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KAUSI 2010
Meillä voit tutustua uusiin vaunuihin
ja autoihin mukavasti sisätiloissa.
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Kellolahdentie 21, Kuopio
Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 0400 313 111
Mikko Häyrinen 0500 678 431
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Reissaajat
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Reissaajat

Puheenjohtajan palsta

Viime lehden ilmestymisen jälkeen juhlat
on juhlittu ja on palattu arkisempiin kuvioihin.
Yhdistyksen syyskokouksessa oli paikalla vain 39 jäsentä, joka on viiden vuoden
toimintani aikana kaikkein pienin jäsenmäärä vuosikokouksissa. Jäsenmäärämme kasvoi hieman, 1669 jäseneen, joka taas on kaikkien aikojen suurin jäsenmäärä
yhdistyksessämme. Onko hallintomme niin
vahva, etteivät jäsenemme rohkene tai tunne tarvetta ottaa kantaa asioihin vai onko
toimintamme urautunut pahasti raiteelle, johon ollaan tyytyväisiä taikka välinpitämättömiä.
Kokouksen henkilövaaleissa hallituksen
jäsenten vaihtuvuus oli hallittua. Vain kaksi
jäsentä luopui omasta aloitteestaan ja heidän tilalleen valittiin uudet ilman äänestystä. Kiitän nyt poisjääneitä hallituksen jäseniä heidän toimintakausistaan ja kiitos myös
muille ja kaikille toiminnassa mukana olleille
henkilöille.
Toivotan tervetulleeksi kaikki uudet henkilöt toimintaan mukaan. Tiettyjä
toimihenkilöitä vaihdetaan tietoisesti tilanteen ja tapahtumien mukaan. Hallitus nimeää toimikuntia
ja vastuuhenkilöitä tarpeen mukaan vuoden aikana.

Kiitos myös kaikille menneen vuoden aikana SFC-Alatalossa majoittuneille
karavaanareille. Alueen kävijämäärä oli kaikkien aikojen suurin. Kasvua oli edelliseen
vuoteen verrattuna 2,6 %. Näistä ensikertalaisia kävijöitä oli runsaasti. Monet jatkoivat
vain yhdeksi yöksi suunnitellun
majoittumisensa pitempään, jopa useiksi
vuorokausiksi.
Nykyajan matkailuajoneuvojen tekniset
ominaisuudet antavat hyvän mahdollisuuden harrastaa myös talvimatkailua.
Olettamani matkailuautoilla liikkuminen ja
yöpyminen ei kuitenkaan ole tänä talvena
kasvanut niin kuin aikaisempina talvina. Tähän vaikuttanee osittain jo valtion hallituksen esitys ja eduskunnan päättämä matkailuautojen päästöverotus tai ainakin autojen
omistajien asenne verotuksen kiristymiseen.
Kun autot liikkuvat, liikkuvat myös eurot
useille
palveluntarjoajille.
Karavaanariperheen paikkakunnalle jättämä
euromäärä /vrk on tutkimuksen mukaan 100200 €. Päästöverotusesitys tuli liittohallitukselle ensimmäisen kerran tietoon syyskuun
lopussa. Liittohallituksessa käsittelimme asiaa tuoreeltaan lokakuun alussa, jonka jälkeen
annoimme lausunnon valtiovarainministeriön verojaostolle. Valtion hallitus oli jo kuitenkin valmistellut esityksensä, eikä meidän
pienen (59 379 jäsentä) ja suljetun
järjestömme
(olemmehan
vain
karavaanareiden asialla) kannanottoa otettu
edes huomioon. Vahva, mutta koko kansantaloutta taloudellisesti ajattelematon hallituksen esitys runnottiin eduskunnassa läpi kiireellä marraskuun alussa. Eduskunnan
verkkosivuilta jokainen voi halutessaan tarkistaa asian käsittelyn eri vaiheet.

NOKKA KOHTI KEVÄTTÄ
Älä ole kärsimätön vaikka etenisit
näennäisen hitaasti. Älä yritä juosta nopeammin kuin tällä hetkellä
pystyt. Jos opettelet, teet työtä
ja yrität parhaasi mukaan, edistyt
tavoitteissasi vaikka et sitä
huomaisikaan. Kulkija, joka vaeltaa pimeässä, kulkee joka tapauksessa eteenpäin. Eräänä päivänä,
jollain tavalla, kaikki avautuu,
kuin ruusu keväisin.
Tunnetko jo tuoksun?
-Vernon Howard
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Yhdistyksemme syyskokouksessa
toimintasuunnitelman mukaisia asioita tälle
vuodelle kirjattiin useita. Tapahtumia voidaan pitää koko yhdistyksemme talousalueella, Alatalo ei siis suinkaan ole ainoa
mahdollinen paikka. Tämä tarkoittaa, että järjestäjiä on löydyttävä jäsenistöstämme. Suurin tapahtuma on edelleen Härkäjuhlat Alatalossa elokuussa, jolloin vietetään myös
yhdistyksen 35-vuotispäiviä. Jo lähitulevaisuudessa on varauduttava toiminnassamme
henkilöstön palkkaukseen ja ulkopuolisiin
ostopalveluihin tai jopa yhdistystoiminnan
ja leiritoiminnan eriyttämiseen perustamalla
esim. Alatalo Oy.
Yhdistykseemme liittyville jäsenille toimitetaan infoa koko toiminnastamme lähettämällä heille tervetulopaketti. Koulutukseen
ja kursseihin on varattu jäsenillemme mahdollisuus, joten ottakaa yhteyttä hallitukseen.
Alatalon kehittämistä jatketaan alueen
salaojittamisella ja muilla pienemmillä
investoinneilla ja korjauksilla. Jos ja kun teille tulee ideoita, joko yhdistystoimintaan tai
leiritoimintaan, ottakaa rohkeasti yhteyttä
hallitukseen ja tuokaa niitä esille.
Pian huomaatte kevään ja kesän jälkeen
tulleen taas syksyn, jolloin syyskokouksessa te jäsenet valitsette henkilöitä hallintotehtäviin. Teillä on nyt yli puoli vuotta aikaa
keskustella avoimesti ja valmistella hyviä ehdokkaita valittavaksi.
Hyvää matkailuvuotta 2010!
Seppo 81442
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n
sääntömääräinen

§
Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Seppo Tiilikainen
Sandelsintie 8 B 5, 70910 Vuorela
044 3714426

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 11.04.2010 klo 13.00
SFC-Alatalo
Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00

Toimitus
Elina Häikiö
Harjukatu 12, 70620 Kuopio
040 5412637

TERVETULOA!
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

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 2010
8, 21 ja 41

Valmiin aineiston jättö
31.1., 30.4., ja 19.9.2010

Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2010
Suomen Graafiset Palvelut, Kuopio

Sivu 4

§

Reissaajat

REISSAAJAT 20
VUOTTA SITTEN
“Teillä on käsissänne uusi
jäsenjulkaisumme (2/1991), jolla
pyrimme parantamaan tiedotusta,
saamme teille tällä tavalla paljon
enemmän tietoa tapahtumista neljä kertaa vuodessa, kuin ennen kirjeillä. Ilmoittajiemme tuella voimme nämä julkaisut toteuttaa. Kiitos heille!”

N

äillä
sanoilla
aloitti
yhdistyksemme puheenjohtaja
Veli Ahtiainen puheenjohtajan
palstan ensimmäisessä lehden muodossa ilmestyneessä yhdistyksemme jäsentiedotteessa alkuvuonna 1991. Perinne on
pääsääntöisesti jatkunut aina tähän päivään
saakka tiedottamisen tärkeydellä ja
yhteistyökumppaneidemme tuella.
Tiedotehan oli ilmestynyt tähän saakka
monistetussa A4-muodossa ja asiasisältö
oli vain yhdistyksen tärkeimmistä asioista.
Tuona vuonna jäsenmäärämme oli 850 jäsentä. Silloinkin Suomi oli lamassa ja jäsenmäärän kasvu oli hidastunut. Matkailuajoneuvokauppa oli vähentynyt. Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Börje Tengström
väistyi tehtävästään ja antoi tilaa uudelle
puheenjohtajalle Seppo Pietiläiselle. Jokirannan leiritoiminta avautui edellisen kesän
kokeilun jälkeen kaikille SFC-jäsenille. Yhdistyksen treffejä järjestettiin ympäri maakuntaa ja Itä-Suomea.
Jäsentiedotteen julkaisemisessa oli Velin
parina johtokunnan jäsen, treffitoimikunnan

puheenjohtaja Viljo “Ville” Nikulainen.. Ville
toi kokouksessa esille, että tiedotteiden sijaan voisimme alkaa julkaista yhdistyksen
omaa lehteä. Tästä johtokunta teki päätöksen ja ensimmäinen lehti ilmestyi kevättalvella 12-sivuisena. Toimituksen työkaluina
oli runsaasti lehtileikkeitä, vanha kirjoituskone, kopiokone, sakset, tussi ja teippirulla.
(Voi sitä aikaa.) Näillä työkaluilla lehti valmistettiin ja taitettiin painovalmiiseen muotoon niin, ettei taittamiseen tarvinnut sijoittaa vähäisistä yhdistyksen rahoista ylimääräistä.
Ensimmäinen lehti sisälsi tietenkin mainoksia, joita oli saatu useilta yrityksiltä. Yritykset olivat pääsääntöisesti sidoksissa
jäseniimme joko omistuksen tai yritysten
työntekijöiden kautta. Lehdessä kerrottiin
uusista treffeistä ja tapahtumista. Silloinkin
oli esillä turvallisuus useasta erilaisesta aiheesta. Lehdessä Ville toivoi, ettei
maallikoiden tekemälle lehdelle ja sen
ulkoasulle annettaisi suurta painoarvoa,
vaan arvostettaisiin ennen kaikkea lehden
antamaa infotietoa.

Uudelle lehdelle oli myös julkaistu johtokunnan toimesta nimikilpailu. Kesäkuun
puoleenväliin mennessä tuli runsaasti nimiehdotuksia (43). Johtokunta suoritti valinnan tietämättä ehdottajien nimiä ja päätyi
suurella enemmistöllä nimeen REISSAAJAT.
Voittaneen nimen ehdottaja oli Sirkka
Ahtiainen. Näin syntyi lehdelle sen ajan
karavaanaria kuvaava nimi.
Tänä päivänä lehden teossa työkaluna riittää tietokone. Siihen sisältyy tärkeimpänä
taitto-ohjelma ja kuvankäsittelyohjelmat. Toiminta on edelleen leikkaa, kopioi ja liitä toimintaa, mutta sähköisessä muodossa. Kaikki työkalut kulkevat mukana tietokoneessa
kuljitpa missä vain ja tiedostot siirtyvät sähköisesti mistä ja minne vaan.
Lehdet on arkistoitu yhdistyksen arkistoon. Yhden viikonlopun voisimme viettää
sopivan ajankohdan sattuessa Alatalossa
lehtikatsauksen merkeissä.
Tämän jutun olen koonnut Velin ja Villen
muisteloista Reissaajat-lehden synnystä.
Terveisin Seppo T
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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2010
Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri

Seppo Tiilikainen
Markku Miettinen
Jari Alanen
Aino Heikkinen
Sakari Hoffrén
Jorma Kotilainen
Eila Kuismanen
Birgitta Lönn-Korhonen
Sanna Pesonen

044 3714426
044 0647610
040 5815336
040 7530434
0400 577085
0500 671004
0400 822131
050 4410164
050 3279445

Hallituksen ulkopuolelta
Taloudenhoitaja
Jäsenkirjuri

Seppo Heikkinen
Jorma Sareskivi

050 5602723
040 5869766

Mikko Vesterinen
Antero Korhonen
Unto Känninen
Arto Suihkonen
Sakari Hoffrén

050 3075566

Alatalotoimikunta
Puheenjohtaja

Alueisäntä

050 3098012

Alatalon naistoimikunta
Yhdyshenkilö

Birgitta Lönn-Korhonen

050 4410164

Aira Willman-Aalto

050 3238885

Toimistotoimikunta
Puheenjohtaja

Treffi- ja ohjelmatoimikunta
Talvipäivävastaavat

Esko Hyvärinen
Terttu Hyvärinen

044 5812005
044 5811005

Turva-/ajotoimikunta
Ajotaitovastaava

Jari Alanen

040 5815336

Sanna Pesonen

050 3279445

Esko Vähämaa

0400 377044
esko.vahamaa(at)
gmail.com

Nuoret karavaanarit
Yhdyshenkilö

Matkailuasiamies
Ulkomaat
(Baltia – Eurooppa)

Sähkövalvojat 30.4.2010 saakka
Jari Alanen
Sanna Pesonen

040 5815336
050 3279445

Kausipaikkasopimusten tekijät ja sähkövalvojat 1.5.2010 alkaen
Jari Alanen
Birgitta Lönn-Korhonen

040 5815336
050 4410164

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net.
(Älä käytä ä- ja ö-kirjaimia!)
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Jäsenmaksut

perusjäsen
perhejäsen

15 € /vuosi
5 € / vuosi

Kausipaikka

touko – huhtikuu

250 € / vuosi

Kausipaikka sisältä kesä-elokuun aikana kesäisäntävelvoitteen 1 vrk/kausipaikka hallituksen laatiman toimintatavan
mukaan. Jos kausipaikka jyvitetään ensikertalaiselta loka-huhtikuulta, jyvitys velvoittaa ottamaan seuraavan vuoden
kausipaikan. Kesäisäntävuorot ovat 1.6.-29.8.2010
Vuorokausipaikka

15 € / vrk, sis. valosähkön
20 € / vrk, sis. lämmityssähkön
20 / 25 € / vrk

touko – elokuu
syys – huhtikuu
ei-jäsenet

Joka kuudes yhtäjaksoisesti asuttu vuorokausi ilmainen!
Aittamaksu
Vaunun säilytys
Venepaikka
Sähkö

touko – syyskuu
ei-jäsenet
tilapäinen, lyhyt
kausipaikkalaiset
mittarivelvoite kausipaikkalaisille
sähkö ilmastointilaiteelle

15 € / vrk
20 € / vrk
5 € / vrk
20 € / vrk
0,12 € / vrk
3 € / vrk

Hinnat määräytyvät alueoppaan aikataulun mukaan ! (1.5. – 30.4.)
Sähkö maksetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Maksu oma-aloitteisesti maaliskuussa ja lokakuussa. Hallitus
nimeää valvojat valvomaan sähkön käyttöä ja laillisuutta.

MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET V. 2010
pyykkikone
kuivauskaappi
kuivausrumpu
hella tai uuni
tilaussauna
Tipulan vuokra (sis. keittiön käytön)
tuvan vuokra (sis. keittiön käytön)
vetoauton lämmitys vuorokausikävijöille

2 € / krt
2 € / krt
2 € / krt
2 € / 2 tuntia
10 € / tunti
50 € / vrk
50 € / vrk
2 € / 2 tuntia

Vetoauton lämmitys kausipaikkalaisille vain oman
mittarin kautta!
Käyttökorvausten muutokset ja mahdolliset lisäykset
päättää hallitus.

Kausipaikkasopimukset ja sähkönvalvonnan tekevät Jari Alanen ja Birgitta
Lönn-Korhonen. Sopimusten allekirjoittamispäivät ovat 24.4. klo 11-15,
30.4. klo 16-19 ja 1.5. klo 11-15.
Muista ajoista on sovittava ko. henkilöiden kanssa (yhteystiedot sivulla 6)
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Reissaajat
SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 JA KTS VUOSIKSI 2011 - 2016

Yleistä
Yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja heidän perheidensä kesken. Tavoitteena on aktivoida jäsenistöä yhteisen harrastuksen pariin. Se pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvojen turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta.
Yhdistys aktivoi jäseniään järjestämällä koulutuksia. Yhteistyötä tehdään myös YT-alueen ja muiden jäsenyhdistysten kanssa.
Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon myös liiton vuosittaiset painopistealueet. Jäsenistön viihtyvyyttä ja
toimintaa pyritään kehittämään teemalla KUKAAN EI VOI TEHDÄ KAIKKEA, MUTTA JOKAINEN VOI
TEHDÄ JOTAKIN JA KUN JOKAINEN TEKEE JOTAKIN NIIN KAIKKI TULEE TEHDYKSI.
Yhdistyksen järjestämiä tapahtumia vuosittain ovat talvipäivät, kesäkauden avajaiset, Härkäjuhlat, Rompepäivät ja pikkujoulut. Lisäksi voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan muita tapahtumia, esim. uusivuosi, pääsiäinen, vappu ja juhannus. Tapahtumia voidaan järjestää koko yhdistyksen talousalueella. Pohjois-Suomen ja
Itäisen Järvisuomen YT-alueiden treffit järjestetään vuoroin pohjoisessa ja idässä kesän alussa. Ne järjestetään aina muualla kuin SFC-yhdistyksien alueilla.
Koko toiminnassa on varauduttava jo lähitulevaisuudessa henkilöstön palkkaukseen tai mahdollisesti yhdistystoiminnan ja leiritoiminnan eriyttämiseen, yhtiöittämiseen.
Tiedottaminen
Reissaajat-lehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa, toimii yhdistyksen virallisena ilmoituslehtenä. Ylimääräinen tiedote voidaan postittaa tarvittaessa. Mahdollinen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle ilmoituksella
Savon Sanomissa, sekä yhdistyksen kotisivuilla. Alatalon ilmoitustaululla tiedotetaan myös uusista asioista.
Yhdistyksen kotisivut toimivat lisäksi ilmoitusvälineenä. Yhdistykseen liittyneille uusille jäsenille lähetetään
tervetulopaketti.

Volttikatu 2, Kuopio
puh. (017) 2669500, fax (017) 2669506
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KTS-suunnitelma vuosiksi 2011 – 2016
Yhdistystoiminnassa otetaan huomioon koko yhdistyksen jäsenkenttä ylläpitämällä ja kehittämällä jäsentyytyväisyyttä.
Aluetta ylläpidetään ja kehitetään koko jäsenkunnan tarpeiden mukaan.
KTS-suunnitelma vuosiksi 2011 - 2016
Alatalo
– lisäalueen osto- / vuokraneuvottelut rajanaapurilta
– neuvotteluhetken tutkii hallitus.
– päärakennuksen ja aitan kunnostaminen.
– suunnittelun aloitus 2010 ja toteutus 2011 - 2016
– nykyisen saunan laajentaminen tai toisen saunan rakentaminen 2011 - 2016 välisenä aikana
– alakentän pinnan muotoilu pintavesien ohjauksen ja salaojituksen jatkaminen
– jatketaan vuosittain taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.
Painopistealueet v. 2010
Yhdistystoiminta
Jäsenten aktivoiminen liiton järjestämiin koulutuksiin.
Yhdistyksen ajotaitotapahtuman järjestäminen omille jäsenille.
Osallistuminen YT-alueen ja muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.
Talkootyön ylläpitäminen.
Yhdistyksen päätapahtumat pidetään Alatalossa.
Järjestetään seuraavat tapahtumat:
- talvipäivät maaliskuussa.
- kesäkauden avajaiset kesäkuun alussa (mahdollisesti muualla kuin yhdistyksen alueella) tai turvallisuuspäivä
Alatalossa
- yhdistyksen 35-vuotisjuhlat kesän aikana
- Härkäjuhlat elokuun puolenvälin jälkeen
- ajotaitotapahtuma elokuun lopussa sopivassa paikassa
- Rompepäivät syyskuun ensimmäinen viikonloppu
- Pikkujoulut marras-joulukuussa
Leiritoiminta
Perustoiminnot.
Kausipaikkalaiset hoitavat isäntävuorot kesän aikana. Isäntävuoroihin tarvittavan ajan päättää hallitus.
Palkataan tarvittaessa kesäksi työllistettävä töihin siivoukseen ja ulkoalueiden puhtaana pitoon.
Tarvittaessa myös kesäajan ulkopuolella
Muuna aikana toiminta tapahtuu talkoilla ja itsepalveluperiaatteella alueisännän johdolla.
Aluetta kehitetään, korjataan, kunnostetaan ja pidetään viihtyisänä ja siistissä kunnossa ympäri vuoden kehittämällä myös talvimatkailua.
Alueiden markkinointia tehostetaan vuorokausikävijöille.
Kausipaikkojen markkinointia ylläpidetään omille jäsenille.
Alatalo 2010 investoinnit
– alueen pintavesien ohjauksen jatkaminen ja salaojitus.
– alueen valaistuksen parantaminen Tipulan kiertotielle ja Peltotie yläpäähän
– alueen sähköistämisen lisäys, karavaanipistokkeet puuttuviin paikkoihin
päärakennuksen ja aitan kunnostussuunnitelman selvitys ja mahdollisten avustusten kartoittamisen jatkaminen.
- lämpöpumppujen hankkimisen kartoitus /toteutus 0-2 kpl.
- kassajärjestelmän uusiminen (helppokäyttöinen ja toimiva)
- jätekatoksen rakentaminen.
- vesijättömaan ostaminen Jänneniemen jakokunnalta.
- ranta-asemakaavan selvittäminen ja hakeminen ( yhteinen toteutus naapureiden kanssa).

Hallitus 01.11.2009

Vahvistettu syyskokouksessa 1.11.2009
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Hyviä vaihdokkeja

Dethleffs A5830 -99
24.500,- Solifer Mobile 544 -03
28.500,- Solifer Mobile 644 -01
29.500,- LMC 594 -02
- moottori 2.8 i.d.TD 172.000 km - moottori 2.0 JTD
86.000 km - moottori 2.8 i.d.TD 123.500 km - moottori 313 CDI

H.S.Pitkänen 1/1 uusi

54.800,- Elnagh Sea 585 Spec. -06 39.900,- Dethleffs T6571 -04
Hymermobil 544 -88
8.900,- Dethleffs Globebus -07
31.500 km - moottori 2.3 JTD
13.000 km - moottori 2.8 JTD
- moottori 2.5 D
220.000 km - 2.3 MultiJet

Adria Coral S574 -07
42.800,- Dethleffs T6501 -06
- 2.2 MultiJet 100
35.800 km - moottori 2.8 JTD

43.700,- Dethleffs T6951 -08
29.000 km - moottori 2.3

Solifer 550 Jubilee
1990
6.750,-

Solifer 550 Jubilee
1990
6.900,-

Solifer 550 GLT
1992

Solifer Goldie 530
2000
14.950,-

Solifer S10
1999

Hobby 560 KMFE DeLuxe
2004
18.800,-

15.500,-

7.300,-

Solifer 6102i
1992

8.700,-

LMC DOM 560 RBD
2006
19.500,-

31.900,124.000 km

41.900,15.300 km

57.500,- Solifer Mobile 544 -03
28.500,42.000 km - moottori 2.0 JTD
86.000 km

Solifer S3
2001

13.900,-

Fendt Shaphir SF 540 TG
2003
14.500,-

Dethleffs Exlusiv 760V
2005
23.600,-

Dethleffs Beduin 595S
2008
27.900,-

WWW.HSPITKANEN.FI

.(//2/$+'(17,( .823,2
Kellolahdentie 21, Kuopio
Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 0400 313 111
Mikko Häyrinen 0500 678 431
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Faktaa karavaanialueemme sähkönkulutuksesta
Alla olevassa kaaviossa on vuosikulutukset 2006-2009. Kun alueen käyttäjien ja matkailuajoneuvojen sähkölaitteiden määrä lisääntyy, lisäys näkyy myös sähkön kulutuksen nousuna. Ajoneuvot
uusiutuvat vuosi vuodelta. Uusissa matkailuajoneuvoissa on 3 kw
lämmittimet, jäähdytyslaitteet, enemmän viihde-elektroniikkaa ym.
Myös vuoden ulkolämpötila vaikuttaa sähkön käytön tarpeeseen.
Senkin voi todeta taulukoista.

Alla olevassa kaaviossa kulutukset ovat vuoden 2009 kuukausilta.
Maaliskuun kulutuksessa näkyy yhdistyksen Talvipäivän sähkön
käyttö. Yöpyjiä on silloin 50-70 vaunukuntaa. Vaikka heinäkuu on
lämmin, silloin kulutus on suurta. Alueella on paljon käyttäjiä, jotka
tarvitsevat sähköä lataukseen, kahvinkeittoon, ruuanlaittoon, jääkaappiin, televisioon, jne. Myös kiinteistön käyttöveden lämmitykseen tarvitaan sähköä enemmän. Jos esim. joulukuussa pyhäpäivät sijoittuvat sopivasti viikonloppujen yhteyteen, sähkön käyttö on runsasta, vaikka käyttäjiä on vähemmän kuin muina
kuukausina.Ulkolämpötilalla on myös merkityksensä.

Vuosikulutukset 2006-2009
Kuukausikulutukset 2009
Tässä kaaviossa on kuukauden kulutus joulukuulta 2009. Viikonlopun aikana käytetty sähkö näkyy selvinä piikkeinä. Kulutus lisääntyy perjantaina ollen lauantaina huipussaan ja laskee taas sunnuntaina.

Viimeisessä taulukossa esitetään yhden päivän kulutus tunneittain 31.12.2009. Kaaviosta yleensä näkee sähkön käytön nousevan lämmitystarpeen mukaan. Myös oletetut ruuanvalmistusajat
voi huomioida. Illalla lämmitystarpeen lisääntyminen ja esim. television katsomisajat erottuvat selvästi. Samoin myös alueen valaistuksen tarve näkyy lisääntyneenä kulutuksena.

Kuukausikulutus joulukuu 2009
Kaikissa näissä kaavioissa lukemat esitetään kWh:ssa.
Yhdistyksemme alueen Alatalon sähkön kokonaishinta muodostuu energian hinnasta, joka on kulloinkin olevan sopimuksen mukainen. Sähkösopimus on kilpailuttamisen jälkeen uusittu 1.1.2010 alkaen Kuopion Energian kanssa kolmeksi vuodeksi. Sähkön energian
hintaan lisätään sähkön siirto, jonka toimittaa Savon Voima. Savon
Voiman hinta määräytyy perusmaksusta, mittalaitemaksusta, siirtomaksusta kesällä ja talvella, tehomaksusta ja sähköveroista.
Jo yhdenkin tunnin kulutuksen piikki tuntitehomittauksessa kuukauden aikana voi nostaa sen kuukauden sähkölaskua useilla sadoilla
euroilla. Tämän kulutuksen joudumme me kaikki käyttäjät maksamaan.
Kausipaikkalaiset maksavat kulutuksensa mittarin mukaan ja yleisen
sähkön ja alueen ylläpidon kausipaikkahinnassa. Vuorokausikävijöille kuuluu kesällä aluehintaan vain ns. valosähkö. Talvella aluehintaan kuuluu myös lämmityssähkö. Näin hinnoittelemalla voimme aluetta pitää avoinna ympäri vuoden osallistumalla jokainen yhteisten tilojen ja alueiden kustannusten ylläpitoon lämmityksessä valaistuksessa ja talvikunnossapidossa.
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Tuntikulutukset 31.12.2009

Nestekaasu vastaan sähkö
Kuinka paljon nestekaasua on 1 kW?
Yhdessä kilossa nestekaasua on energiaa 12,8 kW.
1 kW on 78,125 g nestekaasua tunnissa.
Jos esimerkiksi kaasusta
maksat 20 euroa / 11kg pullo,
silloin kaasulla lämmittäessä
maksat 14,2 snt / kW eli tunnin lämmitys maksaa sinulle
14,2 snt.
Voit verrata millä sinun kannattaa lämmittää.

€/11kg
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00

snt/kW
9,9
10,7
11,4
12,1
12,8
13,5
14,2
14,9
15,6

Reissaajat
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Ilmalämpöpumpuilla
sähkön säästöä
Tarkoin suunnitellun talouden pidon ja hyvin toteutuneen kesän jälkeen hallitus toteutti toimintasuunnitelman mukaisen ilmalämpöpumppujen hankinnan Alataloon alkutalvesta viime vuoden lopussa. Tarjouksia pyydettiin jo edellisenä vuonna, mutta hankintaa lykättiin
silloin myöhemmäksi. Tarjouksen perusteella hankimme kaksi ilmalämpöpumppua Kuopiosta Teho-Posako
Oy:ltä.Hankinnan tärkein tarkoitus oli kiinteistön sähkökulujen pienentäminen.
Alatalon toimisto on pidettävä sähkölämmityksessä
toimistokoneiden vuoksi talvellakin. Myös tupa on pidetty peruslämmössä sähköpattereilla. Ilmalämpöpumpulla saadaan tasaisempi lämpötila korkeisiin huoneisiin, eikä lämpöpattereita tarvitse pitää päällä kuin vain
Asennus alkaa suunnittelun jälkeen
varalta. Kesällä toimisto on kuuma auringon
paisteella. Jatkossa kesäisäntien on mukava
palvella asiakkaita jäähdytetyssä huoneessa.
Toinen tärkeä kriteeri oli myyjä- ja valtuutetun huoltoliikkeen luotettavuus ja sijainti.
Teho-Posako Oy on vuonna 1975 perustettu Kuopiolainen kodinkone-, kylmäkone-,
nestekaasu- ja suurkeittiölaitteiden asennusja huoltoliike, joka sijaitsee Kuopiossa Haapaniemellä osoitteessa Tehdaskatu 37.
Kolmantena asiana oli ilmalämpöpumpun
tekniset ominaisuudet, joista tärkeimpänä on
tehokkuus ja hyötysuhde, sekä lisäksi takuu.
Merkiksi valitsimme useista vaihtoehdoista
Mitsubishi ilmalämpöpumput.
Laitteen mitoituksesta ja suunnittelusta vastasi Jorma Komulainen. Hän on paikkakuntalainen karavaanari itsekin. Jorman voit
pyytää ja sopia ajan laitteen ilmaiseen mitoitukseen ja asennussuunnitelman tekoon koMika Reivonen viimeistelee asennuksensa jälkeen laitteen toiminnan
tiisi puh. numerosta 0400-675713.

JL Power uusi
koko vielä avoin
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Ennakoiva ajo
Yhdistyksestämme on muutamat henkilöt suorittaneet karavaanarin ajotaitokortin. Kurssi kestää neljä pitkää päivää kahtena viikonloppuna. Peruskurssin sisältö koostuu liikennesäännöistä, ennakoivasta ajosta ja ajoneuvon käsittelystä.
Jatkokurssilla syvennetään teoriaa, tehdään käytännön ajoharjoittelua liukkaankelin ajoradalla valoisalla sekä pimeällä. Tutustutaan
sekä matkailuauton että -vaunun käyttäytymiseen monella eri tavalla.
Kurssiohjelman toteuttavat yhteistyössä SF-Caravan ry ja Liikenneturva.
Alla oleva teksti on suora lainaus www.karavaanarit.fi sivuilta Turvaopas osiosta.
Ennakoivana kuljettajana ajat ikäänkuin useita sekunteja tapahtumien edellä. Voit pitää itselläsi aikaa ja tilaa: pelivaraa.
Pelivaran ylläpitäminen edellyttää muutaman perusasian oivaltamista ja noudattamista: pidä ajoneuvosi nopeus tilanteen
mukaisena tarkkailemalla kokonaistilannetta, ja pidä riittävä turvallisuusväli. Älä tee yllättäviä liikkeitä. Näe ja näy. Jätä
kelivaraa.
Nopeus tilanteen mukaan
Oikean tilannenopeuden säilyttäminen aina on tärkeää. Onhan allasi ajoneuvo, jonka massa voi olla moninkertainen normaaliin
henkilöautoon verrattuna. Oikea tilannenopeus antaa enemmän aikaa oikeiden havaintojen tekemiseen. Pysähtymismatka ja -aika
lyhenee, ja mahdollisuus hallita auto täpärissä tilanteissa paranee. Mikäli tiukka tilanne johtaa törmäykseen jäävät seuraukset oikealla
tilannenopeudella mahdollisimman lieviksi.
Ajonopeudella on suuri vaikutus jarrutusmatkaan. Fysiikan lakien mukaan jarrutusmatka nelinkertaistuu, kun nopeus
kaksinkertaistuu. Tai toisinpäin; nopeuden alentaminen neljänneksellä lyhentää jarrutusmatkan puoleen. Muista myös kelin vaikutus.
Vaunun työntöjarru aiheuttaa pienen viiveen. Ajoneuvoyhdistelmä vaatii pidemmän pysähtymismatkan kuin auto.
Mikäli joudut äkkinäiseen jarrutukseen ja väistöön, niin unohda perävaunu. Paina väistössä kytkin pohjaan ja keskity ohjaamisen.
Perävaunu kyllä seuraa.
”VARTTI” POIS NOPEUDESTA - JARRUTUSMATKASTA PUOLIKAS
Havainnointi
Matkallasi saatat joutua joskus ajamaan pitkiä päivämatkoja. Jos et pidä riittävän usein taukoja alkaa tarkkaavaisuutesi herpaantua ja
“tuijotat eteesi mitään näkemättä”. Muista pitää katseesi riittävän kaukana ja liikuta katsettasi. Tällöin pystyt paremmin tarkkailemaan
kokonaistilannetta. Vältä katvealueita. Valpas kuljettaja tarkkailee tapahtumia - myös takaa tulevaa liikennettä sillä silmällä, että hänellä
on mahdollisuus välttää uhkaava onnettomuus. Mieti mitä teet, jos…
Älä yllätä
Anna muille pelivaraa ilmaisemalla aikeesi ajoissa ja selvästi. Kerro aikeestasi vilkulla hyvissä ajoin ennen kääntymistä ja ryhmity
siten, että erotut selkeästi suoraan ajavista. Hidasta vauhtia ajoissa jarruttamalla, jolloin kanssaliikenne voi havaita jarruvalosi. Seuraa
peileistä onko takanasi ajava huomannut aikeesi. Pyri ennakoimaan kääntymismahdollisuutesi ja vältä tilannetta jossa joutuisit
pysähtymään keskiviivan viereen odottamaan vuoroasi. Leveää ajoneuvoasi on vaikeampi väistää, jolloin peräänajonriski on erittäin
suuri. Turvallisempaa on pysähtyä pientareelle, päästää muut ohi ja kääntyä vasta sitten kun molemmissa suunnissa on tilaa.
Mikä on oikea turvaväli?
Kun pidät riittävän turvavälin näet mitä edessäsi tapahtuu ja voit rauhassa ennakoida tilanteita. Sinulle jää tarvittaessa aikaa ja tilaa
toimia. Myös muut näkevät sinut ja pystyvät ennakoimaan paremmin toimiasi. Ajaminen on rauhallisempaa, tasaisempaa ja
taloudellisempaa.
Mikä sitten on oikea turvaväli? Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että taajamanopeuksilla se on noin kaksi sekuntia
(“kaksikymmentäyksi, kaksikymmentäkaksi” ), tai metreinä noin puolet nopeuslukemasta: 40 km/h = 20 metriä. Maantienopeuksilla se
on noin neljä sekuntia (“kaksikymmentäyksi, kaksikymmentäkaksi, kaksikymmentäkolme, kaksikymmentäneljä” ) tai metreinä sama kuin
nopeuslukema 80 km/h = 80 metriä. Oikean välin löydät seuraavasti. Tarkkaile edellä ajavaa autoa. Kun se ohittaa jonkin kiintopisteen,
esimerkiksi lyhtypylvään, alat laskea: kaksikymmentäyksi, kaksikymmentäkaksi…Jos laskemisen päätyttyä olet tuon kiintopisteen
kohdalla, välimatka on oikea.
Kun huomaat edessäsi ajavien ajavan lähellä toisiaan, jättäydy kauemmaksi. Voit silloin katsella tapahtumia kuin aitiopaikalta,
ulkopuolisena.
Jos takanasi ajava roikkuu miltei kiinni puskurissasi, päästä hänet ohitsesi antamalla tilaa. Ellei se onnistu, jättäydy entistä
kauemmaksi edelläsi ajavista. Näin saat itsellesi enemmän pelivaraa, tilaa ja aikaa toimia. Samalla tarjoat sitä myös perässä roikkujalle.
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V

uoden
loppupuolelle
yhdistyksemme tapahtumiin kuu
luu pikkujoulun vietto. Juhlan
ajankohdaksi on vakiintunut marraskuun viimeinen viikonloppu ja pitopaikaksi Alatalo.
Luonto oli taas syksyn harmaa niin kuin useana edellisenäkin vuonna. Paikalle saapui n.
70 karavaaniperhettä. Tällä kertaa juhlaa vietettiin uusitulla ohjelmalla. Kun tapahtumien vastuujärjestelyihin pyydetään mukaan
uusia henkilöitä ja heille annetaan valtuudet
järjestää tilaisuus, tulee onneksi toimintaan
uutta näkemystä.
Viikonlopun ohjelmaa oli muutettu perinteisistä
kaavoista ja aikatauluista. Hyvä
niin ja kiitos kuuluu Anterolle ja
Birgitalle.
Perjantai-ilta
vietettiin vapaan
seurustelun merkeissä, koska
kaikki eivät silloin
olleet vielä saapuneet paikalle. Lauantaina päivä alkoi lasten askareitten parissa, eivätkä aikuisetkaan
malttaneet olla poissa tuvasta. Oli kuulemma niin hauskaa askarrella lasten kanssa. Päivällä nautittiin jouluglögiä ja maisteltiin
pipareita. Talon yläkertaan oli varattu
hiljentymishuone, missä pikkujouluväkeä
kävi kuuntelemassa joululauluja ja vaihtamassa loppuvuoden kuulumisia. Joulupukki

kävi lauantaina jo päivällä kyselemässä joulun odotuksista. Pukki oli mukana lasten
leikeissä ja kierteli pihapiirissä useaan kertaan iltapäivän aikana. Iltapäivälle järjestetty jouluateria oli tällä kertaa tilattu Kaisan
Kotiruoka pitopalvelusta. Inkiläisen Matti
Iisalmesta oli jo syksyllä Rompepäivillä todistamassa hyvän pitopalvelun tarjoamaa
palvelua. Saunavuorot oli ajoitettu ruokailun
lomassa, eikä aikataulutuksessa ollut mitään
ongelmia.

sä ammattimaiseen malliin. Arskahan on Suomen ensimmäinen Humppalaulukuningas
vuosimallia 2008. Ilta jatkui leppoisasti aamuyön tunneille saakka, eikä viimeisiä
meinattu saada tanssilattialta “valomerkin”
jälkeenkään pois.
Tipula on ollut muutenkin tänä vuonna
yhdistyksemme jäsenten käytössä yksityistilaisuuksien merkeissä. Muutamia mainitakseni, Sinikka ja Veli-Matti täyttivät yhteensä

Pienten ruokalepojen jälkeen väki siirtyikin
Tipulaan odottamaan viikonlopun päätapahtumaa, iltajuhlaa. Aluksi oli juhlan virallinen puoli. Kerrattiin mennyttä vuotta,
palkittiin yhdistyksen ansioituneita henkilöitä ja jaettiin ajotaitosuoritusmerkit. Välissä
laulettiin ja arvottiin arpajaispalkintojen
joulukinkut. Pienen tuulettelutauon jälkeen
ilta jatkui tanssien Aarne Saarisen esiintyes-

kunnioitettavat 100 vuotta ja kohta perään
juhlittiin Jorman 60-vuotissynttäreitä. Tilaisuuksissa on ollut vieraina myös sellaista
väkeä, joille Alatalo ja karavaanielämä ovat
ennestään
vieraita.
Olemmehan
yhdistyksenä antaneet kaikille jäsenillemme
mahdollisuuden viettää omia juhliaan Alatalossa. Alatalohan on meidän kaikkien Kuopion yhdistyksen jäsenten omistama paikka.
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Joulun aikaankin oli muutamia joulun
viettäjiä alueella. Henkilöt kokoontuivat aattoiltana tupaan yhteiselle jouluaterialle. Mikäs siinä joulua viettäessä, kun vanha tupapirtti on lämmin ja niin mummolamainen.

Tammikuun lopulla vietettiin Tipulassa vielä yhdet suuret perhejuhlat. Mukaan oli kutsuttu myös Alatalon karavaaniperhe. He saivat toisensa.
Onnea Airi ja Pekka!

Uudeksi vuodeksi väkeä saapui peräti 44
henkilöä, vaikka talvi oli jo kovimmasta päästä, pakkasta reilusti yli – 20 astetta.
Nyyttikestit järjestettiin muutaman vuoden
takaiseen malliin. Joku vähän epäili, että
toimisiko tuo käytäntö, mutta hyvällä
ennakkojärjestelyllä vietiin “homma himaan”. “Oli pöyvässä marjamehua ja
votk….” , niin kuin uuteen vuoteen
kuuluukin ja tietenkin monipuolista ja hyvää pikkulämmintä ja muuta syötävää. Raketit ammuttiin tarpeeksi ajoissa ennen lasten
nukkumaanmenoa. Ilta vierähti pitkään tuvassa laulellessa ja
tanssiessa. Seuraava päivä valkeni kirpakassa pakkassäässä ja uusi
vuosi alkoi uusine haasteineen.

Kuvassa Jorkki 60 v. puolisonsa
Leenan kanssa

Avoimia tapahtumia tulee olemaan jatkossakin ja niistä tiedotetaan Reissaajassa, www-sivuilla ja
ilmoitustaululla. Alatalon tiloja vuokrataan myös jatkossa jäsentemme yksityistilaisuuksiin.
Vuokrausehdot tässä lehdessä.

Tanssi ja hyvä
musiikki kuuluvat karavaanareiden
yhteisten juhlien ajanvietteeksi.
Mikä ettei!
-sosiaalista
yhdessä oloa.

Uudenvuoden nyyttäripöydässä oli valinnan varaa niin ettei koko valikoima herkkuja mahtunut kuvaan eikä kaikkea kerralla lautaselle.
Iltaan jäi hetki aikaa seurustella ja nauttia
hyvästä ruuasta hyvien ystävien kesken.
Vaihdettiin kuulumiset ja toivotettiin
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2010!
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Tervetuloa uudet jäsenet 18.9.2009 - 29.1.2010
131263-0
131208-0
048925-0
082676-1
131592-0
011313-1
131405-0
131369-0
131624-0
127393-0
082254-0
131383-0
131336-0
028335-0
131619-0
123181-0
131214-0
131550-0
124575-1
131156-0
077454-0
131010-0
131065-0
131204-0
111297-0
070347-0
131261-0
131554-0
131126-0
131584-0
131278-0

Auvinen Juha
Konnuslahti
Hartikainen Toivo
Pieksänkoski
Hassinen Einari
Kuopio
Heikkinen Aino
Kuopio
Hötti Janne
Kuopio
Jokinen Tuomas
Siilinjärvi
Kammonen Reino
Juurikkamäki
Kauppinen Marko
Suonenjoki
Kemppinen Petri
Kuopio
Kettunen Erkki
Varkaus
Kokkarinen Kalevi
Kuopio
Kokkonen Matti
Jokijärvi
Kokkoniemi Valtteri
Kuopio
Komulainen Matti
Savonlinna
Kunnaluoto Veijo
Kuopio
Laitila Antti
Hiltulanlahti
Lappeteläinen Juhani
Kuopio
Leskinen Rauno
Kaavi
Lönn-Korhonen Birgitta Vuorela
Martikainen Pekka
Säyneinen
Miettinen Kari
Kuopio
Närhi-Koponen Timo Varkaus
Riekkinen Matti
Juankoski
Rissanen Tenho
Kuopio
Räisänen Janne
Suonenjoki
Sihvola Eino
Haluna
Suhonen Arto
Kurolahti
Tiilikainen Harri
Kuopio
Tillanen Helena
Syvänniemi
Vartiainen Erkki
Juankoski
Virtala Auli
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 tutustumisseteli on sinulle
ylimääräinen jäsenetumme. Tutustumissetelin voit käyttää
puolen vuoden 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) oli 2009 vuoden lopussa kahdeksanneksi suurin yhdistys. SFC-yhdistyksiä liitossamme on 71. Jäsenmäärämme oli 31.12 1669 jäsentä. SFCaravan ry 59 379.
Tervetuloa yhdistykseemme!
Terveisin Seppo Tiilikainen 081442-0

Liiton toimisto
SF-Caravan ry
Viipurintie 58
13210 HÄMEENLINNA
puh. (03) 615 311
sf-caravan@karavaanarit.fi
Avoinna arkisin klo 9-15.

Kunnon renkaat ja oikea ilmanpaine parantavat pitoa

PARASTA TURVAA TALVIKELEIHIN RENGASPARISTA

Vaunupojat 1/4 uusi TALVI-

RENGASPAKETIT
ALUVANTEILLA alk.
PAKETTI HINNAT
Michelin
Continental
X-ice north/ CVC2/CVC5
X-ice 2

185/65-14
195/65-15
205/55-16
205/60-16
225/45-17

675,739,939,969,1259,-

665,729,929,959,1249,-

Nokian
HKPL 7/
HKPL R

Goodyear
extreme/
ICE NAVI

699,769,969,999,1299,-

649,709,899,935,1225,-

RUNSAASTI MYÖS MUITA KOKOJA ja
VANNEMALLEJA sekä RENGASMERKKEJÄ.

Talvirengaspaketit myös peltivanteilla.

KYSY TARJOUS!

Roadstone

619,655,809,829,955,-

Runsaasti
myös muita
kokoja
suoraan
varastosta

155-13
175/70-13
175/65-14
185/65-14
185/65-15
195/65-15
205/55-16
185-14C8
195/70-15C8

Rengassarjat alkaen
Pinnatut Uudet
talvinastat ja
renkaat kitkat alk.

189,215,239,245,249,265,309,289,309,-

219,235,285,289,299,319,395,339,379,-

Kesärenkaat
alk.

165,185,205,205,225,249,319,259,299,-

Sarjahinnat sis. vannetyön, tasapainotuksen ja kierrätysmaksun.
Meiltä edullisesti BF GOODRICH, MICHELIN,
GOODYEAR, NOKIAN, CONTINENTAL ym.
ASENNUKSET AMMATTITAIDOLLA AIKAA VARAAMATTA!

RENGASPARI OY
Itkonniemenk. 25, Kuopio P. (017) 263 2755, 261 4203, 5800 565
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- Ta l v i r e n k a i d e n
minimiurasyvyys on 3 mm
(suositus 4-5 mm) ja kesärenkaiden 1,6 mm (suositus
3–4 mm).
- Urasyvyys mitataan renkaan pääurista kulutuspinnan keskialueelta.
- Huolehdi oikeista ilmanpaineista, huomioi kuormitus.
- Käytä rekisteriotteeseen
merkittyä rengaskokoa ja tyyppiä.
- Vähemmän kuluneet renkaat asennetaan aina taakse.
- Nastarenkaita saa käyttää
1.11.–31.3. tai toista
pääsiäispäivää seuraavaan
maanantaihin, mikäli se on
myöhemmin kuin 31.3.
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Lasten sivu
Pääsiäismunat:
Kauniit maalatut munat koristavat pääsiäispöydän. Niiden tekeminen on helppoa ja
mukavaa koko perheen yhteistä puuhaa.
Tuttu tapa värjätä pääsiäismunia on keittää
ne sipulinkuorien kanssa punaruskeiksi.
Kokeile myös currya, kahvia ja mustikkalientä
ja ilottele väreillä. Tyhjiksi puhalletut munat
maalaat vesi- tai peiteväreillä sieviksi pääsiäiskoristeiksi.
Elintarvikkeilla ja karamelliväreillä värjäät
kananmunat kauniiksi samalla, kun keität niitä
kattilassa.
Vaaleansininen
Upota kovaksi keitetty muna sulaneiden pakastemustikoiden liemeen. Mustikan väri
tarttuu todella nopeasti, joten kannattaa ensin vain “dipata” muna liemeen ja huuhdella
se heti kylmässä vedessä. Jos haluat tummemman sävyn, upota muna liemeen uudelleen.
Kirkas vaaleankeltainen ja tummempi keltainen
Keitä munia curryjauheen kanssa. Jos haluat vaaleankeltaisen sävyn, lisää curry vasta
keittämisen loppupuolella.
Okran keltainen, sinipunainen, tumma rusehtava
Punasipulin kanssa keitetyt munat saavat
ensin hennon keltaisen värin, joka voimistuu keittämisen aikana ja tulee lopulta melko
tummaksi violettiin vivahtavaksi ruskean

sävyksi. Lisää sipulinkuoret vasta keittämisen loppupuolella, jos haluat munien pintaan
okrankeltaista tai vaaleaa violetin sävyä.
Vaalean- ja tummanruskea
Lisää keitinveteen kahvi- ja kaakaojauhetta
noin 2–4 kahvimitallista. Vaaleampia ruskeita sävyjä saa aikaan keittämällä munia irtoteen kanssa.
Muita kikkoja:
Keltasipulin kuoret: oranssinruskea.
Mitä vähemmän kuoria, sen keltaisempi tulos on.
Punakaali: kirkas sininen.
Keittämisen jälkeen munat ovat vielä melkein
valkoisia, mutta liottuaan

kylmässä väriliemessä noin kuusi tuntia ne
saavat kauniin sävyn.
Punaviini: punavioletti.
Porkkanat: hennon keltainen.
Vaatii myös kylmää liotusta.
Sahrami tai kurkuma: keltainen.
Liottaminen kylmässä liemessä voimistaa
värin syvän keltaiseksi.
Punajuuriliemi: vaaleanpunainen väri
Täpliä
Täplikkäätkin onnistuvat, jos kastelet munat
ja kierität ne riisissä. Paketoi sitten muna talouspaperiin ja keitä värjäysvedessä.
Raitoja
Raitoja syntyy, kun kiedot munien ympärille
väriä laskevia puuvilla- tai villalankoja. Paketoi munat jälleen talouspaperiin, sido langalla ja keitä.

Tenavilta kuultua
Viisivuotias poikani Henri kysyi minulta:
“Äiti, onko se totta, että ihminen muuttuu
kuoltuaan mullaksi?” Vastasin näin olevan,
mutta kerroin myös että siihen kuluu pitkä
aika. Henri mietti pitkän tovin ja tokaisi:
”No, sitten joku on kuollut minun sänkyni
alle.”
Kolmivuotiaani pisti sormen nenäänsä ja
kaivoi tuloksekkaasti, johon minä sanoin
että ”Mitäs ihmettä sinä teet? Ei noin saa
tehdä!” Tytär vastasi rauhoittavasti: “Joo,
mä tiedän, mutta mä laitan sen ihan heti takasin.”
Vaakasuoraan:
3 Tiistain ja torstain välissä
4 Kuukausi, jonka alku on miltei sama kuin
lieju
5 Vuoden ensimmäinen kuukausi
6 Juhannus sattuu tälle kuukaudelle
7 Huhtikuun jälkeen
8 Viikon viimeinen päivä, ja samalla
lepopäivä
9 Heti maanantain jälkeen
11 Helmikuun ja huhtikuun välissä
12 Syksyinen kuukausi, ainakin nimen
perusteella
13 Ennen joulukuuta
14 Korukuukausi
16 Silloin tulee televisiosta Pokemon
17 Ennen elokuuta
Pystysuoraan:
1 Ennen lauantaita
2 Loma koulusta, ja paljon lahjoja...
9 Hernekeittopäivä
10 Aprillillä alkava kuukausi
11 Viikko alkaa tällä päivällä
15 Koulu alkaa tässä kuussa
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