutokset ja mahdolliset lisäykset päättää hallitus.

Rivijäsen Jorma Sareskivi
Sfc 082203-0

Hallitus 28.10.2007

Kiitos yhteistyökumppanit, Te mainosilmoittajat!
Olette omalta osaltanne kehittämässä yhteistä harrastustamme tuomalla oman yrityksenne esille jäsenlehdessämme.Yhdistyksemme jäseniä on reilut 1500 perhettä. Varsinkin kesällä toimintamme on vilkasta Kuopion alueella. Meidän alueemme Alatalon yöpymiset osoittavat, että karavaanarit ovat liikkuvaa harrastajajoukkoa. Kahtena edellisenä kesänä ovat kävijämäärämme olleet noin 2700 matkailuajoneuvovuorokautta. Kävijämme tulevat ympäri Suomen, ja he käyttävät
oleskeluaikanaan Kuopion ja lähialueen palveluita. Kiitos vielä yhteistyöstä menneinä vuosina ja parempaa alkanutta vuotta.
Seppo Tiilikainen, puheenjohtaja
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Hyvin levätyn yön jälkeen söimme
aamupuurot, venyttelimme jäsenemme,
kiittelimme isäntämme ja suuntasimme
jälleen aurinkoiselle tielle. Lähdimme
Bauska’sta kohden länttä noin 35 km ja
tulimme tielle no E 77. Ylitimme Latvian ja
Liettuan välisen rajan tyylikkäästi ilman
kommentteja. Jatkoimme kohden Siauliai’ta,
josta käännyimme jälleen länteen kohden
Kursenai’ta ja kuuluisaa Ristikukkulaa.
Paikka on tosi vaikuttava, alueella on
satojatuhansia ristejä, uusia tulee
hääparien ym mukana jatkuvasti lisää.
Paikka on niin kiintoisa, että edellinen
Paavikin oli käynnyt siellä puhumassa.
Tilaisuutta varten hänelle oli tehty hieno
puhujakoroke. Vaikuttava paikka, suosittelen käyntikohteeksi. Ei maksa mitään, jollei
huomioida matkamuistokrääsää, jota
tarttuu mukaan.
Kun ilmoitus tulevasta Keski-Euroopan
matkasta julkaistiin VOP:n lehdessä,
alkuarvio oli, että montakohan ilmoittautuu retkelle. Kävi kuitenkin niin, että
ryhmä oli kasassa muutamassa tunnissa,
oli jopa ylitarjontaa. Lopullinen ryhmä
muodostui kuudesta ensin
ilmoittautuneesta. Sattumoisin kaikki
olivat matkailuautoilla, yksi pariskunta oli
Vantaalta, kaksi Porista, neljäs Lapista (ei
pohjoisesta, vaan Rauman naapurista) ja
allekirjoittanut susirajan yläpuolelta
Kuopiosta. Toisen porilaisperheen
mukana oli myös kakstoista vee Patrikpoika. Kuudes perhe Lohjalta ei sattuneen
tapaturman vuoksi päässyt matkaamme
lainkaan. He kulkivat kuitenkin myöhemmin “jalanjäljillämme”.
Matkamme alkoi konkretisoitua keväällä
25. - 27. toukokuuta, kun kokoonnuimme
matkailutreffeille Jyväskylän Laajavuoren
uudelle kämppärille. Tutustuimme tulevaan matkaryhmäämme,kerrattiin
matkaohjelmaa ja reittejä, sekä asioita mitä
on syytä huomioida ennen matkaa.
Rahtilaivalla Tallinnaan
Meidän matkamme täältä susirajan takaa
alkoi jo torstaina 12.7.2007, mutta lopullinen kokoontumisemme tapahtui Helsingin
Länsisatamassa aurinkoisena lauantaiaamuna 14. heinäkuuta 2007. Kuten
aiemmin kerroin, niin Eckerö Linen
Translandia laivan lähtöä kohden
Tallinnaa odotti viisi malttamatonta
perhettä matkajännitystä täynnä.
Laivamme, joka oli niinsanottu rahtilaiva,
lähti laiturista kello 9.30 ja oli välittömästi
ajamassa “kiville” ohjausvirheen seurauksena, mutta siitä selvittiin pienen seisokin
jälkeen oikealle reitille. Olimme Tallinnassa
noin yhden maissa. Laivasta purkautumi-

sen jälkeen suuntasimme nokat kohden
Pärnua. Runsaan tunnin ajon jälkeen
olimmekin kauppakeskus Rimin parkkipaikalla. Tehtiin nopea ruokavaraston
täydennys, tankattiin naapurin Nestehuoltamolla ja sitten taas
tielle.Suunnitelmamme oli ajaa Baltian maat
nopeasti läpi, koska pääkohteemme oli
vastaedessäpäin.
Kohti Riigaa
Jatkoimme upeassa
aurinkoisessa säässä
kohden Latviaa ja
Riigaa. Saulkrastissa
noin 50 km ennen
Riigaa vastaamme tuli
mahtava kulkue
perinne vaatteissaan.
Arvelimme, että
kyseessä oli jokin
kansallinen merkkipäivä. Upea esitys,
kulkueessa oli satoja
jalankulkijoita ja
kymmeniä autoja
panderolleineen.
Päivän
kohteemme oli leirintäalue Iecava’ssa,
nimeltään Labirinti, noin 50 km Riigasta
etelään tietä no E 67. Camping-alue on
mainio, lapsiperheille hyvin sopiva, koska
siellä on toiminta kohteita kuten nimikin
kertoo. Isäntä Janis on erittäin ystävällinen
ja touhuava, ”sivutoiminen” perunan
viljelijä, noin sata hehtaaria. Hänen
vaimonsa on puutarha-arkkitehti ja se
näkyi alueella. Paikka oli siis kerrassaan
upea ja kun vielä kesälle 2008 on tulossa
uudet sosiaaliset tilat (nykyisissäkään ei
ollut moittimista) . Paikan hintatasokaanei
huimannut 14,00 euroa/ yö.
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Liettualaista pitsaa
Ristikukkulalta matkamme eteni edelleen
tietä E 77 aivan Kaliningrad’in rajan
tuntumaan. Ajoimme rajan pinnassa
Liettuan puolella pikku kylien läpi kohden
Vistylis’iä ja samannimistä kämppäriä.
Ajellessemma kohti yöpaikkaa, jollekin iski
nälkä, ja kuin yhteisestä merkistä päädyimme ravintelin pihaan. Katselimme, kun
naapurit kantoivat hyvän näköisiä pizzoja

pöytiin. Tuumailimme, että meillekin
samanlaiset. Niinpä neuvottelujen jälkeen
saimme tilaukset sisään. Odotimme,
paikallisten tilauksia lipui ohi omiemme.
Odotimme toista tuntia arvellen, etteihän
meillä näin lomalla ole kauhea kiirus. Ja
tulihan sieltä lopulta tuotteita, muttei niitä,
joita olimme tilanneet, no vekslailtiin niin,
että ne ensimmäiset tulivat käytetyiksi.
Odoteltiin lisää, oli pieni uuni joten
kapasiteetti ei riittänyt. Lopulta tuli lisää,
mutta ei lähellekkään sitä mitä oli tilattu.
Silloin paloivat matkanjohtajattaren hihat.
Rouva lähti pitkin vetävin askelin hameenhelmat hulmuten kyökkiin. Kuulosti jonkin
aikaa siltä, että siellä käytettiin kaikkia

Reissaajat
tunnettuja kieliä ja vissiin
paistinpannuakin sotkun selvittämiseksi.
Löytyi paljon hyviä syitä, uusi kokki,
kielimuuri, esitteen tekstit olivat erilaisia
enlannin kielisessä ja saksan kielisessä
osassa. Mutta tulihan ne meidänkin pizzat
lopulta ja päästiin syömään, ja hyviähän ne
olivat ja kun vielä Gunnel sai niihin
odotus-alennukset. Pizzat maksoivat kaksi
kappaletta 18,- litiä (norm. 22,-). Parin
tunnin tauon jälkeen ajelimme kämppärille,
joka oli samalla koulutus- ja kurssikeskus,
suht.uusi ja siisti. Camping-alue oli järven
rannalla oleva nurmikkoalue. Ainoa isompi
miinus oli illalla nuoriso, joka soitti
stereoitaan nupit kaakossa ja rauhoittui
vasta, kun ilmoitimme asiasta respaan.
Hintakin oli kohtuullinen, 54,- litiä/yö.
Valuuttakurssi oli noin yksi liti = 0,30
euroa. Diesel litra 3,05 litiä.
Camping WOK
Yöllä sateli hiukan ja aamu oli nuhruinen,
mutta sää selkeni ja kirkastui päivän
mittaan. Kaikki pikkutietkin mukaan lukien
ne ovat olleet tosi hyvässä kunnossa.
Tielle päästyämme olimmekin melko
pian Puolan rajalla, nopea ylitys ja kokka
kohden Suwalkia. Katsomiset jäivät tältä
päivältä ikkunasta ulos tuijottamiseksi,
koska tavoitteemme oli edetä nopeasti
kohti Varsovaa. Taakse jäivät
Augustow, Lomza, Ostrow Mazowiescka,
Minsk Maz. ja sitten oltiinkin Varsossa
campingilla nimeltään WOK. Paikka on
yksityinen erittäin siisti, mäntyjen
varjostama nurmikko kenttä (ja lähes aina
täynnä, joten on syytä etukäteen varata.)

Camping WOK on noin 10 kilometrin
päässä Varsovan keskustasta valtatietä no
E 30 itään, joskin hiukan vaikeasti löydettävissä huonon viitoituksen takia. Mutta
kuten jo kerroin, paikka vastaavasti korvaa
puutteet.

Päivän episodi: Aapo tarkasti moottorin
öljyt ja unohti korkin laiton paikoilleen. Se
putosi pakosarjan päälle, alkoi öljyn myötä
käristä, jolloin Aapo pysäytti. Todettiin
tapahtunut, ongittiin pahoin vaurioitunut
korkki Gunnelin salaatti pihdeillä pois,
tehtiin uusi korkki Al-foliosta ja
ilmastointiteipistä. Ja kaikki oli taas OK.
Ilta vaikutti myös siltä, että on tulossa
lämmintä, nyt jo yli 30 astetta! Istuttiin
lämpimässä illassa mäntyjen siimeksessä ja
suunniteltiin seuraavan päivän, tiistain,
ohjelmaa Varsovassa,joka kuuluu jo
suurkaupunkeihin, väkiluku on noin 1,7
miljoonaa ja koko Puolassa, joka on pintaalataan vain noin
Suomen kokoinen
eli 312700 neliökilometriä, mutta
asukasluku on
noin 40 miljoonaa.
Restauroitu
Varsova
Ja tiistai valkeni
yhtä aurinkoisena
kuin
edellispäivätkin.
Varustimme
itsemme
tarpeellisin aurinkosuojin ja riittävällä
nestemäärällä. Matkamme kohden Varsovan keskustaa alkoi paikallisella bussilla.
Pätkä ajeltiin myös ratikalla ja oltiinkin
vanhassa keskustassa huuli pyöreänä
ihmettelemässä edessä olevaa näkymää.
Vanha tuhoutunut keskusta on rakennettu
aivan entiseen, sotia edeltäneeseen
malliinsa.
Rakennustyö
on ollut
valtava, kun
tietää, että
kaupunki
tuhottiin
kahteen
kertaan mennen
tullen. Sanat
eivät riitä
kuvailemaan
näkymää, se
on koettava
itse paikanpäällä. Kun
kintut
väsyivät, siirryimme paikalliseen ”turistijunaan”, jolla kiertelimme vanhaa osaa liki
tunnin, hyvä matka muuten, mutta oli ilman
selostuksia puute. Tämän jälkeen siirryimme Setä Aurinkoisen Puolan kansalle
lahjoittaman kulttuurikeskuksen (Stalinin
hampaan) 30. kerrokseen, josta olikin upeat
näköalat ylitse Varsovan. Paikka oli
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tietenkin ilmainen. Upea rakennus, joskinaika
nuhruinen sekä sisältä että päältä, rakennusmateriaali on jonkinlaista marmoria.
Varsovassa on ollut näihin päiviin asti
sääntö, ettei rakennettavien uusien
rakennusten korkeus saa ylittää kulttuurikeskuksen korkeutta. Vielä ennen paluuta,
kävimme kulttuurikeskuksennaapurissa
olevassa kauppahallissa. Tavaraa oli joka
lähtöön, mutta lieneekö jo väsy painanut,
koska matkaan ei tarttunut juuri mitään.
Paluu kämppärille suoriutui käännetyssä
järjestyksessä - ratikka - bussi -tassut ja
oltiin
perilläkämppärillä.
Keskiviikkoaamu
aukeni, venyteltiin
väsyneitä jalkoja,
pantiin kalusto
kasaan,
maksettiin majoitus,
joka oli 126,- slotia/2
yötä, pyykinpesukone ja kuivuri
maksoi 10,- slotia/
tunti. Kurssi 10,slotia = 2,65 euroa.
Camping WOK on erinomainen paikka
paikkana, jossa on kiva asua ja josta on
mukavan lyhyt matka julkisilla menokaluilla
mennä keskustaan ja takaisin.
Jasna Goran luostari
Matka jatkui läpi Varsovan kohden etelää
ja Czestochowaa, halki upeiden maalais-,
maatalousmaisemien ja siellä korkean mäen
laella olevaa Unescon suojelukohdetta
upeaa Jasna Goran luostaria. Luostari on
alkujaan varhais-keskiajalta, jota on
laajennettu ja muunneltu tarpeiden
mukaan vuosisatojen aikana. Se on nähnyt
sekä hyviä että huonoja aikoja. Sodassa se
vaurioitui pahoin, mutta on entisöity
taitavasti entiseen loistonsa. Luostari on
jatkuvasti toiminnassa, sen kirkot ja
museot ovat
upeita nähtävyyksiä. Kuuluisin on
ihmeitä tekevä
madonna, Musta
Madonna.
Kyseisessä
kirkossa on
jatkuvasti palvelukset, jopa
yölläkin. Luostarissa käy vuosittain noin 4-5
miljoonaa vierailijaa ympäri
mailman, mutta

Reissaajat

Runsaasti vaihtolaitteita
Eura Mobil Proﬁla 662 HB -06
hinta 43.900,-

Dethleffs T 5801 -05
hinta 42.500,-

Adria Master 2,5 DCI /687 SP -06
hinta 41.700,-

Dethleffs T 5841 -04
hinta 39.900,-

Adria 590 DS -03
hinta 36.500,-

McLouis 690 Glen -05
hinta 35.500,-

Dethleffs Globetrotter 15832 -97
hinta 29.800,-

Hymer 644 -97
hinta 28.500,-

Dethleffs A 5250 -00
hinta 23.900,-

Dethleffs l 6501 B -08
hinta 63.130,-

Dethleffs Exprite RT6844 -08
UUSI
hinta 59.720,-

Dethleffs T6501B -08
hinta 53.420,-

Dethleffs A 5881 HG -08
hinta 49.500,-

Solifer Artic 560 Ns -07
hinta 26.300,-

Hobby 560 UFE Excelsior -07
UUSI
hinta 26.000,-

Dethleffs Camper Lifestyle 560 -07
UUSI
hinta 25.400,-

Hobby 560 KMFE Prestige -07
UUSI
hinta 22.800,-

Solifer S3 -03
hinta 16.900,-

Solifer S7 -98
hinta 15.900,-

Hobby Prestige 540 TL -06
hinta 15.900,-

Solifer S 5 -99
hinta 15.700,-

Polar 560 GS -99
hinta 15.600,-

Dethleffs Camper 500TK -02
hinta 15.500,-

Solifer G5 -98
hinta 14.900,-

Knaus Sport 450 FU -04
hinta 14.400,-

KAFI 642 Future -88
hinta 5.900,-

Hobby 555 TL -84
hinta 4.300,-

Sprite Alpine -80
hinta 2.500,-

UUSI

UUSI

UUSI

Dethleffs A 5831 -08
hinta 48.710,-

UUSI

WWW.HSPITKANEN.FI

KELLOLAHDENTIE, KUOPIO
Kellolahdentie 21, Kuopio, puh. 020 763 1020
Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 020 763 1022
R
Re
Mikko Häyrinen 020 763 1015
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UUSI

Dethleffs Beduin Emotion 595 S -07
UUSI
hinta 28.950,-

Reissaajat
tietenkin eniten katolisista maista. Luostarin ja kirkkojen lisäksi, kompleksin ympärillä on paljon nähtävää - paavin puhujakatos
- kärsimysnäytelmän eri vaiheet
monumentteineen -alttareineen ja paljon
paljon muuta! Kämppärimme, jolle
majoituimme, oli aivan luostarin
parkkialueen vieressä ja nimeltään
Camping nr. 76 “Olenka”, joka on
puistomainen, vehreä alue. Primitiivisenpi
kuin WOK Varsovassa, mutta meille ihan
kiva yhden yön paikka ja kun hintakaan ei
päätä huimannut 45,40 slotia/yö, joten OK.
Keskiviikko oli näin käsitelty, hellettäkin oli
vielä kohtuullisesti - 35 astetta! Makkaroiden paistelun jälkeen kutsui punkka.
Syönnin yhteydessä tuumailtiin seuraavan
päivän reitti ja muu ohjelma, joka olikin
synkempää, koska kohteena oli keskitysleiri Auschwitch. Tankkaus autolle tiisseliä
71 litraa á 3,81 slotia.

“Arbeit macht frei”
Ehkä johtuen tulevasta tutustumiskohteesta, yöunet eivät olleet aivan
normaalin rauhalliset, mutta kuitenkin
urheasti “tulta päin”. Kyseinen keskitysleirien kokonaisuus - Auschwitch Birkenau
- sijaitsee Etelä Puolassa Krakovasta
länteen noin 50 kilometriä nykyisessä
Oswiecim-nimisessä kaupungissa. Vaikka
oli normaali arkipäivä,
Auscwitchissä oli runsaasti väkeä,
vallankin nuorisoa, joka lienee ollut
jonkin asteisella “luokkaretkellä”.
Leirin sisällä oli myös erillinen leiri
SS:n omia vankeja varten - kuulusteluun, kidutukseen ja teloitukseen.
Alueen kaasukammiotkin olivat vain
SS:n käytössä. Yksi erikoisuus
käyntipäivänämme oli se, että oli
kulunut tasan 64 vuotta, siitä kun
Auscwitchissä hirtettiin yhtenä
päivänä eniten vankeja (musta päivä

oli 19.7.1943.) Meidän käyntimme leirissä
oli jo kolmas, mutta se oli edelleen hyvin
vaikuttava, kertoen ihmisenjulmuudesta.
Pienen lepohetken jälkeen matkamme jatkui
kohden Bielsko-Bialaa ja Puolan ja Tsekin
välistä rajaa Cieszyn’issä. Johtuikohan
helteestä, kun rajamiehet lähes käänsivät
meille selkänsä ajaessamme tullissa heidän
ohi. Ajelimme kauniita vuoristoteitä
Mistekin kautta kohti etelää ja Roznownimistä kaupunkia ja samannimistä
kämppäriä eli Camping Roznow. Iso,
vanha, mutta siisti paikka. Meille löytyi
yhdesta nurkkauksesta sopivasti paikat.
Alueelta löytyi myös ihan käyttökelpoinen
uima-allas, joka näin helteellä oli enemmänkin kuin tarpeeseen ja mekin käytimme
sitä!
Kromerizin Piispanlinna
Aamutoimien jälkeen autojen keulat
suunnattiin kohden
seuraavaa paikkaa,
joka oli jälleen
Unescon suojeluksessa oleva komea
Piispanlinna
puistoineen.
Paikka oli nimeltään
Kromeriz, Brno´sta
noin 50 kilometriä itäkoiliseen, valtatie no
47 varrella. Linna ja
sen puisto ovat
peräisin jo 1200luvulta. Ne molemmat
ovat varmasti aikoinaan olleet tosi
komeat. Nytkin ne
ovat melko upeat,
vaikka saneeraus on vielä pahasti kesken,
kun ne pääsivät vähän ränsistymään
vanhan hyvänvallan aikana. Muutamien
vuosien päästä kohde on varmasti erittäin
upea, joten suosittelen lämpimästi. Täällä
olisi voinutkuluttaa aikaa pitempäänkin,
mutta matkan oli jatkuttava. Nyt suunta oli
Brnon pohjoispuolella noin 25 km:n päässä
olevaa Blansko’a. Täällä majoituimme
kahdeksi yöksi Autokemp “Olsovec” issä.

Kämppäri on iso ja nytkin siellä oli paljon
porukkaa, mutta yllättävän hiljaista, ei
paha, niinkuin Kalle sanoi! Kustannuskin
siedettävä eli 580,- koronaa/ 2 yötä.
Naapurin ravintelissa sai hyvät pihvit
kaljan kera 200,- koronaa/ nenä.
Ukonilmakin yllätti meidät lauantaita
vasten yöllä, vaikka se ei aivanpäälle
tullutkaan, mutta salamointi oli komeaa.
Keli jäähtyi juuri ja juuri alle 30 asteen.
Tippukiviä ja vanhoja autoja

Lauantain kohokohta oli mahtavat
Macocha’n tippukiviluolastot vajaan 10
km:n päässä itä-koilliseen Blanskosta,
hienon serpentiinitien pääsä. Ja sinne
lähdimmekin kahden auton voimin.
Parkkipaikka oli vielä tähän aikaan
aamusta melko tyhjä, parkkimaksu oli 50,koronaa/ auto. Kävelimme “kuilun
reunalle”, josta lähti kondoli-hissi melko
viistossa kulmassa alaspäin liki 200
metriä. Kanjonin pohjalta lähtee luolasto
vuoren sisään, jota käveltiin puolisen
tuntia. Välillä laskeuduttiin alaspäin ja
sitten noustiin portaita ja testattiin
pumpun kunto, nitroja ei kuitenkaan
tarvittu. Käytiin avotilassakin ja taas
puoleksi tunniksi sisään, mutta nyt erikois
veneellä. Välillä käytiin katsastamassa
upea hallikin. Oltiin perillä ja ihmeteltiin
luonnon kauneutta kiven sisällä. Luonto
oli veden ja sedimenttien kanssa “rakentanut” mahtavia taideteoksia luolastoissa.
Valojen kanssa niistä oli saatu tosi näyttäviä. Hieno kokemus. Taas kondolilla ylös
Hissi maksoi 70,- koronaa/henkilö.
Luolastokeikka oli 190,- koronaa/ nenä.
Luolastokäynnit ovat niin kysyttyjä, että
sinne on useiden päivien, jopa viikkojen jonot. Olipa hienoa, että Rolf oli
huomioinut tämänkin ja varannut
käyntimme etukäteen.Parkkipaikalla oli
myös upeasti entisöity IFA F9. Tästä
tuli kertomista lastenlapsillekin.
Matkastamme oli nyt kulutettu ensimmäinen viikko! (Jatkuu
seuraavassa numerossa...)
Tarina ja kuvat Esko Vähämaa
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Tervetuloa uudet jäsenet!
25.9.2007 – 21.1.2008
AIRAKSINEN MATTI
DURCHMAN JUHA PETRI
HAVU MARKKU K
HEINO TOMI
HOLOPAINEN PERTTI
HOLOPAINEN SEIJA
JAAMALAINEN VELI M
JANATUINEN SEPPO
JANHUNEN RAUNI
JÄPPINEN TOMMI
JAUHIAINEN REIJO
KAINULAINEN MAURI
KÄRKKÄINEN MERVI
KESONEN HANNU
KILJUNEN JOUNI
KORHONEN MATTI
KULIN LEENA
KUOKKANEN SEIJA
KURIKKA KARI K A
LIPPONEN TIMO
MALKKI VEIKKO
MARKKANEN MATTI
MEHTONEN KARI
MIETTINEN MATTI
MIETTINEN PENTTI
MONONEN EERO
NISSINEN JUHA
PENNANEN ANNELI
PITKÄNEN J HEIKKI T
POIMAA MIKA
POVELAINEN VOITTO
RAHKONEN KARI
REPO KIMMO
SAASTAMOINEN VIIVI
TIILIKAINEN TOMI
TIKKANEN VIRVA
TIMONEN SEPPO
TOIVANEN JUHA-PEKKA
TOIVANEN JYRKI
TONTERI MARKO
TUOMINORO RAIMO
VIILIÄINEN PENTTI

122572-0
113068-0
6278-0
121601-1
112497-0
122497-1
76162-0
122622-0
119786-1
111333-0
82054-0
117320-0
71221-1
122673-0
122711-0
122397-0
121766-1
122644-0
122752-0
122674-0
122334-0
79931-0
122759-0
91636-0
122460-0
122739-0
122541-0
93851-1
51602-0
122927-0
11645-0
122830-0
110441-0
122321-0
112884-0
122322-0
122760-0
122762-0
89733-0
122928-0
122611-0
122949-0

SIILINJÄRVI
NILSIÄ
KARTTULA
JOROINEN
RIISTAVESI
RIISTAVESI
RAUTALAMPI
SUONENJOKI
VARKAUS
KUOPIO
HIRVILAHTI
SIILINJÄRVI
LEPPÄVIRTA
KUOPIO
KUOPIO
SUONENJOKI
KUOPIO
LEPPÄVIRTA
KUOPIO
VARKAUS
NAANTALI
KUOPIO
PÖLJÄ
KUOPIO
VEHMERSALMI
KUUSLAHTI
MUSTINLAHTI
VARKAUS
LEPPÄVIRTA
KUOPIO
HUUHA
KUOPIO
KORTEJOKI
ORAVIKOSKI
KUOPIO
NILSIÄ
VARKAUS
JUANKOSKI
SIILINJÄRVI
VARKAUS
TAVINSALMI
SYVÄNNIEMI

Olet lämpimästi tervetullut
yhdistyksemme jäseneksi!

T

ervetulopaketin yhteydessä olet saanut tietoa yhdistyksemme
tärkeimmistä asioista ja toimihenkilöistä. Jos jokin asiasi as
karruttaa, ota rohkeasti yhteyttä hallitukseen tai muihin toimihenkilöihin. Alueemme Alatalo ja Jokiranta ovat avoinna ympäri
vuoden. Uuden jäsenen tutustumis-setelillä pääset tutustumaan alueisiin ja niiden toimintaan. SFC-alueita on yli viisikymmentä ympäri
Suomen, joista useimmat ovat ympärivuotisia edullisia
yöpymispaikkoja.
Kuopion yhdistys (021) on tällä hetkellä 10. suurin yhdistys. Vuosi
sitten olimme 11. suurin. Kokonaisjäsenmäärämme kasvoi 4,78%, joka
on suurin kasvuprosentti viidestätoista suurimmasta yhdistyksestä.
Terveisin Seppo Tiilikainen 081442-0

JÄSENTILASTO 31.12.2007
Varsinainen jäsen
Ainaisjäsen / kunniajäsen
Veteraani / invalidi
Yhteensä
Rinnakkaisjäsen
Yhteensä

1516
1
4
1521
89
1610

Yöpymiset Alatalo vuosittain 2004-2007
MYYDÄÄN:
Svenska tält, Combi Lux
etuteltta, koko 220-200,
sininen, kaksi talvea
käytössä ollut
Hinta 450 € ,
uusi vastaava 825 €.
Puh 0440 110655 Ami,
040 7059774 Eeva

Vuosi
2004
2005
2006
2007

henkilövuorokaudet
Kp
Vieraat
6749
4275
11018
4312
8917
6582
10991
6856

Yht.
11024
15330
15499
17847

vaunu/autovrk:t
Kp
Vieraat
Yht.
2596
1644
4240
4238
1658
5896
4380
2715
7095
5149
2663
7812

Yöpymiset Jokiranta vuosittain 2005-2007
Vuosi
2005
2006
2007

henkilövuorokaudet
Kp
Vieraat
1901
1157
1833
1485
1838
1981
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Yht.
3058
3318
3819

Kp

vaunu/autovrk:t
Vieraat
Yht.
998
481
1473
985
593
1578
980
822
1802
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