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Puheenjohtajan palsta

Viime vuodesta jäi mieleeni ensimmäiseksi kesä, jota tuskin olikaan. Jos
lomareissut eivät sattuneet vahingossa
aurinkoisille seuduille, oikea kesä jäi
muutamaan tuntiin. Uusi kesä tai ainakin toivo siitä, tulee pikemmin kuin
huomaammekaan. Ja toivottavasti se on
tänä vuonna hiukan kuivempi ja lämpimämpi.
Yhdistyksemme jäsenmäärä on edelleen ollut hyvässä kasvussa. Koko liiton
jäsenmäärä kasvoi n. 3 %. Kasvu on jatkunut aina 1990-luvun puolesta välistä
lähtien. Tämä koko aika on ollut myös
valtion talouden ja kotitalouksien hyvää
kasvuaikaa. Saa nähdä miten nykyinen
taloustilanne vaikuttaa meidän
harrastuksemme kehittymiseen.
Matkailuajoneuvojen ensirekisteröintitilastossa viime vuonna matkailuautojen osuus kirjattiin ensimmäisen kerran reilusti yli matkailuvaunujen. Se näkyy myös liikenteessä. Vaunuja ei vedetä talvella enää niin kuin menneinä vuosikymmeninä. Muistan lukeneeni
yhdistyksemme ensimmäisistä jäsenlehdistä 1990-luvun alkupuolelta, että tammikuussa järjestetyillä laskettelutreffeillä
Kainuun Saukkovaarassa oli kolmekymmentä matkailuvaunua. Saataisiinko enää
tänä päivänä vaunuilijoita liikkeelle yhtä
paljon? Matkailuautoilijan kynnys lähteä
liikkeelle talvellakin on huomattavasti
matalampi ja heitä näkeekin tienpäällä
runsaasti. Tammikuun alussa järjestetyillä Caravan & Camping messujen
treffeillä Turussa oli melkein kolmesataa ajoneuvoa, joista lähes kaikki olivat
matkailuautoja. Olisiko syynä ollut tämän
vuoden messuteema: “Matkailuautoilu
aloittaa vuoden.”
Olen puolenvuoden aikana päässyt tutustumaan kaikkiin kolmeen valtakunnalliseen messutapahtumaan. Jos näitä vertaan, Lahden messut ovat se suurin
näytteilleasettajien tapahtuma. Syksyllä

esitellään lähes kaikki seuraavan vuoden
uudet mallit. Syksyllä tilataan uusi kalusto, joka toimitetaan usein vasta seuraavan vuoden puolella. Kävijöitä oli viime
syksynä n. 16000. Tammikuun messut
Turussa tarjoavat vähemmän kalustoa,
mutta mielestäni siellä paneudutaan
enemmän karavaanimatkailun muihin
asioihin. Teema-aiheita olivat leirintä-alueet ja turvallisuus täydennettynä ajotaiolla ja karavaanareiden ympäristöasioilla.
Liiton asiantuntijat esittelevät matkakohteina myös muita kuin kotimaanmatkailua. Tällä kertaa kävijöitä oli n.
7700. Matkamessut heti seuraavana viikonloppuna Helsingissä ovat koko matkailualaa käsittävät. Siellä on erittäin
paljon näytteilleasettajia niin kotimaan
suurista kuin pienistäkin matkailukohteista, aina kaupungeista melkeinpä
pihaleirintään saakka. Samassa yhteydessä järjestetyt Caravan-messut olivat
eri osastoina Messukeskuksen toisessa
kerroksessa. Mielenkiinnosta yritin hahmottaa miten Kuopio ja lähiympäristö
olivat esillä. Sieltähän ne löytyivät, Kuopion kaupungin osastot Kuopion
Matkailupalveluja myöten. Oli Matkailukeskus Rauhalahti jne.. Esillä oli Tahkovuoren kohteen ja tapahtumat, Alahovin
Viinitila ym. kohteet ympäri PohjoisSavoa. Messuilla oli kävijöitä median
mukaan 86000 ja voitte arvata lauantaipäivänä käydessäni, että tarkempi tiedonhaku kohteista oli vaikeaa. Caravanosaston sisäänkäyntiovella oli SFCaravan ry:n osasto. Siellä näkyvin oli
NCT2009 banderolli. Tapahtuma järjestetään heinäkuussa Kuopiossa Matkailukeskus Rauhalahdessa. Tämä on kuluvan vuoden liiton tapahtumista suurin.
Emme mekään Kuopion yhdistyksenä
jää tästä osattomiksi. Rauhalahti tulee
olemaan ennakkoilmoittautumisien mukaan täysi heinäkuussa 5-11 päivänä.
Tapahtumaviikko on parasta matkailukautta karavaanimatkailussa. Yhdistyksemme alueella Alatalossa meidän
täytyy varautua ko. viikolla myös sellaisiin vieraisiin, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet alueella. Myös ulkomaalaisten turistien käynti saattaa olla alueella
lisääntyvää. Majoituksen järjestäminen ja
mainostaminen antaa hyvän mahdollisuuden majoittua Alataloon. Kenenkään ei
tarvitse kiertää Kuopion kaunista kesäkaupunkia tapahtumaviikon aikanakaan.
Matkaa Alatalosta kaupungin keskustaan torille tulee vain 20 km.
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Sitten toiseen mieleen jääneeseen asiaan viime vuodelta. Kiitän vielä kerran
kaikkia Alatalon kausipaikkalaisia kesäisäntävelvoitteen myönteisestä vastaanottamisesta. Alueen kesä meni kauttaaikojen vilkkaimmissa merkeissä. Koko
vuoden tarkistettu majoituskävijämäärä
nousi 8,71 % vaikka säät eivät olisi antaneet nousuun aihetta. Joustavan isäntävelvoitteen ansiosta lähes kaikki
kausipaikkalaiset tekivät “pakollisen”
vuoronsa ja niille joille vuoro ei käynyt
ollenkaan, löytyi korvaava tekijä. Näin
jatkuvat isäntävuorot tulevanakin kesänä pieniä hienosäätöjä tehden. Tällä tavoin voimme pitää niin vieras- ja kausipaikkahinnat kohdallaan. Kiitän myös
yhdistyksen syyskokousta saamastani
luottamuksesta puheenjohtajakauteni
kahdenvuoden jatkosta. Joko tämän kauden jälkeen olisi aika vaihtaa yhdistyksen vetovastuuta? Täytyykö meidän
muuttaa sääntöjämme niin, että ehdokasasettelu puheenjohtajasta ja hallituksen
jäsenistä täytyy jättää määräaikaan mennessä. Tällä tavoin turvataan yhdistyksemme hallittu hallinnon vaihto ja ehdokkaat saavat puheenvuoronsa kuuluviin
hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.
Toivotan leppoisaa talven jatkoa ja matkailullista vuotta kaikille jäsenille, lukijoille
ja kaikille yhteistyökumppaneille. Autetaan toisiamme ja käytetään meidän
kaikkien
voimavaroja
hyvän
harrastuksemme eteenpäin viemiseksi.
Seppo 81442

Aamun ajatus
Kaikki totuus etenee kolmen
vaiheen kautta.
Ensiksi
se tehdään naurunalaiseksi.
Toiseksi
sitä vastustetaan raivokkaasti.
Kolmanneksi
se hyväksytään itsestään selvänä.
-Arthur Schopenhauer

Huomaa, että jos sinulla on aikaa
nurista ja valittaa jostakin, sinulla
on myös aikaa tehdä jotain asialle.
-Anthony D’Angelo

Reissaajat

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 19.04.2009 klo 13.00
SFC-Alatalo
Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Seppo Tiilikainen
Sandelsintie 8 B 5, 70910 Vuorela
044 3714426

Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
- Hallituksen esittämän hallinto-, talous- ja matkustussäännön vahvistaminen
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00

TERVETULOA!

Toimitus

SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

Elina Häikiö
Ekoraitti 88, 70870 Hiltulanlahti
040 5412637

Ilmoitusmyynti
Kuopion seutu
Markku Miettinen
Telakkakuja 10 B 12, 70100 Kuopio
0440 647 610
Kaikki sähköpostit muodossa
etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

Ilmoitushinnat (sis. alv 22%)
Etusivu
Takasivu
1/1 sivu
1/2 sivu
1/4 sivu
1/8 sivu

katso mediakortti
katso mediakortti
400 €
200 €
100 €
75 €

Hinnat ovat valmiin aineiston
hintoja.
Ilmoituksen teosta veloitetaan
erikseen sovitun hinnan mukaisesti.
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 2009
8, 22 ja 42

Valmiin aineiston jättö
26.1, 30.4, ja 21.9.2009

Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2009
Suomen Graafiset Palvelut, Kuopio

Tervetuloa uudet jäsenet!
1.9. – 31.12.2008
127433-0
127254-0
127147-0
122673-1
127393-0
127372-0
127165-0
1086-0
127188-0
50275-0
127289-0
127382-0
127486-0
127390-0
127530-0
86401-1
127278-0
127516-0
127443-0
127419-0
127102-0
127183-0

ANGERSAARI KARI
ELFVENGRENANTTI
HILTUNEN SIMO
KESONEN SEIJA
KETTUNEN ERKKI
KETTUNEN REIJO
KOLEHMAINEN ANNE
KORKELAINEN MIKKO
KUMPULAINEN HANNU
KYLLÖNEN EERO
LAVI JUKKA
MAKKONEN JUKKA
MÄKINEN ULLA-RIITTA
PARKKONEN EEVA-RIITTA
PARVIAINEN ANNELI
SAHLBERG MINNA
SAVOLAINEN JARI
SAVOLAINEN VÄINÖ
SIVONEN AIMO
TIMONEN URHO
TUOMAINEN HANNU
UIMONEN MIKA

KUOPIO
VARKAUS
KUOPIO
KUOPIO
VARKAUS
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
SIILINJÄRVI
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
KARTTULA
KUOPIO
SIVAKKAVAARA
VARKAUS
KUOPIO
TOIVALA
KUOPIO

Jäsenkirjurimme postittaa Sinulle jäseneksi liittyessäsi
tervetulopaketin. Sen yhteydessä saat tietoa yhdistyksemme
tärkeimmistä asioista. Jos jokin asiasi askarruttaa, ota
rohkeasti yhteyttä hallitukseen tai muihin toimihenkilöihin.
Uuden jäsenen tutustumis-seteli on sinulle ylimääräinen
jäsenetumme. Tutustumis-setelin voit käyttää puolenvuoden
aikana alueella yöpymiseen ja toimintaan tutustumiseen.
Alueemme Alatalo on avoinna ympäri vuoden. SFC-alueita
on yli viisikymmentä ympäri Suomen, joista useimmat ovat
ympärivuotisia edullisia yöpymispaikkoja.
Kuopion yhdistys (021) on tällä hetkellä 8. suurin yhdistys.
Vuosi sitten olimme 10. suurin. Kokonaisjäsenmäärämme kasvoi
3,30 %. Jäsenmäärämme on 31.12.-08 yhteensä 1665 joista perhejäseniä on 85.
Tervetuoa yhdistykseemme!
Terveisin Seppo Tiilikainen 081442-0
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Hallitus ja toimikunnat 2009
Hallitus 2009
Seppo Tiilikainen, puheenjohtaja
Markku Miettinen, varapuheenjohtaja
Jari Alanen, sihteeri
Sakari Hoffrén
Jorma Kotilainen
Eila Kuismanen
Leo Markkanen
Sanna Pesonen
Risto Tomminen

044-371 4426
044-064 7610
040-581 5336
040-057 7085
050-067 1004
040-082 2131
040-704 5613
050-327 9445
040-057 1172

Taloudenhoitaja Aira Willman-Aalto
Jäsenkirjuri Sanna Alanen

050-560 2723
050-593 7283

Reissaajat-lehti
Päätoimittaja: Seppo Tiilikainen
Toimittaja:
Elina Häikiö
Ilmoitusmyynti: Markku Miettinen

Esko Vähämaa
040-037 4020
e-mail: etunimi.sukunimi@gmail.com
Tieosuuskunta, yhdistyksen edustajat: Sakari Hoffrén 040-057 7085
Kalastuskunta:
Sakari Hoffrén
Vesiosuuskunta:
Sakari Hoffrén

044-371 4426
040-541 2637
044-064 7610

Kausipaikkasopimusten
allekirjoittajat

Jari Alanen
Sanna Pesonen

040-581 5336
050-327 9445

Kesäisäntä yhdyshenkilö

Sanna Pesonen

050-327 9445

2009 isäntäpäivystysajat

Alatalo 5.6. – 30.8.2009

Kaikkien edellä mainittujen sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net
Kotisivujen ylläpito ja päivitys
Seppo Tiilikainen

044-371 4426

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.

Toimikunnat ja vastuuhenkilöt
Alatalotoimikunta:
Alatalon isäntä *)
Alatalon naistoimikunta:
Toimistotoimikunta:
Aira Willman-Aalto
Treffitoimikunta talvipäivillä:
Esko Hyvärinen
Ohjelmatoimikunta talvipäivillä:
Turva- / ajotaitotoimikunta:
Veli-Matti Kuohula

050-309 8012
050-560 2723
044-581 2005
040-037 7044

Muut toimihenkilöt
Matkailuasiamies / ulkomaat

Kausipaikkasopimusten teko- ja allekirjoituspäivät ovat
Alatalossa:
Lauantaina
25.4 klo 11-15
Lauantaina
2.5 klo 11-15
Sunnuntaina
3.5 klo 11-15
Muista ajoista on sovittava allekirjoittajien kanssa!
Kausipaikka sisältää kesä-elokuun aikana kesäisäntä velvoitteen 1 vuorokausi/kausipaikka hallituksen
laatiman toimintatavan mukaan.

Kaikkien aikojen suurin liittokokous
Suuren yleisösuosion saavuttanut syysliittokokous pidettiin Kylpylähotelli
Rantasipi Aulangossa marraskuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Kokousviikonloppuun osallistui 330 henkilöä. Lauantaina 22.11. pidettiin puheenjohtajapalaveri yhdistysten puheenjohtajille, jossa oli mukana If Vahinkovakuutusyhtiön Laura Lehdon esittämä puheenvuoro ja liittohallitusehdokkaiden
vaalitentti. Yhteinen päätös syntyi SFC-alueiden sähköjohdoista: SF-Caravan
Kokemäen seutu ry:n puheenjohtaja Aulis Harjun vetoomuksesta. Kaikki SFCalueita ylläpitävät yhdistykset sitoutuivat siihen, että alueella käytetään vain
laillisesti hyväksyttyjä, sähköturvallisuusmääräysten mukaisia sähköjohtoja, joilla matkailuajoneuvo liitetään sähköverkkoon.
Sääntömuutosesitys hylättiin
Yksi ennakkoon kiinnostavimmista asioista oli liittohallituksen esitys liiton sääntöjen kaikkien pykälien muuttamiseksi. Sääntömuutosesityksen ydinkohta oli
liiton toiminta-ajatuksen laajentaminen siten, että SF-Caravan ry olisi ollut laaja-alaisesti leirintämatkailujärjestö. Lisäksi hallituksen tekemässä sääntöesityksessä oli muutamia hallinnollisia uudistuksia, kuten yhden liittokokouksen pitäminen vuosittain nykyisen kahden sijaan. Kokouksessa SF-Caravan Kaakkois-Häme ry esitti esityksen hylkäämistä SF-Caravan Pirkanmaa ry:n kannattaessa. Suoritetussa äänestyksessä hallituksen esitys uusista säännöistä
sai 236 ääntä annetuista 319 äänestä. Hallituksen esitys hylättiin, koska liiton
sääntöjen muuttamiseen tarvitaan ¾ määräenemmistö.
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Päätös sähköjohdon liittämisestä
Hallitus on käsitellyt syysliittokokouksen puheenjohtajapalaverissa tuotua vetoomusta, matkailuajoneuvojen liittäminen sähköverkkoon. Päätös on, että Alatalossa käytetään vain laillisesti hyväksyttyjä, sähköturvallisuusmääräysten mukaisia sähköjohtoja, joilla matkailuajoneuvo liitetään sähköverkkoon.
Päätös koskee jokaista.
Asian mukaista sähköjohtoa voi ostaa karavaanareiden tarvikeliikkeistä tai hyvinvarustetuista säkötarvikeliikkeistä.

Asianmukaisen sähkökaapelin saat alle 50 €.
Paljonko maksaa matkailuajoneuvosi?

Reissaajat

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY
MAKSUT VUODELLE 2009
Kausipaikka touko-huhtikuu Alatalo
250 € /vuosi
Kausipaikka sisältää kesä-elokuun aikana kesäisäntä velvoitteen 1
vuorokausi/kausipaikka hallituksen laatiman toimintatavan mukaan.
Kausipaikka voidaan jyvittää ensikertalaiselta loka-huhtikuulta, mutta jyvitys
velvoitaa ottaamaan seuraavan vuoden kausipaikkan..
Vuorokausipaikat
Alatalo
touko-syykuu
14 € /vrk sis. valosähkön
loka-huhtikuu
19 € / vrk sis. lämmityssähkön
Joka 6. yhtäjaksoisesti asuttu vuorokausi ilmainen
Aittamaksu
touko-syyskuu
15 € / vrk
Aittamaksu
lokakuu-huhtikuu 25 € / vrk
Vaununsäilytys tilapäinen, lyhyt
5 € / vrk
Venepaikka
kausipaikkalaiset 20 € / vuosi
Sähkö, mittarivelv. kausipaikkalaisille 0,12€ / kWh 1.11.2008 alkaen
Sähkön käyttö, ilmastointilaitteelle
3 € / vrk
Hinnat määräytyvät alueoppaan aikataulun mukaan! (1.5 - 30.4)
Sähkö maksetaan vähintään 2x vuodessa. Maksu oma-aloitteisesti
maaliskuussa ja lokakuussa. Hallitus nimeää valvojat valvomaan
sähkönkäyttöä ja laillisuutta.

Jäsenmaksut

perusjäsen
perhejäsen

15 € / vuosi
5 € / vuosi

Hyvä jäsenemme!
Järjestömme yhteistyökumppanilta If-vakuutusyhtiöltä
saat merkittäviä jäsenetuja.
Tutustu osoitteessa
www.lf.fi/karavaanarit
M Y Y D Ä Ä N
Solifer Artic 520 TBL 2004
Otettu käyttöön 28.10.2003.Hyvin
pidetty, erittäin siisti, kuin uusi, vähän
vedetty vaunu. Ollut käytössä vain talvisin. Vaunu on nähtävänä Alatalossa,
osoitteessa Venetie 26. Perikunta myy.
T i e d u s t e l u t :
Kyllikki Kaivonurmi, 0400-666 771
Juha Kaivonurmi, 0400-579 179

MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET V. 2009
-pyykkikone / kertamaksu
2 € / kerta
-kuivauskaappimaksu
2 € / kerta
-kuivausrumpu
2 € / kerta
-hella tai uuni
2 € / 2tunti
-tilaussauna
10 € / tunti
-vetoauton lämmitys vrk. kävijöille
2 € / 2 tuntia
Vetoauton lämmitys kausipaikkalaisille vain oman mittarin kautta!
Käyttökorvausten muutokset ja mahdolliset lisäykset päättää hallitus.
Hallitus 02.11.2008

Pipoja talvilippiksiä
Alatalossa myytävänä talvipäivien aikaan yhdistyksen nimellä olevia hyvä
laatuisia pipoja ja talvilippiksiä.
Hinta 13 € / kpl.
Lisätietoja saat Sanna Pesoselta
puh. 050-3279445

Yhteistyökumppanit
Lehtemme mainosilmoittajat ovat
meille tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Jäsenenä saamme heiltä parhaat palvelut.
Käytetää heidän palveluita.
Kiitos yhteistyöstä!
Ilmoittajien linkit löytyvät myös yhdistyksemme kotisivuilta.
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Reissaajat
Pikkujouluiltiin
Pikkujoulut pidettiin Alatalossa marraskuun
viimeisenä viikonloppuna. Paikka on vakiintunut siitä lähtien, kun alue saatiin yhdistyksemme käyttöön vuonna 1994. Oli ilo huomata ja todeta, että jäsenemme ovat omaksuneet tämänkin tapahtuman koko yhdistyksemme tapahtumaksi eikä vain kausipaikkalaisten tapahtumaksi. Aluehan on kaikkien
meidän yli 1600 jäsenen alue. Mukaan on
aina mahtunut myös vieraita kauempaakin
viettämään karavaanihenkistä tapahtumaa.
Mikäs siinä, kun on hyvät tilat niin lapsiperheille kuin pariskunnillekin. Jo viikkoja aikaisemmin naistoimikunta oli alkanut valmistelemaan jouluateriahankkeita kuten myös ohjelma- ja nuortentoimikunta omia valmistelujaan vähättelemättä muitakaan juhlan järjestäjiä. Perjantai-iltaan kuului toisiimme tutustuminen ja karaokelevytanssit. Voitte uskoa,
että tupa oli täpösen täysi innokkaista laula-

jista ja tanssijoista. Olihan paikalle saapunut noin sataviisikymmentä henkilöä.
Lauantai-aamun aikana lapset ja aikuisetkin
askartelivat tuvan lämmössä. Askareisiin
kuului joulukuusten ja pipareiden koristelu,
sekä käpykukkien valmistus, josta olimme
saaneet kesälomareissulla oppia SFC-Koivulehdossa käydessämme. Viikonlopun odotetuin hetki oli jälleen jouluaterian nauttiminen
lauantai-iltapäivän aikaan. Kaksi kattausta oli
tehty ammattitaidolla. Iltatilaisuudessa oli
suuri kunnia kiittää
naistoimikunnassa ahkeroineita. Iltaohjelman aikaan paikalla
kävi joulupukkikin
muoreineen seuraamassa lasten laulua ja
tanssia. Tilaisuudessa
muistettiin ja huomioitiin useita henkilöitä

menneiden vuosien aherruksesta ja tärkeistä tekemisistä yhdistyksen hyväksi. Tapahtumaan on liittynyt myös joka syksyn ajotaitotapahtuman merkkien jako. Tälläkin kertaa merkkejä jaettiin toistakymmentä. Iltajuhlan tauon jälkeen elävää tanssimusiikkia laidasta laitaan soitti tuttu karavaanarimme Kari
Kuosmanen. Seuraavana päivänä kotiuduimme jälleen näkemisen toivossa odottamaan
oikean joulun tulemista.

Perinteinen joulu-ateriapyötä kerää lauantai-iltäpäivänä juhlijat
yhteisen juhlapöydän ääreen.

Pipareiden koristelu kuului osana pikkujoulujen valmisteluun

SF-Caravan ry:n liittohallitus 2009

Esko Vähämaa on pyydetty yhdistyksemme matkailuasiamieheksi. Eskolla on useiden vuosien
vankka kokemus Euroopan ja Baltian maiden matkailusta. Hän on myös liiton VOP-kerholainen.
Euroopan ja Baltian matkailusta järjestetään halukkaille info-tilaisuus mahdollisesti ennen kesälomia.
Seuraa aktiivisesti ilmoituksia kotisivuiltamme ja
Alatalon ilmoitustaululta.
Voit kysyä kaikissa ulkomaan asioissa tietoa suoraan Eskolta puh.nro: 0400-374020 tai sähköposti
etunimi.sukunimi@gmail.com.

Mummo ei tiennyt
Tapahtui Savon Pariisissa eli Joroisissa.
Vanhempi savolaisrouva oli tullut kylille potkukelkallaan ja kuinka
ollakaan, Stop-merkin kohdalla “männä vipeltäny” hameen helmat
heiluen Stopmerkistä piittaamatta.
No, siihen samaan risteykseen samaan aikaan sattuivat paikalliset
virkavallan edustat ja pysäyttivät mummon opastaakseen tätä
tekonsa mahdollisista seurauksista.
Röhnäkkäämpi poliiseista avasi keskustelun tiedustelen
mummelilta, jotta “Tieteekö se arvon rouva, jotta mikä liikennemerkki
se tuossa tolpan piässä sojottaa?”
Eturivi: Minna Joensuu Kuopio, Juha Rakkola vpj. Vantaa,
Juha Hämäläinen pj. Lappeenranta, Heikki Leinonen vpj. Riihimäki. Tähän kiireisen oloinen ja nuoria poliisipoikia hätkähtänyt
mummeli vastaa kintaalla viitaten, että “En tiiä, mutta käykee
Takana:Seppo Tiilikainen Vuorela, Jari Valkeapää Masku,
kyselemässä tuosta viereistä baarista, ehkä joku siellä tietää.”.
Timo Honko Nokia, Eino Impola Raahe, Matti Pasanen Suolahti
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Vaunubongausta
Jos olet käynyt Canarialla Inglesissä, olet saattanut huomata
rantaravintoloiden parkissa saman vaunun. Tämä oli lokakuussa
-08. Liekö joku parkkeerannut vaununsa kausipaikalle?
Lomakohteessa ajeli myös matkailuautokin.
Hymer on harvinainen Suomessa varsinkin venäjän rekisterissä. Vaikka Tahkovuorella vuoden vaihteessa oli tällainen harvinaisuus, saattaa jo lähivuosina tavata täällä näitä enemmänkin.
Autossa oli paljon mainoksiin viittaavia tekstejä ja logoja. Ne
ovat vaan myytyä mainostilaa yksityisen autossa. Venäjän karavaanijärjestössä on noin 150 jäsentä, ajoneuvoja maassa on
huomattavasti enemmän.
Fiksattuja ajoneuvoja oli esillä Matka-, Caravan 2009 messuilla
Helsingissä. Kuvassa niistä yhden taiteilijan työnäyte.
Kuvat: Seppo Tiilikainen

MEILTÄ RENKAAT KAIKILLE TEILLE!

RENGASPARI OY

Paketti- ja
matkailuautoihin

Itkonniemenkatu 25
70500 Kuopio
Puh. (017) 2614203, 2632755
Avoinna ark. 8 - 17

Advanti SF01
15" 360€/SRJ
16" 435€/SRJ

Renkaat ja vanteet henkilöja pakettiautoihin, myös
matkailuautoihin ja -vaunuihin.
Tutustu kaupungin laajimpaan
valikoimaan.

www.rengaspari.fi

ASENNUKSET TULOJÄRJESTYKSESSÄ, AIKAA VARAAMATTA!
Yhdistyksemme toiminnan pyörittämiseen ja tapahtumien toteuttamiseen tarvitaan innokkaita ja idearikkaita
henkilöitä. Tapahtumat toteutetaan talkoovoimin, nykyisin tapahtumakohtaisesti. Talkoolaiset ovat vapautettuja
treffi- ja ruokamaksuista.
Jos olet kiinnostunut yhteistoiminnasta, ilmoittaudu jo ennakkoon hallituksen jäsenille tai tapahtumien vastuuhenkilölle. Yhteystiedot löydät lehden “Hallitus ja toimikunnat 2009” tiedoista tai kotisivuiltamme.
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Tapahtumakalenteri 2009
6.- 8.3.
19.4.
14.- 6.8.
4.- 6.9.
27.- 29.11.

Talvipäivät
Kevätkokous
Härkäjuhlat
Rompepäivät ja karaokekilpailut
Pikkujoulut

YT-ALUEEN TREFFIT:
22 - 24.05.
Lettutreffit
24 - 26.07.
Heinärieha
14 - 16.08.
Härkäjuhlat
28 - 30.08.
Rosvopaistit
12.09.
Valotreffit
19.9.
Muikkumarkkinat
RuskaTreffit
25 - 27.09.

Alatalo
Alatalo
Alatalo
Alatalo
Alatalo

Pääsiäinen ja vappu
Pääsiäinen
jaseuraa
vappuilmoittelua
kotisivuilla
ilmoitetaan ja
ilmoitustaululla

Hiilimutka
Hietasaari
Alatalo
Jokiranta
Hietajärvi
Rekiniemi
Vuokatti

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

Ruunun-Helmi, Vaala

Pohjois-Suomen
YT-alueet
SF-Caravan ry,
Kuopion Matkaulupalvelu,
SFC Kuopion seutu

MUUT TAPAHTUMAT:
12.-14.6.
Pohjois- ja Järvi-Suomen
YT-alueiden yhteistreffi
5. - 11.7.
Pohjoismaiset Karavaanipäivät

Kuopio, Rauhalahti

31.7. - 9.8.
18. - 20.9.

Ipswich, Iso-Britannia
Lahden Messukeskus

75.FICC-Rally
Caravan 2009

Volttikatu 2, Kuopio
puh. (017) 2669500, fax (017) 2669506
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erikseen
kotisivuilla
ja ilmoitustaululla.
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Talkoolaiseksi Pohjoismaisille Karavaanipäiville?
Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestetään Kuopiossa 5.11.7.2009. Vaikka matkailukeskus Rauhalahti hoitaa lähes kaikki
tekniset järjestelyt, tarvitsemme mukaan innokkaita talkoolaisia
lähinnä kortteli-isännän ja -emännän tehtäviin. Lisäksi käytännön askareisiin kuuluu mm. ohjelmasta informointia, sisäänajon
ja paikoituksen avustamista ja opastusta alueella.
Talkoolaisilta odotamme myönteistä palveluhenkeä, kykyä ylläpitää yhteishenkeä kortteleissa ja “ruotsin” kielen taitoa. Tarjolla on mielenkiintoinen ja ikimuistettava leiriviikko monipuolisine
ohjelmineen. Isännän tehtävistä ei makseta palkkaa eikä matkakorvauksia. Päivittäin tarjoamme aamiaisen ja lounaan. Talkootehtäviin tulevat ovat vapaita leirimaksuista.
Haemme talkoolaisiksi ensisijaisesti pariskuntia. Talkoolaisten
määrä tarkentuu sen jälkeen, kun tapahtuman osallistujamäärä
on selvillä.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: SF-Caravan ry, Timo Piilonen, puh.
(03) 615 3121, sähköposti: timo.piilonen@karavaanarit.fi

Lisätietoja ja ohjeita löytyy osoitteesta
www.nct2009.fi.

Yhteismatka lentäen Unkariin!
Matka Unkariin toteutetaan lentäen toukokuussa 2009 mikäli kiinnostuneita matkaan löytyy.
Matkankohde on Akác-tanya, suomalaisessa omistuksessa oleva unkarilainen majoitus- ja ratsutila. Tila on ottanut vastaan
lomailijoita jo vuodesta 1998. Tilalle on rekennettu 2002-2003 uusia ja viihtyisiä majoitustiloja, viime vuosina karavaanareille
parkkipaikkoja, perinteisen savusaunan ja sen yhteyteen grillikodan..Kartanolla on myös suomalainen puulämmitteinen sauna.
Akac-tanya sijaitsee Újlengyelin kylässä 55 kilometrin päästä Budapestistä kaakkoon. Tila sijaitsee rauhaisassa ympäristössä
akasia- ja tammimetsien ja viljapeltojen keskellä.
Majoitus vaihtoehtoja on neljä eri tyyppistä:
Kartanon päärakennuksessa on kuusi 2-3 hengen aurinkoista huonetta.
Uuden hirsitalon yläkerrassa on kolme isompaa 2-3 hengen huonetta. Alakerrassa on neljä pienempikokoista 1-2 hengen huonetta.
Neljässä mökissä on seitsemän 2-5 hengen kaksikerroksista huoneistoa omaa rauhaa kaipaaville.
Hirsitalo, joka sopii mainiosti vaikka ystäväpiirille.
Lähtö ja ohjelman alustava ehdotus esim.
• ke 6.5, aamulla lento, nouto kentältä ja Budapestin kaupunkikierros, majoittuminen.
• to kiertomatka Tonavan mutka esim. Vizegrad, Szentendre, Estergom ym. Tonavan mutkan idylliset pikkukaupungit, linnat ym.
• pe, maauimala ja viinikellari.
• la, vapaata oleilua ja tutustumista ympäristöön, savusaunan lämmitystä ja iltaruuaksi lihan kypsyttelyä.
• su, markkinat jos on lähistöllä, kuljetus kentälle.
Kohteita ja järjestystä voidaan räätälöidä. Hinta-arvio 250 euroa / hlö; sisältää majoituksen saunat, ruokailut (ei mahdollisen
retken aikana ulkona) juomat olut, talon viini ja balinka sekä softit, kuljetukset, retket. Siis periaatteessa täysihoito lisukkeineen.
Hinta edellyttää 10 hlöä.
Finnair on myynyt meno-paluu Kuopio-Helsinki-Budapest ja takaisin lentoa talven aikana alle 300 euroa / hlö. Helsinki-BudabestHelsinki alle 200. Muut lentoyhtiöt reilu 100, riippuen tilausajankohdasta. Lentohinnat saattavat vaihdella nopeastikin.
Jos olet kiinnostunut, ota pikaisesti yhteyttä joko soittamalla Seppo Tiilikainen 044-3714426 tai sähköpostilla
seppo.tiilikainen(at)sfc-kuopionseutu.net.
Tutustu netissä maatilaan, majoituksiin, retkiin, jne.
Akác-tanya , www.akactanya.hu/index_fi.html
Majoitustila ja retket , www.heppa.net
Unkari-info, www.unkari.info/fin

Sivu 10

Reissaajat

Pulkkamäki ja luistinrata
(säävaraus)
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osmon vaunupalvelu
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Päivällä laulaa rekka
ja illalla Arska
Joroislaisen monen alan harrastajan tai
ammattilaisen, Aarne Saarisen, tai tuttujen
kesken Arskan elämäntapaan on kuulunut
useita harrastuksia työn ohella. Päivät kuluvat rekka-auton ratissa moottorin ja pyörien laulua kuunnellen Varkauden ja EteläSuomen välillä. Iltaisin mies vaihtuu laulajaksi tanssipaikkojen mikrofoniin. Jo peruskoulun ala-asteella Jämsänkoskelaissyntyinen Arska joutui laulamaan yleisölle sen aikaisen opettajansa pienellä painostuksella.
Opettaja huomasi, että tässä pojassahan on
laulajan ainesta. Arskalle laulutaito on
periytynyt hänen äitinsä suvun kautta. Äidin, Aila-Annelin, suku on lähtöisin laulumailta karjalasta, joten ei ihme, että pojasta
on polvi parantunut. Aila-Anneli on itsekin
innokas ja taitava karaokelaulaja.
Arskaa oli jo pikkupoikana kiinnostaneet
kaikenlaiset urheiluharrastukset, varsinkin
kesäisin 7-ottelu ja talvisin yhdistetty. Taitojen kehittyessä hän alkoi osallistua kilpailuihin ja menestystäkin tuli, aina suomen
mestariksi saakka. Arska on ensimmäinen
TUL:n urheilija, joka on voittanut yhdistetyn Suomen mestaruuden. Vuosi oli 1988 ja
voitto oikeutti maajoukkuepaikkaan. Kun
nuoret miehet kasvoivat pituutta kilpaa,
Arska sanoi tulostensa jääneen muiden kilpailijoiden tason alle. Kesälajeista jatkui
kuitenkin keihäänheitto, jonka kilpailutuloksiin itse miesten pituus ei vaikuta.
“Siihen aikaan urheilumenestyksen myötä
tuli varusteita, mutta ei rahaa. Enkä päässyt
Lahden MM-kisoihin, vaikka näytöt olisivat riittäneet. Sanoivat suoraan, että väärän
urheiluliiton ukko ei niissä kisoissa hyppää.
Pistin sukset pussiin, ja lähdin oikeisiin töihin”, tuumaa Arska Saarinen.
Tänä päivänä Joroisten Kuvansissa asuvalla, lahjakkaalla urheilijalla on 23 TUL:n
suomenmestaruutta neljässä eri lajissa ja 19
piirikultaa, kaikki eri lajeissa. SM-pokaalejakin on hyllyssä kolme. Urheilu-uran jäätyä taakse, kalenteriin jäi tyhjää aikaa ja
Arska alkoi laulaa.
“Lauluharrastukseni jatkui muutaman
vuoden tauon jälkeen karaoken innostamana. Yhdeksänkymmentäluvun alussa oli
MTV3:n järjestämä Stinan Stara- karaokekilpailu. Voitin kilpailun laivalla, ja sain
palkinnoksi Bahia Feliz-matkan Canarialle.
Tällöin ajattelin, että laulaminen on kivaa
touhua. Lauleskelin pienimuotoisesti joskus
häätilaisuuksissa ja joskus Joroisissa tansseissa.
Kilpailuvietti alkoi leikkimielisesti. Kuhmossa on tullut voitto kaksi kertaa peräkkäin Tangontaitokilpailussa. Menestystä on
tullut myös Kiuruveden Vihreillä Niityillä.
Tangokilpailuiden semifinaalissa Raisiossa
Arska on ollut viisi kertaa tavoitteenaan

televisiolähetykseen
p ä ä s e m i n e n .
Semifinaaliin hän pääsi
neljän alkukarsintakilpailun voittajana,
mutta ei koskaan finaaliin. Tangokilpailun järjestäjä ei löytänyt niin
korkeaa lavaa, missä
Arskan pituus olisi tullut tarpeeksi esille. Kuitenkin karavaanareiden
Tangomarkkinoilla
Lestijärvellä tuli voitto
tangokuninkaaksi 2005
kesällä.
Kirkkain kruunu tuli viime kesänä Haapamäen
höyryveturipuistossa,
kun Arska kruunattiin
Suomen ensimmäiseksi
Humppakuninkaaksi.
Esikarsintoja pidettiin
tammikuusta lähtien eri
puolilla Suomea. Niissä
valittiin 500 kilpailijan
joukosta semifinalistit.
Semifinaali alkoi torstaina 3.7. jolloin valittiin
20 laulajaa jatkoon
perjantaiksi.
Perjantaina 4.7. laulajia säesti Onnenmaa orkesteri. Illan aikana valittiin 5 finalistia naisista ja miehistä, jotka kisailivat kirkkaimmasta kruunusta lauantaina. Arska oli myös
yleisön suosikki.
Kunniaa seurasi levytyssopimus. Single “Sä
teit sen taas” soi jo Järvi-Suomen ja Radio
Kajanuksen kanavilla. Laulukeikkoja on tullut jo kiitettävästi Etelä- ja Keski-Suomeen
oman Alfa-orkesterin kanssa. Orkesterin kokoonpano vaihtelee duosta useampaan
soittajaan saakka, tarpeen mukaan. Ohjelmistoon kuuluu vanhempaa kunnon tanssimusiikkia; humppaa, valssia, tangoa, lavajiveä
sekä muitakin tanssirytmejä, yleisön mielihalujen mukaan. Keikkoja pystyy varaamaan
joko Humppalaulukilpailun järjestäjältä Extraviihteeltä tai suoraan Arskalta. Ensi kesänä
Höyryveturipuistossa, kilpailuviikonloppuna, esiintyvät molemmat humppakuninkaalliset, Aarne Saarinen ja Terhi Matikainen.
Perheeseeni kuuluu vaimoni Marja-Liisa,
jonka tapasin karaokeharrastuksen myötä,
sekä 8-vuotias Sonja-tytär, ylpeilee Arska.
Sonja voitti viime kesänä Vekara-Varkaus alle
10-vuotiaiden laulukilpailun. Laulua Sonja
harrastaa niin, että häntä täytyy välillä
toppuutella muihinkin asioihin naurahtaa
Arska.
Koko perhe on kiinnitetty ensi kesän heinäkuussa Leppävirralle kesäteatterin
musiikkinäytelmään. Arskan näyttelijänroolit
ovat ihan kuninkaalle sopivat: Olavi Virta ja
Reijo Taipale.
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Harrastuksiin kuuluu myös autourheilu,
Rallisprint. Miksi? Siksi, että se on halvempi
rallimuoto kuin oikea ralliurheilu. “Sprinttiä
ajelen silloin kun aika ja kukkaro riittävät”
sanoo Arska.
Mikä sinua innosti vielä karavaani harrastukseen? Joskus perheeni sattui lainaamaan
vanhemmiltani matkailuvaunua. Innostus
heräsi heti kerta laakista kun huomasimme,
että lapsemme on oikean ikäinen tähän harrastukseen. Kierrämme enimmäkseen karavaanipaikkoja, koska niistä löytyy aina
Sonjalle leikkikavereita. Vaunu meillä liikkuu
ympäri vuoden, enimmäkseen kuitenkin kesällä. Matkailuvaunua hyödynnän tarpeen
mukaan myös laulukeikoillani. Halu olisi seurata myös suuria musiikkitapahtumia, kuten
Porin Jazz festivaaleja, mutta aika ei vaan sovi
aina halun kanssa yhteen, tuumii musiikin
suhteen kaikkiruokainen Arska.
Mitä haluaisit vielä kertoa?
“Terveisiä karavaanareille. Teistä löytyy paljon hyviä laulajia. Ottakaa rohkeasti osaa
erilaisiin laulukilpailuihin. Tiedän entisenä
kilpaurheilijana, ettei laulamaankaan pidä lähteä kylmiltään. Ääntä täytyy lämmittää, niin
kuin lihaksiakin urheilussa ennen kilpailuja,
ettei tulisi lihasrikkoja”.
Parasta kiitosta saan teiltä yleisönä kun
tanssilattia on täynnä.
Nähdään tanssipaikoilla ja silloin tällöin
myös Alatalossa karaoke-illoissa.

Reissaajat
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Käytä nestekaasua oikein
Vuosittain Suomessa sattuu nestekaasun
käytössä keskimäärin 1 – 3 kuolemantapausta. Suurin osa kuole-mantapauksista
on johtunut häkämyr-kytyksistä. Kaasuvuodot ovat aiheuttaneet tulipaloja ja
räjähdyksiä. Onnettomuuksien syitä on
monia: laiteviat, laitteen väärinkäyttö, ilmanvaihdon puute tai virheelliset asennukset.
Onnettomuuksia voi kuitenkin ehkäistä ja
riskeihin voi varautua.
Turvatekniikan keskus (TUKES) on laati-

nut oppaan nestekaasun käyttäjille ja sen
tarkoituksena on nestekaasun turvallisen
käytön edistäminen kesämökeillä, veneissä
ja matkailuajoneuvoissa.
Oppaassa on myös tietoa kaasulaitteiden
hankinnasta, huollosta ja asennuksesta
sekä riskeistä, joita nestekaasun käyttöön
liittyy.
Kaasuletkulla voi nestekaasupulloon liittää
vain yhden kaasulaitteen. Letkun pitää olla
nestekaasun käyttöön tarkoitettua, sen pituus saa olla enintään 1,2 m ja sisähalkaisija
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10 mm. Letkun kiinnitys on varmistettava
molemmissa päissä letkunkiristimillä. Kotitaloudessa käytettävä nestekaasuletku on
oranssin värinen. Letkun tulee soveltua käytettäväksi -30 C:n lämpötilassa. Kaasuletkua
ei saa johtaa ulkoseinän läpi. Kun kaasulaite on liitetty suoraan letkulla kaasupulloon,
toimii
pulloventtiili
pääsulkuventtiilinä.
Lähde: www.tukes.fi.

TURVATEKNIIKAN KESKUS
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OSA 1: Pitkä marssi kohti etelää
Ajatuksemme tehdä seuraava kesäretki
Italiaan ja Toscanaan syntyi jo syksyllä 2007.
Lopullinen päätös tästä tehtiin
“luokkakokouksemme” yhteydessä
Kuninkaanlähteellä syksyllä 2007, jossa
myös sovittiin matkan esivalmistelujen aloittamisesta. Matkaryhmäksi muodostui jo
aiemmilta vuosilta tutut perheet. Viisi perhettä kesän 2007 retkeltä ja kuudes aimmalta
Hollannin retkeltä. Näin oli syntynyt Elefantti-tiimi, joka lähti pitkälle marssille kohden
etelää.
Lomajärjestelyjen vuoksi ajankohdaksi tuli
heinäkuu 2008. Matkat junailtiin Helsingistä Trawemündeen ja takaisin laivalla. Saksan läpi ajetaan “pikamarssia”, koska sehän on
“nähty”. Keväällä 2008
VOP’n vuosikokouksen
yhteydessä lyötiin lopullinen aikataulu lukkoon.
Rolf kumppaneineen varmisti etukäteen kämppärit
ym. koska turistikausi oli
jo alkamassa ja paikat osin
täysiä, etenkin kun meitä
oli viisi ja osin kuusi autokuntaa “tunkemassa”
kämppäreille. Valmistelut
onnistuivat kiitettävästi!

Sitten hiukan mainosta pääkohteestamme
Toscanasta: Toscana lienee Italian suosituin
matkailumaakunta ja sen pääkaupunki Firenze vetää vertoja niin Roomalle kuin
Venetsialle yhtenä maan vilkkaimmista turistikohteista. Firenzen taide- ja arkkitehtuuriaarteet ovat kuitenkin vasta puolet totuudesta. Toscanassa on lisäksi paljon pieniä
taidekaupunkeja. Chiantin kuuluisa viinituotantoalue on myös luonnonkaunis.
Ostosmahdollisuudet ovat erinomaiset ja
ulottuvat muotivaatteista käsin tehtyyn paperiin. Ruoat ja viinit ovat varmasti Italian
parhaasta päästä. Toscana on hyvin
vuoristoista, mutta on siellä myös upeita
hiekkarantoja. Toscanalaisten elämäntyyli on
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ihastuttavan letkeä ja kiireetön. Ihmiset ovat
iloisia ja kohteliaita.
Vielä vähän “nappulatietoa”: Maakunnan
pääkaupunki on Firenze, pinta-ala on noin
23 000 km2, pituus noin 210 km ja leveys 170
km. Alueen läpi virtaa Arno-joki, korkein vuori on Monte Prato (n.2 000 m). Vertailuksi
koko Italia: Pääkaupunki on Rooma, maan
pinta-ala on 301 000 km2, väkiluku lähes 60
miljoonaa, korkein vuori Monte Bianco /
Mont Blanc 4807 m. Suomen pinta-ala 338
100 km2 (suurempi kuin Italia), väkeä runsas
5 milj..
Matkamme jakautui kahteen osaan, aivankuin taitoluistelussakin, tekniseen- ja taiteelliseen osaan. Alkumatka Italiaan asti ja vastaavasti paluu
Trawemündeen
olivat teknistä- ja
Italia ja ennenkaikkea Toscana
olivat taiteellista
osiota.
Lopulta koitti
päivä kun kokoonnuimme Finnlinesin terminaaliin Helsingissä 4.7. klo 15.00.
Kaikki olivat intoa
ja menohaluja
täynnä, kun ajelimme ryhmänä

Reissaajat
Finnmaidin suureen kitaan. Autoja oli kuin
molokin kidassa monessa kerroksessa, valtaosa rekkoja. Oli jo ilta kun majoituimme
hytteihimme, vielä iltasyönti ja sitten
koisimaan. Lauantai päivä vietettiin laivalla
miettien tulevaa koitosta. Illalla olimme
Trawemündessä ja laiva purki kidastaan nopeasti lastinsa, niin meidätkin. Aiemmin
sovitusti lähdimme välittömästi “bahnalle”,
no A7. Ohitimme Hampurin ja Soltaun eteläpuolella käännyimme piemmälle tielle kohden
Bergeniä ja lopulta Celleä. Ajoimme illan
himmetessä vanhaan tuttuun Stellplaziin
Cellen kaupungissa. Lyhensimme näin seuraavan päivän ajorupeamaamme. Stellplazilla
oli jo meidän lisäksemme kymmeniä autoja ja
vaunuja. Alue on hyvin suosittu
keskeisyytensä takia. Osatekijä lienee myös
se, että alue on ilmainen, joskin
palveluitakaan ei ole. Iltarituaalien jälkeen
siirryimme kukin orrellemme ja uni maistuikin.
Sunnuntaiaamu 6.7. valkeni aurinkoisena
ja lämpimänä. Aamutoimien jälkeen
suuntasimme jälleen tielle reippaasti, olihan
edessämme retkemme pitin päivämarssi. Liikenne oli suhteellisen rauhallista rekkaliikenteen puuttuessa tieltä. Täällä rekat eivät pääosin aja lauantaisin eikä sunnuntaisin.
Suuntamme oli kohden etelää. Ohitimme tyylikkäästi Hannoverin tullessamme jälleen
moottoritielle no A7. Göttingen, kuuluisat
Kasselin mäet, Fulda. Würzburg ohitettiin
etäänmältä, sitten tuli Ulm’in kaupunki, jon-

ka eteläpuolella on pikkukaupunki nimeltään
Illertissen, jonka kämppärille, Camping
Illertissen, majoutuimme noin klo 17.00. Paikka on siisti ja hiljainen, hintakin kohtuullinen 19,40 € vuorokausi, auto, kaksi henkilöä
ja sähkö. Olimme ajaneet lähes kahdeksansataa
kilometriä
Trawemündestä
lähdettyämme. Matka oli pitkä, mutta valtaosa moottoritietä ja lauantailiikenne. Loppumatkasta keli muuttui sateiseksi, lämpötila ulkona noin 20 astetta. Näin oli sekin sunnuntai vietetty.

Arki ja sen
askareet alkoivat. Aamutoimien jälkeen
juotimme myös
“hevosemme”,
tiisseliä 67 l á
1,69 €. Päivän
teemana oli siirtyä aina Italian
puolelle asti Itävallan, Liechtensteinin ja
Sveitsin läpi.
Päivämatkaa
kertyisi noin 250
kilometriä, mutta edessä oli vuoristo-osuus!! Matka alkoi
edelleen tiellä noA7 muuttuen
Memmingenissä A96:ksi. Tätä ajoimme Itävallan rajalle, moottoritietarran oston jälkeen
(6€/viikko), kohden Bregenziä, jonka jälkeen
pätkä tietä no A14. Tältä loikattiin uuteen
valtioon, Liechtensteiniin ja sen pääkaupunkiin Vaduz’iin. Patrickille piti saada avaimenperä täältä ja onnistuihan se. Parkkipaikkojen
puutteen takia emme pysähtyneet
Vaduzissa, vaan ajoimme kaupungin laidalla
olevalle isolle marketille, jossa tuhosimme
ensimmäiset frangimme. Katselimme huuli
pyöreänä ison maailman menoa.
Mihin jarrut hävisivät?
Täältä jälleen moottoritielle,
nyt No:lle 13, joka vei Chur’in
ohi kohden Splügeniä. Paljon
puhuttu Splügen tuli vastaan
yllättäen kuin salama taivaalta. Ryhmämme johtaja vain totesi lälläriin lakoonisesti, että
nyt alkaa sitten nousu yli 2100
metriin ja mutkia riittää. Edessä ovat noin 50 km:n mittaiset
serpentiinit. Lähdimme urheasti kohden rinnettä, kartturimme
eivät uskaltaneet katsoa ulos,
kelikin oli sateisen ankea. Kun
saavuimme Sveitsin ja Italian
rajalle Splügenpass’iin,
rouvien kädet tärisivät kuin
horkkatautisen. Mikä lie
rouville tullut? Tullimies kertoi
rouville, että ainoa lääke siihen
o n
konjakkihömpsyt. Näin tehtiikin.
Karttureiden rauhoituttua matkamme jatkui
edelleen serpentiineillä ja kelikin oli edelleen
sateinen ja ankea. Lopulta tulimme huipulle
ja tasaiselle, mutta tyyntä ei jatkunut pitkään,
vaan alkoi alaspäin meno. Se oli yllättäen
yhtä pitkä kuin ylöspäinkin. Kesken rinteen
Aapo totesi, että jarrupoljin on viety, ei ollut
jarruja, hui olkoon! Ammattimiehenä Aapo
ei hätääntynyt, vaan veti käsijarrun päälle
saaden näin vauhdin hallintaansa. Tuli
tasanne ja taukopaikka, jossa jäähdyteltiin
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jarrurumpuja varovasti ja kas kummaa: jarrut
löytyivät! Loppumatka Chiavenna’an menikin jo sitten rutiinilla.
Kuuluisat Splügenin rinteiden serpentiinit
olivat unohtumaton kokemus, voisi vaikka
uusia. Mutta meidän kalustomme oli kokonsa puolesta aivan äärirajoilla, mutkissa meinasi tulla ongelmia, myös tehot ja jarrut olivat kovilla. Aikaa rinteillä kului yli kaksi tuntia. Kun maa jalkojemme alla oli tasaantunut,
ajoimme Chiavennasta muutaman kilometrin
Piuroon Camping Acquafraggia’an, jossa
meitä olivat jo Anita ja Kalle vastaanottamassa. Varmaankin heidän ansiostaan sääkin
alkoi kirkastumaan.
Kämppäri on erittäin siisti ja viihtyisä vuorten rinteessä aivan Piuron kylän kupeessa.
Vieressä on myös upea vesiputous, joka näin
sateitten jälkeen oli upea nähtävyys. Vesimäärä ei ole suuren suuri, mutta putouksen
korkeus on huima, useampi sata metriä. Ilta
meni turistessa ja kerratessa päivän kokemuksia. Päätettiin pitää seuraava päivä eli
tiistai lepopäivänä.
Jälleen aamu valkeni. Hätäisimmät lähtivät
patikoiden Chiavennan keskustaan, me
hitaammat tutustuimme vain Piuroon. Päivä
oli erittäin aurinkoinen, lämpöä oli yli 30 astetta. Huiluun ohessa maksoimme
majoituksemme, joka oli 22,50 €, jälleen auto
kaksi henkeä ja sähkö. Olimme alueella kaksi
yötä. Saimme myös maistaa Splügen-olutta
ja hyväähän se olikin, hintaa en tiedä. Piuron
keskustassa piccolo-tuoppi olutta maksoi 2
€. Ja sekin oli hyvää ja kylmää. Näin oli toinen päivä Italiassa ohitettu. Kerrattiin vielä
seuraavan päivän ajoreitti Firenzeen.
Keskiviikko 9.7. valkeni ja heti aamurituaalien jälkeen suuntamme oli jälleen kohden etelää. Chiavennasta lähdimme “parempaa” tietä kohden Leccoa, jonka jälkeen tie
muuttui moottoritiesi ohittaen Milanon sen
itäpuolitse. Tultiin moottoritielle no A1, jota
ennakkoon pelättiin ruuhkaiseksi, mutta jota
se ei onneksemme ollutkaan. Ohiteltiin
Piacenza, kuuluisa Parma, Reggio, Modena,
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Bologna, jonka jälkeen tie kääntyi suoraan
alas kohden Firenzeä. Oli sovittu etukäteen,
että täällä Firenzessä Camping
Michelangelo’ssa olisimme ennen klo 15.00.
Olimmekin melko tarkoin perillä sovitussa
ajassa. Rolf oli kuitenkin jo varmistanut mat-

noin 1,5 miljoonaa vierasta. Teokset ovat aikajärjestyksessä. Vuonna 1993 terroristit räjäyttivät museossa pommin joka surmasi viisi ihmistä ja aiheutti suuret aineelliset vahingot. Tämän takia turvatoimet ovat mittavat.
Ehdoton käyntikohde Firenzessä oltaessa.

kan varrelta, että olemme kutakuinkin
ajallamme perillä. Varaus oli ihan hyvä, täälläkin oli hyvin täyttä.Saimme kuitenkin ihan
hyvät paikat lähes vierekkäin.
Kämppärimme on aivan Firenzen keskustan tuntumassa Michelangelo-kukkulan
rinteessä Piazzale Michelangelo- näköalatasanteen vieressä. Täältä on hyvät reitit
patikoiden vanhaan keskustaan, joskin rinne on raskas. Myös bussiyhteys keskustaan
on erittäin hyvä eikä ole kalliskaan 1,20 €/
sivu ja henkilö. Näköalatasanteelta on upeat
näkymät yli koko Firenzen. Tasanteella on
myös yksi kopio Taavetin (David) patsaista.
Kuuluisat rakennukset on helppo paikantaa
täältä. Hätäisimmät kävivät jo kävellen “kylällä”, meidän muiden ihmetellessä mailman
suuruutta. Tavattiin suomalainen kulkuri,
joka oli polkupyöräretkellä aloittaen sen Ateenasta, tullut laivalla Italiaan, käynyt Pisassa
todeten sen tylsäksi. Aikoi jatkaa täältä Venetsian kautta Itävaltaan, Saksaan ja laivalla
kansipaikalla Rostockista Helsinkiin. Hui
kauhea! Myös suomalainen matkailuauto oli
alueella.
Firenzen taideaarteita
Torstai oli toivoa täynnä. Ostimme bussiliput respasta ja suuntasimme pysäkille. Oli
aikainen aamu, kello oli vasta 7.00. Nousimme
bussi no 13 ja suuntasimme kohden keskustaa. Pääkohteemme tälle päivälle oli museo
Galleria degli Uffizi eli upea taidemuseo, jossa on kuuluisien taiteilijoiden töitä tauluista
- freskoista - patsaisiin. Paikka on erittäin
suosittu. Vaikka se avataan italialaisittain
aikaseen eli klo 8.15, niin ovella oli jo jonoa,
mekin etunenässä. Vaikka Uffizi (toimisto)
onkin valtava rakennuskompleksi, niin myöhemmällä päivää ihmisiä oli ihan tungokseen
asti. Museoon otetaan sisään kerralla vain
660 henkeä ja ennakkovaraus on tarpeellinen toimenpide. Vuosittain museossa käy

Pääsymaksu museoon on kaikesta mahtavuudesta huolimatta hyvin kohtuullinen 14,00 €
/ henkilö.
Kun taiteesta oli saatu tarpeeksi, lähdimme kohden keskustaa Piazza del Duomo’lle.
Alue sisältää tuomiokirkon (Duomo),
kampaniilin (kellotornin, Campanile),
Baptisterion Kastekappeli, (Battistero) ja
Museo dell’Opera del Duomon silmiä hivelevän kaunis rakennusryhmä. Myös näissä
rakennuksissa on valtavasti arvokasta taidetta. Piazza aivan kuhisi väen paljoudesta.
Jonot eri kohteisiin olivat tuntien
pituisia.Minkähänlaista täällä on silloin kun
on oikea turistikausi? Lyhyin jono oli kastekappeliin, joten päätimme käydä vain siellä
tänään. Pääsylippu oli 3 €/ henkilö. Kappeli
on vihreästä ja valkoisesta marmorista rakennettu kahdeksan kulmio ja Firenzen vanhimpia rakennuksia 500 - 600-luvulta, uusittu
1000-luvulla. “Mökin” kuuluisin kohde on
sen kolmet pronssiovet vuosilta 1330 - 1424.
Sisällä olevat maalaukset ja mosaiikkisarjaa
ovat upeita.
Tälle päivälle olikin tullut kulttuuria ihan
tuutin täydeltä, oltiinhan sillä taiteellisella
osalla. Mutta taidekaan ei täytä vatsaa, joten menimme syömään Piazzalle. Söimme
hyvää pastaa ja joimme elämämme kalleimmat kaljat. Pasta-annos maksoi 12 €, mutta
puolen litran tuoppi maksoi tasan 10,00 €,
hui!! Näin hyvän ja arvokkaan aterian jälkeen olikin jo aika könytä kohden kämppäriä.
Kävelimme kohden kuuluisaa Arno-joen ylittävää siltaa Ponte Vecchio, joka on rakennettu 1345 tulvassa tuhoutuneen sillan tilalle. Silta sisälsi alkuaikoinaan mm. lihakauppoja, teurastamoja ym.,mutta hajuhaittojensa
takia ne kiellettiin ja tilalle tulivat kulta- ja
hopeakauppiaat. Nämä ovat täällä tänäkin
päivänä. Kannattaa tutustua siltaan. Jatkoimme Ponte Vecchiolta rantakatua
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kämppärille päin ja tultiin toisen sillan,l Ponte
alle Grazie’n kulmaan, jolta bussimme kurvaa
rantakadulle. Miten ollakaan, bussi oli juuri
tulossa, Rolf juoksi pysäkille pidättelemään
sitä niin, että me hitaanmatkin kerittiin kyytiin. Rouvat jäivät kämppärin pysäkillä pois
kyydistä, me Rolfin kanssa jatkoimme yhden
pysäkkivälin ja tulimme Piazzale
Michelangelolle, jossa otimme kaungista kuvia, joita sitten myöhemmin voi näytellä
lastenlapsille ja kertoa jos muistaa miten
hauskaa meillä oli. Mekin palasimme teltoille,
kertailimme vielä päivän tapahtumia.
Suunnittelimme seuraavan päivän ohjelmaa.
Pääkohteeksi tuli Duomo, mutta sinnekin on
lähdettävä aivan aamusta, jotta vältytään
suuremmalta ruuhkalta.
Perjantaina 11.7. sitten aamuvarhaisella
nousimme bussiin no 13. Ajoimme nyt toiseen suuntaan ja tulimme lopulta
kekusrautatieasemalle, Stazione Centrale
Santa Maria Novella’an. Tämäkin upea iso
rakennuskompleksi sopii hyvin arvokkaaseen ympäristöön. Täältä kävelimme kohden
tuomiokirkkoa, jonka pyöreä kupoli näkyi ylitse muun rannuskannan. Tulimme ovelle ja
totesimme, että tulimme kreivin aikaan, jono
oli vielä melko lyhyt, vain muutama kymmenmetrinen. Santa Maria del Fioren tuomiokirkko on valtava rakennus, sen sisälle mahtuu
20 000 ihmistä kerralla sisälle. Myös tämä on
rakennettu liki tuhat vuotta sitten Carraran
valkoisesta-, Maremman punaisesta- ja
Praton vihreästä marmorista. Arvokkaita taide-esineitä on aikojen saatossa siirretty muualle, joten kirkossa taidetta onkin lasimaalauksia lukuunottamatta yllättävän vähän.
Kupoliin on mahdollista kiivetä 463
klaustrofobista porrasta pitkin ylös, josta on
mahtavat näköalat yli kaupungin. Kupoliin
emme sattuneesta syystä kiivenneet, Duomo oli ilmainen, ja olikin upea nähtävyys.
Jälleen kuuluu suositeltavien listalle. Duo-
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mon alla olevaan Kryptaan oli pääsymaksu
3 €, mutta emme käyneet.

Jälleen tarvittiin ruumiin kulttuuriakin eli
ruokaa. Pizza, joka oli hyvää maksoi 7,50 €
ja olut vain 8,50 €. Ruokailun jälkeen kävelimme jo tutuksi tullutta reittiä Ponte
Vecchion kautta bussipysäkille päin. Toisen maailmansodan aikana herra Hitler oli
antanut ukaasin, ettei siltaa saa missään
vaiheessa särkeä. Se on liian arvokas
kulttuurihistoriallinen kohde tuhottavaksi.
Ilta leirissä elvyttiin ja suunniteltiin seuraavan päivän reittiä kohden Pienza’a ja Il
Casale’n maatilaa. Matka on noin 125 km
Firenzestä kaakkoon. Osa matkasta on
mottorititä A1, joka vie Roomaan. Loppumatka taas pieniä maisemateitä.
Selvittelimme myös välimme kämppärin
kanssa, joka oli 34,40 € / autokunta ja vrk.
Olimme Camping Michelangelossa peräti kolme yötä. Säätila suosi edelleen meitä,
ulkolämpötila oli 33 astetta ja autossa sisällä
35 astetta. Paljon jäi vielä katsottavaa seuraavaan kertaan. Kahden päivän vierailulla
ei kerkiä kuin raapaista sitä huikeaa nähtävää mitä Firenzestä löytyy.
Luomucamping Pienzassa
Lähdimme lauantai aamuna kohden
Pienzaa. Viimeiset parikymmentä kilometriä
ajeltiin upeita maisemateitä ja tulimme mäen
harjanteella olevalle maatilalle Il Casale. Tila
on peräisin 1500-luvulta. Isäntäväki on alunperin Sveitsistä ja ovat luomuviljelijöitä. Viljelyn ja karjanhoidon lisäksi heillä on maatilamatkailua. Näin suurena ryhmänä suomalaisia ei aikaisemmin ole heillä käynnyt, vain
jokin yksittäinen “maatilatalkoolainen”. Paikka on vanha maatila ja primitiivinen, mutta
täytti meidän tarpeemme täydellisesti. Reipas vaihtoehto camping-elämälle. Nyt olimme aidossa toscanalaisessa maalais-

maisemasa, upeaa. Istuimme iltaa talon terassilla, jolta oli komeat näkymät lähi kyliin,
mm Pienzaan, jonne seuraavana päivänä päätimme kävellä. Isäntäväki tarjosi meille hyviä talon omalla reseptillä valmistettuja
pizzoja ja niitä riitti. Lisukkeina erilaisia salaatteja. Palan painikkeeksi oli italialaisittain
viiniä ja lopuksi talon omaa punaviiniä, sekin tosi mainiota. Näin oli sekin päivä vietetty.
Talon tarjoaman ekologisen aamupalan jälkeen, valmistauduimme retkeemme Unescon
suojelukohteeseen Pienzaan. Linnuntietä
matka oli noin viisi kilometriä, mutta huomioiden serpentiinit sivusuunnassa ja pystysuunnassa, matkasta kertyi liki kymmenen
kilometriä. Pääsimme puolentoista tunnin
taaperruksen jälkeen noin tuhat vuotta vanhaan pikku kaupunkiin. Pääkatu on noin sata
metriä pitkä, jonka varrella on mm. Paavi Pius
II:n rakennuttama kirkko. Ko herra oli täältä
syntyjään. Vaikka oli sunnuntai, osa kaupoista oli auki. Paikka oli pian katseltu, muttä syödä piti kuitenkin. Kahvi ja sämpylä maksoi
10 €. Energiajuomapullo 1,50 €. Paluumatka

alkoi ja meni ihan tyylikkäästi runsaassa tunnissa. Paikalliset kulkevat kuulemamme mukaan ko matkan 45 minuutissa.
Aamulla sää oli pilvipoutainen,
jopa pientä sadeuhkaakin leijui ilmassa. Lämpötila noin 25 astetta.
Iltapäivällä kirkastui ja lämpö nousi yli 30:n asteen. Kun pääsimme
puolikuolleena takaisin Il Casaleen,
niin kylmä olut maistui tosi hyvältä. Se oli semmoinen retki! Suosittelen vain erittäin hyväjalkaisille.
Parhaat rinteet olivat niin jyrkkiä,
että ne oli pitänyt betonoida ettei
tien pinta valu sateella laaksoon. Ilta
istuttiin jälleen talon terassilla, mutta nyt omin eväin. Suunniteltiin
seuraavan päivän retkeä kylpylään
Bagno Vignoni’ssa. Iltapalan jälkeen Unijukka tulikin tosi nopeasti, ei tarvinnut herutella. Huomio
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päivän retkeltä: ei tullut rakkoja eikä
hiertymiä!
BagnoVignonin kuumat lähteet
Jälleen tuli uusi päivä, maanantai 14.7. Ryhmämme jäsenistä Anita ja Kalle luovuttivat
leikin ja lähtivät kohti kotia, lomat loppuivat.
Osa ryhmästämme suunnisti kuumille lähteille Bagno Vignoni’in. Etruskien aikainen kylä
sijaitsee noin 15 km länteen Pienzasta Sant
Quirico d’Orcia’n naapurissa. Pienen kylän
talojen keskellä on kuumista lähteistä muodostunut allas, jota paavit, pyhimykset ja
keskiajan pyhiinvaeltajat käyttivät hyväkseen. Nyt altaassa ei saa kylpeä. Kylän reunalla olevan hotellin sisäpihalla on uima-allas, joka maksusta on käytettävissä. Kuuma
vesi, liki 50 asteinen, virtaa pieniä kanavia
pitkin vanhasta altaasta. Koska kanavat ovat
avonaisia, niin yleisö liottelee varpaitaan kanavassa istuen sen kivetyllä reunuksella. Kokemus uima-altaassa oli miellyttävä, mutta
sekin hauskuus piti lopettaa ja jatkaa matkaa.
Ajelimme jälleen maisemateitä ohi pienten
upeiden kylien, nousimme
Monte Amato’n (1738 m) rinteitä ja tultiin jälleen vanhaan
punaviinikaupunkiin
Montalcino’on, joka on kukkulalla noin 40 km etelään
Sienasta. Sen kuuluisin ja näyttävin maamerkki on 1300-luvulla rakennettu Rocca’n linnoitus. Viinikaupat - enoteca - näkyvät kaupungin pääkadulla
hallitsevana, onhan alue kuuluisaa
punaviineistään
Barolo’sta ja Brunello’sta. Täälläkin olisi saanut aikaa kulumaan, mutta tie kutsui. Olikin
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jo ilta, joten suuntasimme kohden Il Casalea. Selvitimme velkamme isännille ja
pakkasimme automme seuraavan päivän
marssia varten. Kustannuksia: vuorokausimaksu oli 25 € / autokunta sisältäen aamupalan vuorokaudessa. Illallinen 20 € / nenä,
olut 2 € / pullo, vesi 1 € / pullo. Talon viini Il

Casale 7 € / pullo. Vesikylpylä 12 € + huppu
1,50 € /nenä. Spagetti + kahvi 11 € /annos.
Aamutoimien jälkeen autojen nokat käännettiin kohden itää ja uusia seikkailuja. Jälleen ajeltiin upeita maisemateitä kohden
Montepulciano’a. Ylitettiin moottoritie A1,
ajeltiin pikkukylien läpi ja tultiin vanhaan
etruskien aikaiseen kaupunkiin Cortona’an.
Vanha kaupunki on vuoren Monte Egidio’n
kupeessa korkealla ja siltä on upeat näkymät Toscanaan ja Umbriaan. Täälläkin on
vanhoja kirkkoja, sekä museo, joka kertoo
jopa 1500 vuotta vanhasta etruskien historiasta. Täälläkin saisi aikaa kulumaan vaikka
kuinka, mutta aika rientää.
Suuntasimme jälleen vihreälle tielle ja kohden Siena’a. Ylitettiin A1, nyt toiseen suuntaan. Tie muuttui lähes moottoritieksi. Seuraava majoituspaikkamme löytyikin helposti, mutta ongelmaksi tulikin se, että Sienan
kaupunki olikin päättänyt sulkea sen ja panna remonttiin. Ei auttanut vaikka Rolfilla oli
dokumentti, että tervetuloa! Mutta hänen
neuvokkuudellaan ja kielitaidollaan selvisi
vaihtoehto camping. Soitto sinne ja asia oli
klaari - tervetuloa! Kämppäri oli hieman
mutkikkaan tien päässä Sovicille’n kylässä
noin kymmenen kilometrin päässä Sienasta
länteen ja nimeltään Campeggio La
Montagnola (ajallisesti matka tuntui paljon
pitemmältä). Se osoittautui erittäin vehreäksi
ja viihtyisäksi paikaksi sekä siistiksi. Myös
täältä oli hyvät bussiyhteydet Sienan kes-

kustaan. Illan istujaisissa päätettiin aamulla
lähteä keskustaan bussilla, joka lähtee
kämppäriltä klo 9.00. Paluu keskustasta klo
15.55 kämppärille. Ja eikun orrelle. Päivän
ajosuorite oltiin jälleen tehty erittäin aurinkoisissa merkeissä, yli 30 astetta varjossa.

Sienan muurien sisä- ja ulkopuolella
Keskiviikkona 16.7. klo 9.00 oli lauma
elefantteja kyttäämässä bussin lähtöä. Mentiin Sienan sydämeen Plazza A. Gramsci’lle,
joka on myös bussien välietappi. Täältä
suunnistimme eri nähtävyyksiin. Ensin tietenkin kirkko Duomo, joka on 1300-luvulta ja
jälleen marmoria. kirkon erikoisuus on sen
marmorilattia koristepaneeleineen. Nähtävyys ovat myös saarnastuoli ja veistokset.
Pääsymaksu Duomoon oli 3 € /nenä, jos koko
kompleksiin haluaa tutustua, joka vie päivän,
maksaa 10 € / henkilö.Jälleen upeata!
Täältä siirryttiin toiselle ihmettelyn
kohteelle kapeata
portaikkoa pitkin Il
Campo’lle. Aukio
on Italian komeimpia aukioita. Siellä
järjestetään kahdesti vuodessa
jännittävä perinteinen ratsastuskilpailu, Palio. Aukion laidalla on
hienoja keskiaikaisia rakennuksia,
joista Palazzo
Pubblico on näyttävin. Aukio on
areenamainen,
kaareva reuna on
monta metriä äs-
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ken mainittua Palazzoa ylempänä. Pinta on
kivetty, joten ihmetyttää miten hevoset
turnajaisissa pysyy pystyssä liukkailla
kivillä. Aukion tutustumiseen on varattava
aikaa riittävästi, siellä on nähtävää.
Kaarevalla yläreunalla on paljon kauppoja ja
ravintoloita. Söimme eräässä niistä Paniinin
(voileipä) + vesi 8,50 € /
annos. Kuriositeetti: tilasimme kolme pulloa vettä,
maksoimme kolme pulloa,
mutta tulikin vain kaksi
pulloa. Pitkän riitelyn jälkeen tarjoilija toi kolmannen pullon, mutta oli erittäin koppava sen jälkeen.
Eli pientä huijausta yritetään jatkuvasti.
Täältä
jatkoimme
seikkailuamme takaisin
Plazza A. Gramscille ja sen
vieressä olevan puiston
La Lizza’n markkinatorille,
Viale C. Maccari’lle. Kauppiaita oli kymmeniä ja
myynnissä
kaiken
karvasta krääsää. Jotain
tarttui myös meidän matkaan. Erikoista oli myös
myyntikojujen katot, jotka
hydraulisesti orsien avulla käännettiin auton katolle, fiksua. Parempijalkaiset kiersivät vielä kaupungin ympäri
tutkien sen vanhat muurit. Siena on myös
etruskien perustama 1300-luvulla. 1472 perustettiin pankki Monte dei Paschi di Siena,
joka nousi yhdeksi Italian suurimmista rahalaitoksista. Kello lähestyi neljää, joten
elefanttien oli aika siirtyä bussilla leiriin.
Bussilippu maksoi 2,60 € / henkilö ja sivu.
Iltatoimien yhteydessä sovittiin seuraavan
päivän viinitilakäynnistä, Sari määrättiin nyt
pomoksi!
(Jatkuu seuraavassa numerossa, jossa nautitaan helteestä ja syödään vihdoin pizzaa...!)

Reissaajat

PÄÄSIÄINEN

TENAVAT TERÄVINÄ

Pääsiäisen aika oli aiemmin hyvin kurinalainen. Pitkänä perjantaina ei menty
kylään eikä ainakaan tanssittu. Lapset piiskattiin ja syödä ei saanut kuin eilispäivän tähteitä ja niitäkin vasta auringonlaskun jälkeen. Synti oli, jos nauroi
niin paljon, että hampaat näkyivät. Liekö näissä ankarissa muistikuvissa syy
siihen, että pääsiäispyhiä ei haluta nykyisin enää perinteisesti viettääkään ja
päivät täytetään mieluusti monenlaisilla urheilullisilla riennoilla.

Kaksi 8-vuotiasta poikaa käveli koulusta kotiin.
Toinen heistä tuumasi: “Minua ärsyttää, kun
meidän luokalla on sellaisia valittajia.” Toinen
mietti hetken ja jatkoi: “Niin on meilläkin, mutta
meidän äitipä sanoi, että sellaisia on kaikkialla.
Niiden työpaikallakin on sellaisia!”

ARVOITUKSIA

Lauri kyseli illalla sängyssä, että miten sitä
voi tietää kenen kanssa menee naimisiin? Äiti yritti
lyhyesti selittää, että törmäät joskus johonkin
kivaan tyttöön, rakastutte ja menette ehkä
naimisiinkin. Poika oli tovin hiljaa ja sanoi:
”Mutta äiti, mitä jos minä tölmäänkin puuhun?...”

Kananmuna
Ruostunut teräsmies.
Paleltunut apina
Pinohima.

Sivu 21

1.
2.
3.
4.

1. Valkoinen maja, keskusta täynnä kultaa. Mikä se on?
2. Mikä on ruskea ja lentää taivaalla?
3. Mikä on sininen ja roikkuu puussa?
4. Mikä on kiinaksi kerrostalo?

Reissaajat
Vettä ja hikeä
Oli sitten lauantaiaamu klo 8. Herättiin kaivinkoneen käynnistysääneen. Niin alkoivat syksyn talkoot Alatalossa. Harmaa taivas ja
vettä taivaan täydeltä. Mutta näinhän se on, että karavaanari ei ole
tehty sokerista. Ylös, ulos ja harava käteen ja rapsuttamaan pihamaita.
Alueen uudistusremontti kunnon hiekkapaikkojen rakentaminen
ja salaojien piilotus oli miesten puuhaa. Taisi siellä olla yksi reipas
nainenkin, ei niissä sadekamppeissa oikein erottanut. Lapiot ilman
riimuvartta kourissa hyvässä tiimihengessä salaojat menivät salai-

seen piiloonsa. Pekka kaivinkoneen puikoissa oli työn taidonnäyte
vailla vertaa. Ammattimies, ei voi muuta sanoa.
Yksi löytyi sokerilla kuorrutettu sadevarjohiippailija jolle löydettiin sopiva homma sisähommissa. Ei kaadu enää lasit tai kahvikupit
tuvan pöydillä. Pöytälevyt on nyt ruuvattu kiinni. Tukevaa tekoa
ruuvimieheltä.
Puolen päivän aikoihin maistui emäntien talkooruoka. Pitäisi sanoa, että oli paljon “kystä kyllä”, mutta kun ei olut vielä pikkujoulu.
Oli kahta hyvää laatikkoa ja lisukkeet. Mitäpä muuta olisi voinut
toivoa kuin näin hyvää ruokaa kylmään ja märkään olotilaan. Suuri
kiitos taas emännille päivän maittavasta menuusta.
Talkoot olisivat olleet täydelliset, ellei vesisade olisi vesittänyt
haravointihommia. Onneksi oli vielä sunnuntai ja pääsi jatkamaan
lehtien pinoamista. Eiköhän tänne passaa tulla taas vähän kauempaakin. Siisti ja kaunis pihapiiri toivottaa tervetulleeksi läheltä ja
kaukaa vieraita viihtymään.
Nähdään taas Alatalossa!
Arja, Saunatie 41

Teksti: Arja Hakkarainen
Kuvat: Marko Säämänen

Tekstin ja kuvien aiheet liittyvät yhdistyksen KTS-aikavälin toteutukseen. Syksyllä lokakuussa kunnostettiin 12 paikkaa. Jos paikat ovat tyhjillään, ne ovat kaikkien käytettävissä. Muutaman vuoden aikana on tarkoitus rakentaa Alatalon loputkin vaunupaikat
kestäviksi, kuiviksi paikoiksi.
Syksyllä saatiin myös Tipulan takana oleva sähkölinja jännitteettömäksi. Yhdistys joutui hakemaan Kuopion Rakennuslautakunnasta päätöksen. Päätös edellytti Savon Voiman muuttamaan avolinja maakaapeliksi. Kokonaiskustannus oli reilut 12 000 €, josta
yhdistys joutuu maksamaan noin puolet. Sähkölinjan alue on nyt
vapaassa käytössä, vaikka pylväiden välillä on avolangat. Langat
toimivat vain haruksina.
Toimintasuunnitelman mukaan tänä vuonna toteutetaan alueen
valaistus ja lisätään tarvittavat karavaanisähköpistokkeet.

Hallitus on 2.11.2008 kokouksessaan käsitellyt kausipaikkalaisten sähkön hintaa ja tehnyt
päätöksen korottaa mittarisähkön hintaa! UUSI hinta on 0,12 € / kWh.
Hinnan korotus johtuu tehosähkön noususta. Uusi hinta alkaa 1.11.2008 käytettävällä
maksukaudella!
Huomioithan hinnan korotuksen myös sähköseurannassasi.
Seuraava sähkön maksukausi päättyy ja erääntyy maaliskuun lopussa, jolloin siihen saakka
kertynyt kulutus tulee maksaa omatoimisesti. Käteisellä maksaessasi huolehdi, että maksusi
merkitään isännän toimiston vihkoon. Pankkisiirrolla maksaessasi jätä alimmainen
tarkistuskappale keittiön välieteisen “Pankkisiirtolomakkeet” lukittuun laatikkoon.
SÄILYTÄ maksukuitti mahdollista tarkastusta varten.
Hallitus

Sivu 22

Reissaajat
HYÖTYNÄKÖKOHTIA SF-C JÄSENYYDESTÄ
Olemmeko koskaan ajatelleet jäsenetujemme välillisen hyödyn?
Esimerkkinä lainaan Juhani Mäen kirjoitusta Caravan 1 / 2009
lehdestä. Olin samalla järjestyksenvalvojan kurssilla (32h) Hotelli Iso-Valkeisella lokakuussa yhdessä Juhanin ja lähes kahdenkymmenen muun kurssilaisen kanssa.
Kouluttajina olivat liiton turvatoimikunnan jäsen Kyösti Piironen, jonka vastuualue on järjestyksenvalvojan koulutus, sekä
ylikonstaapeli Hannu Kauppinen ja sairaanhoitaja Eveliina Aalto. Liiton järjestämä koulutus oli maksuton.
Kuopion yhdistys maksoi omille jäsenillemme koulutuksen
“sivukulut”, tässä tapauksessa matkat, ruuat ja korttikustannukset. Vastaavasti jäsenemme ovat pyydettäessä sitoutuneet toimimaan järjestyksenvalvojina tapahtumissamme. Kortillisia henkilöitä on tällä hetkellä tiedossani toistakymmentä, joten “vuoro”
ei osu useinkaan kohdalle. Jos jäsenet olisivat hakeutuneet johonkin muuhun järjestyksenvalvojan koulutukseen, olisi vastaava koulutus voinut maksaa Kuopiossa jokaiselle 155 € ja vielä
muut kulut päälle. Liiton järjestämä koulutus on arvokas ylimääräinen jäsenetu niille, jotka koulutustaan hyödyntävät käytännössä.
Järjestyksenvalvojana henkilö voi toimia tehtävässään koko
Suomen alueella niissä tilaisuuksissa mihin hänet on nimetty,
myös muissa harrastuksissa kuin karavaanitapahtumissa. Niissä
muissa, järjestyksenvalvoja voi saada jopa rahallista hyötyä.
Muita SF-Caravan ry:n järjestämiä kursseja ja koulutustilaisuuksia ovat mm. järjestötoiminta, leirintä- ja liikenneturvallisuus sekä
uutena kaksiosainen Karavaanarin Ajotaitokortti -koulutus.
Koulutuksista saat ajankohtaista lisätietoa www.karavaanarit.fi
sivuilta. Myös yhdistyksemme sivuilla www.sfc-kuopionseutu.net
ilmoitetaan koulutuksista. Jos olet kiinnostunut, vastaan osaltani
kysymyksiisi. Kurssiterveisin Seppo Tiilikainen 044-371 4426.
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Runsaasti vaihtolaitteita

Matkaaja -89
- hinta 4.500,264.000 km
- moottori 2.5D
- tv-antenni, pp-teline, vetokoukku,
alde lämmitys.

Dethleffs -91
- hinta 11.900,216.000 km
- moottori 2.5D
- tv-antenni, cd-soitin, inventteri
pp-teline.

Karmann Gippy 530 -92
- hinta 18.900,172.000 km
- moottori 2.4D
- aurinkopaneeli, lattialämmitys,
pp-teline, tv-antenni+vahvistin

Autoroller 41 CIA1 -02
- hinta 26.500,78.000 km
- moottori 2.0TD
- cd-soitin, tv-antenni, lohkolämmitin,
talvirenkaat, markiisi. Siisti !

Ci CIPRO 35 -03
- hinta 38.500,31.300 km
- moottori 2.8JDT
- markiisi, pp-teline, pullonvaihtaja,
kaasu-uuni, soitin, tv-antenni.

Dethleffs A5881 -03
- hinta 34.500,56.000 km
- moottori 2.8JDT
- alde lämmitys, talvirenkaat,
markiisi, lohkolämmitin.

Hymer HYMERMOBIL 644 -97
- hinta 26.500,142.000 km
- moottori 2.5TD
- koukku, markiisi, soitin,
pp-teline, lohkolämmitin.

Hymer HYMERMOBIL 544 -88
- hinta 11.500,220.000 km
- moottori 2.5D
- tv-antenni, soitin, lisälämmitin,
eberilämmitin, pp-teline, markiisi.

Dethleffs Rondo 460T -94
- hinta 7.400,- alde lämmitys, tv-antenni,
vararengas. Siisti !

Solifer 5502i -88
- hinta 7.400,- primus lämmitys, kesäteltta,
talvirenkaat. Siisti !

Solifer 6702i -90
- hinta 8.500,- soitin, tv-antenni, kaksi telttaa,
peilit, talvirenkaat, primuslämmitys.

Solifer 530 Goldie -99
- hinta 12.500,- primus lämmitys, tv-antenni,
soitin.

Kabe Ametist DL KS -06
- hinta 25.800,- alde lämmitys, lattialämmitys,
soitinvalmius usealla kaiuttimella,
tv-antenni, keskuspölynimuri,
lattialiesi uunilla, kahdet renkaat.

Hobby T600 GFLC Siesta -08
- hinta 57.020,UUSI
- moottori 2.2TDCI, 130 hv.
- Ford comfort paketti,
All inclusive paketti,
Truma Combi, lämmitin.

Globecar Globescout -09
- hinta 50.010,UUSI
- moottori MultiJet 120
- all in -paketti, vakionopeuden
säädin, radiovalmius, metalliväri,
liukuikkuna takana.

Hobby 560 KMFe La Vita -09
- hinta 25.950,UUSI
- alde-lämmitysjärjestelmä,
mukavuuspaketti: lattialämmitys,
liesituuletin, päiväpeite,
antennimasto.
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WWW.HSPITKANEN.FI

KELLOLAHDENTIE 21, KUOPIO
Kellolahdentie 21, Kuopio, puh. 020 763 1020
Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 020 763 1022
Mikko Häyrinen 020 763 1015
Puheluhinnat: lankapuhelimesta 0,0821 E/puhelu + 0,069 E/min. Matkapuhelimesta 0,0821 E/puhelu + 0,149 E/min.
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Säilytyspaikkoja

si, etten omalla
kohdallani voi saMatkailuajoneuvollesi voit kysyä talvisäilytyspaikkaa
noa tehtävän oleCaravan Larvannolta Kuopiosta. Caravan Larvanto tarvan mielestäni
joaa ainoastaan paikan, asiakas vastaa itse ajoneuvon
tuuletuksen arvoivakuutuksista sekä mahdollisista lumen pudotuksista aunen. Puheenjohtaton/vaunun katolta.
ja kauteni on kesHinta on 30 eur/kk sis alv 22% .
tänyt vajaat neljä
vuotta. Edellisten
Osoite on Kartanonkatu 9, Kuopion Leväsellä.
pitkäaikaisten puPuhelin (017) 5800 645 tai 0400 671 466
heenjohtajien kausi kesti Veli AhtiaiSYYSKOKOUS 2008
sella neljätoista vuotta ja Reijo Kylmäsellä
Yhdistyksen syyskokous pidettiin marras- seitsemän vuotta. Totesin vielä, että omalla
kuun puolessavälissä Alatalossa. Paikalle kaudellanikin olen joutunut luopumaan vasaapui 65 yhdistyksen äänioikeutettua jäsen- paa-ajastani liiankin paljon.
Hallitus vaihtui maltillisesti. Paikkoja oli
tä. Ensimmäiseksi äänestettiin jo kokouksen
puheenjohtajan valinnasta. Äänestyksen auki neljä ja ehdokkaita viisi. Edelleen erotuloksena Seppo Kumpulainen kutsuttiin jat- vuoroisista jatkavat Jari Alanen ja Markku
kamaan kokousta. Sihteerin tehtävä lankesi Miettinen. Uusina valittiin Eila Kuismanen
Jari Alaselle. Hallituksen puheenjohtajaksi ei ja Jorma Kotilainen. Hallituksen esiintuoma
loppujen lopuksi ollut muita ehdokkaita kuin toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväkjo neljä vuotta toimineena ollut allekirjoitta- syttiin kahden äänestyksen jälkeen selvin
nut, vaikka loppukesän ja syksyn aikana liik- lukemin esitetyssä muodossaan. Äänestykkuneet huhut antoivat aihetta olettaa muu- seen johtaneet jäsenten esitykset koskivat
ta. Siten yksimielisesti tulin valituksi seuraa- lähinnä aluemaksujen suurempia korotuksia.
valle kaksivuotiskaudelle. Valintapäätöksen Jäsenmaksujen suurentamiseen hallitukseljälkeen kiitin saamastani luottamuksesta, la oli perusteltu päätös. Tiedottaminen, komutta totesin samalla että joku muu voisi koukset ja koulutus ovat suuruudeltaan seltuulettaakin tästä valinnassa. Lisäsin lisäk- laisia, että ne koskevat jokaista jäsentä ja li-

Sivu 25

säävät kustannuspaineita. Toimintasuunnitelman tärkeimmät osa-alueet ovat vuodelle
2009 treffit eli tapahtumaviikonloput tutuilla
ajankohdilla, tiedottamisen tärkeys nykyisille
ja uusille jäsenille sekä liiton koulutuksen aktivoiminen kaikille jäsenillemme, ajotaidon ylläpitäminen, YT-alueiden tapahtumiin osallistuminen sekä talkootyön ylläpitäminen.
Alatalon osalta alueen pintavesien ohjaaminen ja salaojitus jatkuu tänä vuonna. Sekä
lisäksi sähkölinjan alueen tultua käyttöömme, Tipulan taakse lisätään sähköpistokkeita ja valaistusta. Haasteellisimpana asiana
on päärakennuksen ja aitan kunnostussuunnitelman toteuttaminen, ranta-asemakaavan
suunnittelu ja hakeminen sekä rannan vesijättömaan lunastaminen jakokunnalta. Toimintasuunnitelma sisältää myös useita muita pienempiä asioita, joita mahdollisesti tulette näkemään vuoden aikana. Tiedotusluonteisista asioista mainittakoon jäsenmäärän kasvu, kausipaikkalaisten määrän ennallaan pysyminen ja vieraskävijöiden määrän
huomattava kasvu verrattuna edellisvuoden
vastaavaan ajan kohtaan. Pari tuntia kestänyt kokous päätettiin hyvässä ja rakentavassa yhteishengessä, eikä päätöksiä ole jälkeenpäin tarvinnut ehdollistaa.
Seppo T
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Liikenteessä olevat matkailuperävaunut
31.12.2008 Pohjois-Savossa
Pohjois-Savo
Iisalmi
Juankoski
Kaavi
Karttula
Keitele
Kiuruvesi
Kuopio
Lapinlahti
Leppävirta
Maaninka
Nilsiä
Pielavesi
Rautalampi
Rautavaara
Siilinjärvi
Sonkajärvi
Suonenjoki
Tervo
Tuusniemi
Varkaus
Varpaisjärvi
Vesanto
Vieremä

2 907

376
69
41
43
33
186
684
120
130
55
79
64
32
34
367
96
63
22
47
212
42
25
87

Lähde:Ake www.ake.fi
Tilasto on otettu Autorekisterikeskuksen sivuilta. Matkailuautojen tilastoa ei voi julkaista tässä, koska
autot luokitellaan Aken:n sivuilla
erikoisajoneuvoiksi
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Uutta 2009
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Dethleffs Advantage 5841 Hinta alk.

-09

52.050,-

:XiXmXe$j\jfeb`)''0

Hinnat alk.
22.450,-

-09
Hinnat alk.
18.000,-

MEILLÄ ON SISÄTILOISSA
30 MATKAILUAUTOA/VAUNUA

-09 RETKEILYAUTOT

KYSY EDULLISIA
RAHOITUSVAIHTOEHTOJAMME

hinnat alk. 43.560,-

WWW.HSPITKANEN.FI

KELLOLAHDENTIE 21, KUOPIO
Kellolahdentie 21, Kuopio, puh. 020 763 1020
Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 020 763 1022
Mikko Häyrinen 020 763 1015
Puheluhinnat: lankapuhelimesta 0,0821 E/puhelu + 0,069 E/min. Matkapuhelimesta 0,0821 E/puhelu + 0,149 E/min.
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