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Reissaajat

Puheenjohtajan palsta

Talven selkä on taittunut kuten “vanhat”
sanovat. Olemme menossa kohti kevättä ja
pian alkaa vesi tippua räystäiltä kevätauringossa. Varmasti monen karavaanarin mielessä käy, mihin suunnistaisi tulevana kesänä,
katselemaan uusia maisemia tai tutkimaan tarkemmin jo käytyjä polkuja uusin silmin.
Minä katselen myös uudesta näkökulmasta
SF-Caravan Kuopion seudun toimintaa. Aloitin uutena puheenjohtajana 1.1.2011 ja toivon tapaavani teitä yhteistyön merkeissä. Aikaisemmin entisessä työssäni tapasin paljon matkustelevia ihmisiä niin Suomessa kuin
muualla maailmassa. Yleensä he hakivat kokonaisvaltaista palvelua; matkailuneuvontaa, majoitusta ja ruokailua. Karavaanarit taas
ovat useinkin näissä asioissa hyvin omatoimisia ja tekevät suurimman osan itse. Periaate on joiltakin osin kuitenkin sama. Ollessamme matkoilla majoitumme jonnekin ja haluamme siellä myös viihtyä. Lomalla haemme
elämyksiä ja kokemuksia, rentoudumme, nautimme hyvästä ruuasta ja mukavasta yhdessäolosta ystävien kanssa.
Syyskokouksen valinnat ja tulevaisuus
Vuosi alkoi uusien kehittäjien ja ideoiden
vauhdittamana. Pitkään odotettu yhdistyksen syyskokous teki demokraattiset valinnat ja päätökset. Kokouksessa valittiin kahdesta puheenjohtajaehdokkaasta Antero
Korhonen äänin 38 vastaan Seppo Heikkinen 20. Hallitukseen valittiin uusjäseniksi
Seppo Heikkinen 39 ääntä, Veli Ahtiainen 38,
Arja Hakkarainen 37, Leena Heikkinen 37 ja
Esko Hyvärinen 22. Uudelleen valittiin Seppo Tiilikainen 43 ja Eila Kuismanen 30. Entisenä jatkaa Aino Heikkinen. Jäsenet saivat
haluamansa puheenjohtajan ja hallituksen.
Olipa sitten tehtävään tulossa uutena kuka
tahansa, aina uusiin henkilöihin suhtaudutaan varauksella ja vähättelemällä. Ei välttämättä entisiinkään olla tyytyväisiä. Hyviä
ehdokkaita jäsenistössämme olisi paljonkin,
mutta kiinnostusta järjestötyöhön ei ole.
Tukekaamme uusia henkilöitä päätöksissä.

SF-Caravan Kuopion seutu ry yhdistykseen
kuuluu tällä hetkellä noin 1700 jäsentä. Yhdistyksemme on tällä hetkellä Suomen kahdeksanneksi suurin caravan paikallisyhdistys. Mielestäni tämä kertoo useammastakin
asiasta mm. että Kuopion ympäristöalueella
asuu ihmisiä, jotka nauttivat tästä harrastuksesta ja käyttävät niitä etuja, mitä etujärjestö ja yhdistys voivat jäsenilleen tarjota.
Yhdistykseemme on liittynyt syyskuun jälkeen 42 jäsentä. Tervetuloa kaikki uudet jäsenet. Pyrimme edelleen kehittämään toimintaamme ja on tärkeää että myös tällä alueella
on oma leirialue, jossa matkalaisten on edullista ja mukavaa majoittua sekä saada tarvitsemaansa palvelua. Olemme saaneet hyvää
palautetta ja tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin ja kehittää aluetta edelleen. Mielestäni
karavaani harrastus on koko perheen yhteinen harrastus, jossa nuorten ja lasten mukana olo tuo meille kaikille elämänmakuista iloa
ja touhua ympärille. Luomalla puitteet, joissa lapsiperheiden on hyvä ja turvallinen
majoittua, sekä järjestämällä tapahtumiin kaikille sopivaa ohjelmaa, saamme mahdollisuuden tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin ja nauttia harrastuksestamme. Yhdessä
yhteen “hiileen” puhaltamalla löydämme
varmasti oikeat ja kaikkia miellyttävät ratkaisut vieraidemme ja myös itsemme viihtyvyyden varmistamiseksi.
Alkukesästä suomalaiset viettävät lomia ja
heitä liikkuu maanteillä enemmän. Syksyä
kohden keskieurooppalaiset ystävämme rientävät kohti Suomea. Toivottavasti saamme
myös heitä nauttimaan yhteisistä hetkistä.
Kesäisin meillä on mahtavat retkeily mahdollisuudet patikoiden tai veneillen ja kalastaen. Talvella hiihtoladut kulkevat ihan vierestä sekä Kasurilan ja Antikkalan laskettelurinteille on matkaa alle 20 km.

Minä pyrin keskittymään enenevässä määrin koko yhdistyksen asioiden hoitamiseen
ja kehittämään koko jäsenistölle etuja matkailua ajatellen. Alataloon tarvitaan oma henkilö, joka vastaa tämän leirialueen kehittämisestä. Hänen tehtävänsä on paneutua erityisesti sen palveluiden ja viihtyvyyden kehittämiseen ja hän vastaa alueesta yhdessä
SF-Caravan Kuopion seudun hallituksen
kanssa. Toivon, että yhdistyshenkinen toiminta vahvistuu ja näin yhteisvoimin viemme asioita eteenpäin.
Emme voi myöskään unohtaa yhteiskunnallisia velvoitteitamme.
Muistuttaisin vielä meille kaikille hyvin tärkeästä asiasta. Sähkö, kaasu ja paloturvallisuus asiat kannattaa tarkistaa vaunun ja/tai
asuntoauton osalta vähintään kerran vuodessa ja aina pidemmän seisonta ajan jälkeen.
Muistakaa myös muut turvallisuuteen liittyvät asiat.
Toivottelen teille kaikille mukavan lämpöisiä
ja aurinkoisia kevätpäiviä. Nähdään reissussa tai Alatalossa mukavissa merkeissä.

Tuosta Anteron kirjoituksesta selviää, ettei
puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät saa
olla pelkästään alueella, vaan heidän tehtävänsä on palvella koko jäsenistöämme. Alueella täytyy olla tarpeellinen henkilöstö hoitamassa arkipäivän asioita .
Vastoin omaa ajatustani, olen edelleen yhdistyksen hallituksessa. Tämä paikka on minulle kuitenkin suuri helpotus, koska
päivittäisiin asioihin en tarvitse puuttua.
Uusi puheenjohtaja ja hallitus tarvitsee kuitenkin tukensa, jolloin valintani lienee tässä
tapauksessa oikea.
Jatkan edelleen SF-Caravan ry:n liittohallituksessa. Liitossa taistelemme edelleen valtion päättäjien kanssa harrastuksemme eduista. Ensin oli CO2-verotus, sitten energiaverotus ja nyt viimeisimpänä järjestyslain
muutos, jossa rajoitettaisiin yöpymistä muualla kuin leirintäalueilla.
Me olemme maantiellä näkyvä ryhmä, mutta
päättäjille näkymättömiä meidän suljetun

järjestömme vuoksi. Toivottavasti lähivuosina saamme järjestökenttämme ymmärtämään liittomme tulevaisuuden ja mahdollisuuden olla vaikuttamassa päätöksiin laajemmalla jäsenpohjalla. Helmikuun ensimmäinen viikonloppu, “Tulevaisuus seminaari”
Laajavuoressa, näyttää jäsenyhdistystemme
valmiuden, halutaanko liittoamme uudistaa,
vai ollaanko ja seurataan vain mihin suuntaan harrastustamme muut vievät.
Lähivuosina liitossamme on suuria tapahtumia. Pohjoismaiset karavaanipäivät ovat 2013
Turussa. Vuonna 2014 liiton 50-v. juhla ja
samalle vuodelle liitto on hakenut FICCrallya Suomeen.
Muistakaa jäsenemme tärkeimpänä myös liiton koulutukset, niistä sinulle voi olla hyötyä “siviilissäkin”. Ota reilusti yhteyttä
yhdistyksemme hallitukseen ja lähde mukaan
koulutuksiin.
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Yhteistyöterveisin savolaisin sanoin: “ Tärkein matka minkä voep tehä on männä toesta puoltiehen vastaan”
Lähde: www.positiivarit.fi
Antero

Anteron tapaat Alatalossa lähellä rantaa,
alueen osoitteessa Venetie 13. Ole rohkeasti yhteydessä puheenjohtajaamme.
Harrastuksemme on meidän yhteinen asia.
Ajatuksia vaihtamalla ja asioita esille tuomalla, teemme harrastuksesta vieläkin paremman.

Seppo T, vpj
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 17.4.2011 klo 13.00
SFC-Alatalo
Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta

Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry

Päätoimittaja
Antero Korhonen
Rinnepolku 4 D 17, 70910 Vuorela
040 049 7124

Toimitus
Elina Häikiö
Harjukatu 12, 70620 Kuopio
040 541 2637

Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
- lisäksi, hallitus esittää salaojituksen jatkamista vuonna 2011
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00

TERVETULOA!
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

Toimitus jai ilmoitusmyynti
Seppo Tiilikainen
Sandelsintie 8 B 5, 70910 Vuorela
044 371 4426
Ilmoitusmyynti
Leena Heikkinen
Ekoraitti 55, 70870 Hiltulanlahti
044 364 3987
Kaikki sähköpostit muodossa
etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

Ilmoitushinnat (sis. alv 23%)
Taka + sisäsivu, vain vuosisopimus
1/1 sivu 400 €
1/2 sivu 200 €
1/4 sivu 100 €
1/8 sivu
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 2011
8, 20 ja 41
Valmiin aineiston jättö
31.1., 26.4., ja 19.9.2011
Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2011
Suomen Graafiset Palvelut, Kuopio

Osallistu kansikuvakilpailuun
Yhdistys järjestää Reissaajat jäsenlehteemme kansikuvakilpailun. Osallistua
voivat Kuopion (021) yhdistyksen jäsenet
ja heidän perheenjäsenensä. Aiheen on liityttävä karavaanimatkailun tapahtumiin,
luontoon tai vastaaviin aiheisiin. Kuvan
on oltava lehden ilmestymisajankohtaan
sopiva, eikä se saa olla yhtä vuotta vanhempi. Lehti ilmestyy tänä vuonna seuraavan kerran toukokuussa ja sitten lokakuussa.
Kuvan tarkkuudeksi riittää aivan normaalin digikameran tarkkuus. Lähettäessäsi
kuvan, annat julkaisuoikeuden lehteemme
sekä yhdistyksen kotisivuille. Kuva on lä-

!!!

hetettävä 2/2011 lehteen viimeistään 30.4
mennessä sähköisessä muodossa, osoitteeseen kuvakisa@sfc-kuopionseutu.net
Kerro myös hieman kuvan aiheesta. Lähetä myös yhteystietosi, nimi, osoite, ja puhelin numerosi. Vain yksi kuva/jäsen.
Kanteen julkaistun kuvan voittaja saa 30
€ etusetelin yhdistyksemme alueelle Alataloon. Lisäksi kaikkien kuvan
lähettäneiden kesken arvotaan 20 € etuseteli. Etuseteli käy palvelun ja tuotteiden
maksuun.
Seuraavassa lehdessä ilmoitetaan uusi
ajankohta 3/2011 lehteen.

!!!

Kevät koittaa
Matkailukausi alkaa

Alatalon varastoihin on keräytynyt hävitettävää tavaraa.
Jos tiedät mikä on omasi, merkitse tavarasi! Poista tarpeeton!
Kaikki ylimääräinen tavara hävitetään tai otetaan yhdistyksen
käyttöön kevättalkoiden yhteydessä toukokuussa.
Jos olet aikeissa lahjoittaa tavaraa, olethan ensin yhteydessä
aluepäällikköön, 050-3098012!
Alatalotoimikunta
Toimitus tiedottaa
Toimitukseen voit laittaa jatkuvasti kirjoituksia, matkakertomuksia, tarinoita, kuvia ja vaikka turvallisuuteen ja harrastukseen liittyviä monenlaisia aiheita.
Otamme niitä mielellämme julkaistavaksi yhteisen harrastuksemme kehittämiseen. Toimituksen yhteystiedot löydät tämän sivun vasemmasta palstasta.
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Reissaajat
Uudet jäsenet ajalla

Tiedoksi jäsenyydestä!

22.9.2010 – 25.1.2011

135006-0
Arpomaa Antti
113251-0
Bruun Eero
019593-1
Hiltunen Tapio
123242-0
Holttinen Seppo
135517-0
Hynninen Seppo
135492-0
Hyvönen Tapio
135335-0
Hämäläinen Pekka
135013-0
Hätinen Raimo
081709-0
Karttunen Heimo
135464-0
Karvonen Jarmo
135005-0
Kaulamo Pentti
135330-0
Kerman Sasu
135276-0
Kinnunen Aimo
091663-0
Koistinen Petteri
053635-0
Kokkonen Keijo
135362-0
Kumpulainen Kari
135362-0
Kumpulainen Kari
067667-0
Laatikainen Jorma
135596-0
Martikainen Helge
135496-0
Miettinen Timo
135176-0
Pasanen Jouni
135177-0
Pasanen Veijo
135469-0
Pitkänen Juhani
135404-0
Pyykkö Jouko
135413-0
Reijonen Hannu
135491-0
Romppanen Arto
135215-0
Ruotsalainen Esa
041814-1
Räsänen Esko
058648-0
Saali Olavi
001086-1
Salo Raija
070041-0
Savolainen Seppo
135129-0
Sinkkonen Katri
127365-0
Soininen Aarne
028274-0
Tirkkonen Kerttu
086288-0
Tuppurainen Jukka
135160-0
Varinen Arto
042536-0
Venäläinen Markku
077454-0
Miettinen Kari
134529-1
Pitkänen Mikko
135698-0
Pöllänen Raimo
135683-0
Valovuori Ari
135694-0
Vartiainen Veikko
Uusia jäseniä yhteensä 42

Kuopio
Kuopio
Hiltulanlahti
Kuopio
Varkaus
Varkaus
Kuopio
Lempyy
Rautalampi
Rautalampi
Konnuslahti
Kuopio
Suonenjoki
Riistavesi
Haapakoski
Pielavesi
Pielavesi
Kuopio
Nilsiä
Kuopio
Kuopio
Varkaus
Kuopio
Kuopio
Varkaus
Leppäkaarre
Kangaslahti
Muuruvesi
Joroinen
Kuopio
Kuopio
Toivola
Asikkala
Vuorela
Siilinjärvi
Kaislastenlahti
Iisalmi
Kuopio
Sotkamo
Kosula
Vehmersalmi
Juankoski

Jäsenkirjurimme postittaa Sinulle jäseneksi liittyessäsi tervetulopaketin. Sen yhteydessä saat tietoa yhdistyksemme tärkeimmistä asioista, kuten hallinnosta ja yhdistyksemme alueesta Alatalosta. 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 kuusikymmentä ympäri Suomen, joista useimmat ovat ympärivuotisia edullisia yöpymispaikkoja.
Kuopion yhdistys (021) oli 2010 vuoden lopussa kahdeksanneksi suurin yhdistys. SFC-yhdistyksiä liitossamme on 71. Jäsenmäärämme oli 31.12 1702 jäsentä. SF-Caravan ry 60976 jäsentä.
Tervetuloa yhdistykseemme!
Terveisin Antero Korhonen 124575-0

Miten henkilö voi liittyä jäseneksi tai muuttaa omia tietojansa?
Jäseneksi liittyminen tai omien tietojen muuttaminen tapahtuu helpoiten SF-Caravan ry:n kautta nettisivuilla www.karavaanarit.fi . Sivuilta
löytyy - Liity jäseneksi - painonappi. Seuraamalla ohjeita, liittyminen
tai tietojen muuttaminen on helppoa. Voit myös ottaa yhteyttä liiton
toimistoon (03) 615 311 tai jasenrekisteri@karavaanarit.fi
Jäsenkirjurimme saa päivitettyjä tietoja liitosta, jolloin yhdistyksemme
jäsenten tiedot ovat aina ajan tasalla.
Mistä jäsenmaksusi koostuu?
Uusi jäsen:
Liittymismaksusi on 41,50 euroa.
Maksu jaetaan seuraavasti:
- liiton osuus 24,50
- yhdistyksen osuus 7,00
- jäsennumerotarrat 5,00
- kirjaamismaksu 5,00
Vanha jäsen:
Maksusi koostuu liiton jäsenmaksusta ja yhdistyksemme
jäsenmaksusta. Tänä vuonna yhdistyksemme jäsenten maksu on:
- liiton osuus 24,50
- yhdistyksen osuus 15,00
Siirtyminen toisesta yhdistyksestä:
Jos haluat siirtyä yhdistykseemme (yhdistysnumero 021), sekin käy
helpoiten www.karavaanarit.fi sivujen kautta. Jäsenyytesi tulee voimaan halutessasi heti.
Jäsenhankinta:
Jokainen uuden jäsenen hankkinut jäsen saa kustakin uudesta
jäsenestä 7 euron arvoisen lahjakortin. Lahjakortit postitetaan
jäsenhankkijoille kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja heinäkuussa.
Lisäksi jäsenhankkijoiden kesken arvotaan puolivuosittain kaksi Tallink
Siljan Oyn risteilyä.
Kuopion Leväsellä, Caravan Larvannossa voit hyödyntää lahjakorttiasi
kulkuripuodin tuotteiden ostossa. Lisäksi moni suurempi SFC-alue myy
kulkiripuodin tuotteita.

Reissaajat-lehden toimittaja
Toimitukseen haetaan apuvoimia jäsenlehtemme tekoon ja toteutukseen.
Tehtävä vaatii vain innokkuutta, talkoohenkeä, mielikuvitusta, tietokoneen käyttömahdolisuutta ja tarpeeksi vapaa-aikaa. Tehtävä sopii erittäin hyvin tietokoneen parissa viihtyvälle.
Voit aloittaa harjoittelun jo kevään aikana olemalla
mukana yhdessä toteuttamassa toukokuussa ilmestyvää lehteämme.
Ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen ja kysy lisää, joko puhelimitse 044 371 4426 tai sähköpostilla seppo.tiilikainen(at)sfc-kuopionseutu.net.
Terveisin Seppo Tiilikainen
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Hallitus 2011

Hallituksen puheenjohtaja
Antero Korhonen
SFC-124575-0
0400-497124
Laina vaunulla kokeilemalla into kasvoi harrastukseen ja nyt vuosien jälkeen yhdistystoimintaan. Ensimmäinen kausi alkoi puheenjohtajana vuoden alussa.
Halu ja into kehittää koko yhdistystä yhdessä teidän kanssa mukavaan harrastukseen.
Lempiruoka; kalasoppa
Motto: Elä pelekee elämää.

Hallituksen jäsen
Veli Ahtiainen
SFC-3352-0
017-465387
Karavaaniharrastus alkoi telttailun jälkeen
seitsemänkymmentä luvulla, kun sateella
kastui ja myrskyssä rikkoutui teltan putket.
Nykyisin treffit jäävät vähemmälle, mutta
matkat kohdistuvat pääsääntöisesti kalastus- ja marjastusalueille.
Mukana jälleen hallituksessa, kun 15 vuotta on jäänyt väliin pyynöistä huolimatta.
Lempiruoka; itse grillattu grillikylki kaasugrillissä vaunun vieressä.
Motto: Pidetään yhdistyksen asiat järjestyksessä.

Hallituksen varapuheenjohtaja
Seppo Tiilikainen
SFC-81442-0
044 371 4426
Karavaaniharrastus alkoi vuokravaunulla
1996 ja liityin jäseneksi jo ennen oman vaunun hankkimista. Kuusi edellistä vuotta yhdistyksen puheenjohtajana.
Yhdistyksen ja alueen kehittäminen nykyaikaiseksi on vienyt koko vapaa-ajan, mutta
olen ennättänyt yöpyä 34 :llä SFC-alueella .
Yhdistyksen kehittäminen on jäänyt vielä
kesken, joten haluan tietoni ja taitoni siirtää
uudelle hallitukselle ja olla mukana edelleen
kehitystyössä.
Lempiruoka; ehdottomasti Entrecote-pihvi.
Motto: Kun teet ihmisen tyytyväiseksi, se
on sanaton kiitos itsellesi.

Hallituksen jäsen, sihteeri
Arja Hakkarainen
SF-088740-1
0400 707 456
Kausipaikalla Alatalossa aina kun aikaa liikenee. Kesäreissu joka vuosi asuntoautolla jonnekin Suomen kolkkaan. Treffijen kiertely alkaa pääsiäiseltä Rukan maisemista.
Hallituksessa siksi, että voisi jotenkin vaikuttaa asioihin ja näkee tämänkin puolen yhdistyksen toiminnasta. Tässä sitä huomaa, että
sihteerinkin työ vie oman aikansa ja ennen
kaikkea oman vapaa-ajan.
Lempiruoka; uunilohi.
Motto: En ole koskaan ollut köyhä, ainoastaan rahaton. Köyhyys on mielentila,
rahattomuus vain väliaikainen tilanne.

Hallituksen jäsen
Aino Heikkinen
SFC-082676-1
040-7530434
Aloitimme matkailuautolla reissaamisen
1997. Kausipaikkalainen vuodesta 2007 lähtien.
Haluan kehittää yhdistyksemme aluetta Alataloa ja toimia sen hyväksi.
Lempiruoka; mykyrokka
Motto: Vain mielikuvitus on rajana.

Hallituksen jäsen, taloudenhoitaja
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Seppo Heikkinen
SFC-82676-0
040-5121944
Vaunuilua harrastan olemalla Alatalossa ja
jonkin verran reissaten.
Hallituksessa olen, kun kokouksessa valittiin. Halu kehittää koko yhdistystä.
Lempiruoka; lihapullat
Motto; Toimintaa ihmiseltä ihmiselle.

Reissaajat

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Leena “Leni” Heikkinen
SFC-19593-0
044 364 3987
Ensimmäinen vuosi hallituksessa. Katselen
yhdistystä ja aluetta vieraan silmin satunnaisena kävijänä. Matkailukokemusta
suomen lisäksi Euroopan kiertueelta,
Baltialta ja suomesta. Halu olisi reissata
enemmänkin, mutta kahvilayrittäjänä Kuopiossa, loman vähyys estää.
Hallituksen jäsenenä haluan olla kaikkien
jäsenien viestin viejänä ja toivon, että saamme viettää harrastuksessamme mukavia hetkiä. Muistetaan, että karavaanari on kaikkien kaveri, myös toisen karavaanarin.

Hallituksen jäsen

Esko Hyvärinen
SFC-10168-0
044 581 2005
Harrastuksena tykkään kiertää kesällä Pohjoismaita ja kruununa, jos lastenlapset ovat
mukana.
Lähinnä olen tekemässä hyviä päätöksiä jäsenistön ja Alatalon eteen.
Lempiruoka; kaikki rasvanen kelpaa, kuten
vatsasta näkyy
Motto: Ei ole mukavampaa, kuin olla teiden
tukkona. (ei sanan mukaisesti, vaan liikenteessä tienpäällä.)

Eila Kuismanen
SFC-51298-0
0400-822131
Entinen suurteosedustaja.
Paistelen karjalanpiirakoita vieraitten ja kausipaikallisten aamukahvipöytään.
Harrastan seniori-ja Round-tanssia, kuoroja karaokelaulua.
Motto:Ystävät ja kissani ovat arkipäivän
ilojani.

Lähetä sähköpostia koko hallitukselle: hallitus(at)sfc-kuopionseutu.net
Lähetä sähköpostia jäsenelle: etunimi.sukunimi(at)sfc-kuopionseutu.net

Toimikunnat ja muut henkilöt 2011
Taloudenhoitaja Seppo Heikkinen,
050-560 2723
Jäsenkirjuri Jorma Sareskivi, 040-5869766
sähköpostit muodossa:
etunimi.sukunimi(at)sfc-kuopionseutu.
Alatalon aluetoimikunta
Yhteyshenkilö Antero Korhonen
0400-497124
Unto Känninen
Arto Suihkonen
Mikko Vesterinen
Aluepäällikkö (ent. nimike isäntä)
Esko Hyvärinen 31.3. saakka
Mikko Vesterinen 1.4 alkaen
Alatalon puh. 050-3098012
Aluepäällikkö vastaa päivittäiset puhelinopastukset, alueen huoltoon liittyvät
tilaukset, tarvike hankinnat, ym. hallituksen
antamat tehtävät.
Alatalon naistoimikunta
Yhteyshenkilö Aino Heikkinen,
040-7530434
Birgitta Lönn-Korhonen

Eila Kuismanen
Eine Luostarinen
Toimistotoimikunta
Yhteyshenkilö Seppo Heikkinen,
040-5121944
Airi Pakarinen
Teija Tiilikainen
Treffi- ja ohjelmatoimikunta
Yhteyshenkilö muuttuu eri tapahtumiin
Talvipäivät
Aino Heikkinen, 040-7530434
Birgitta Lönn-Korhonen

Ajotaito
Yhteyshenkilö Seppo Heikkinen,
040-5121944
Jari Alanen
Heikki Saastamoinen
Matkailuasiamies
Esko Vähämaa,
0400-374020
SF-Caravan ry:n VOP-kerhon jäsen
Matkailuneuvonta, ulkomaat, Baltia,
Eurooppa
etunimi.sukunimi(at)gmail.com
Nuoret karavaanarit
Yhteyshenkilöt
Eila Kuismanen, 0400-822131
ja Veli Ahtiainen, 017-465387
Henkilöt nimetään myöhemmin!

Turva-/ajotaitotoimikunta
Yhteyshenkilö Seppo Heikkinen,
040-5121944
Asko Hakkarainen
Kimmo Hirsi
Sakari Hoffrén
Yhdistyksemme kotisivuilta valikossa,
Jukka Sikanen
- Yhdistys - Säännöt, löydät hallintosäännöt, missä
ilmenee hallinnon ja henkilöiden tehtävät.
Käy tutustumassa ja ilmoittaudu toimintaan mukaan.
Tervetuloa!
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Caravan Larvanto ½
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Tapahtumakalenteri 2011
4. – 6.3.
17.4.
21.4. – 25.4.
30.4. – 1.5.
24. – 26.6.
19. – 21.8.
28.8.
2. – 4.9.
2. – 4.11.

Talvipäivät Alatalossa
Yhdistyksen kevätkokous Alatalossa klo 13.00
Pääsiäisen vietto Alatalossa, ilmoitetaan myöhemmin kotisivuillamme
Vapun vietto Alatalossa, ilmoitetaan myöhemmin kotisivuillamme
Turvapäivä. paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
Juhannus Alatalossa
Härkäjuhlat, Alatalossa
Ajotaitotapahtuma, (paikka avoin)
Rompepäivät ja karaokekilpailut, Alatalossa
Pikkujoulut, Alatalossa
Mahdolliset muut tapahtumat ilmoitetaan kotisivuillamme
YT-ALUEEN TREFFIT

27. – 25.5.
17. – 19.6.
15. – 17.7.
18. – 20.8.
17.9.
26. – 28.8.
23. – 25.9.
23. – 25.9.

Lettukestit
YT-Treffit
Heinätanssit, 40-v.
Härkäjuhlat
Muikkumarkkinat
Rosvopaistit
Ruskatreffit
Valonjuhlat

Hiilimutka
Ruunun-Helmi
Lintulahti
Alatalo
Rekiniemi
Jokiranta
Vuokatti
Hietajärvi

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

MUUT TAPAHTUMAT
12. – 13.3.
12. – 13.3.
21. – 25.4.
14. – 15.5.
20. – 22.5.
10. – 16.7.
5. – 24.8.
16. – 18.9.
24. – 25.9.
19. – 20.11.

Järjestötoiminnan kehittäminen –kurssi, Keuruu
Leirintä- ja turvallisuuskurssi, Keuruu
60. FICC Youth Rally, Helsinki
Kevätliittokokous, Pori
Rutusakin kevättreffit, Hartola
NCT – Pohjoismaiset karavaanipäivät, Nyborg Tanska
77. FICC Rally, Praha, Tsekki
Caravan 2011, Lahden Messukeskus
Karavaanarin ajotaitokortti, peruskurssi SFC-Pitkäjärvi, Kokemäki
Syysliittokokous, Naantali
SUURIMMAT TAPAHTUMAT KUOPIOSSA

1. –3.4.
9. – 10.4.
13. – 15.5.
16. – 22.6.
1. – 9.7.

Kallavesj´ -messut
Rakenna ja Asu-messut
Savon Erämessut
Kuopio Tanssii ja Soi
15. Kuopio Wine Festival, Carnaval Do Vinho Brasileiro

Hyvät jäsenemme!
Teidän kanssa olen viettänyt kuusi vuotta yhdistyksemme
puheenjohtajan tehtävissä. Aika ei välttämättä ole pitkä, mutta se oli sitäkin haastavampi. Tuona aikana yhdistyksemme
jäsenmäärä on kasvanut tasaiseen tahtiin. Alueen kävijämäärä on lähes tuplaantunut. Talous on ollut koko ajan vakaalla
pohjalla perustuen jäsen- ja aluehinnoittelun kohtuullisuuteen
ja jäsentemme talkootyöhön. Yhdistyksen johtaminen on perustunut rakkauteen tähän harrastukseen, ei rahan
voimaan.Olen päässyt tutustumaan asemastani johtuen hyvin moniin uusiin ihmisiin. Tehtävä on antanut haasteita niin
henkiselle kuin fyysiselle puolelle. Vapaa-aikani olen käyttänyt teidän hyväksenne lähes kokonaan.

Ystäviä, kavereita ja tuttuja on tullut ympäri suomen.
Kiitän kaikkia teitä, jotka olette olleet yhdistyksen tehtävissä
mukana. Myös teitä, jotka olette jaksaneet kannustaa ja olla
päätöksissä myötämielisesti kannustamassa. Julkinen kiitos
on jäänyt usean kohdalta huomioimatta. Puheenjohtajalla siinäkin on vain yksi ääni päätöksiä tehtäessä.
Toivon teille kaikille oikein mukavia hetkiä harrastuksemme
parissa. Vain tosi ystävät ja kaverit ovat niitä, jotka pitävät
jatkossakin yhteyttä.
Seppo
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Käyttäytyminen
Karavaanarin asunto on pieni, mutta piha suuri. On vain
muistettava, että piha on yhteinen ja naapurit ovat lähellä.
Siksi onkin noudatettava tiettyjä käyttäytymissääntöjä ja
hyviä tapoja. Kun suuntaat kotimaan rajojen ulkopuolelle, saat tutustua uusiin kieliin ja kulttuureihin. Tällöinkin
hyvien tapojen noudattaminen helpottaa arkirutiinien hoitamista. Kohteliaasti käyttäytyvä saa usein sellaista myös
itse osakseen.
Matkalla sekä leirialueen kaikissa yhteisissä tiloissa: kahvilassa, leikkikentällä, pesutiloissa tai grillipaikalla olisi otettava toiset huomioon, ja kunnioitettava hyviä tapoja.
Matkustaessasi Suomen ulkopuolelle voi tavoissa olla hyvinkin suuria kulttuurista johtuvia eroja. On hyvä muistaa
perustotuus: maassa maan tavalla. Omia kansallispiirteitä
ei kuitenkaan tarvitse kätkeä. Käyttäydy niin, että voit olla
ylpeä suomalaisuudestasi!

Volttikatu 2 Kuopio
puh. 044 783 5040, fax. (017) 2669506

Liikutpa liikenteessä, leirialueella tai illalla kaupungilla,
muista aina, että olet edustamassa suurta suomalaista
karavaanariperhettä!
Turvallista matkaa!

TEBOIL SIILINHOVI

*

Tarjoukset SFC-kortilla
vuoden 2011 loppuun

TEBOIL SIILINHOVI
Itkolantie 1
70910 Vuorela
017-3622 444
ZZZVLLOLQKRYL¿

AVOINNA:
Ark:
06.00 - 24.00
La - Su: 08.00 - 24.00
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Tarvitseeko liiton uudistua?
Tätä asiaa kokoontui Jyväskylän Laajavuoreen pohtimaan
helmikuun alussa yli kahdeksankymmentä jäsenaktivistia
ympäri valtakunnan. SF-Caravan järjesti jäsenyhdistyksilleen
seminaarin, jossa pohdittiin ryhmissä miten liiton tulisi uudistua vai tarvitaanko ollenkaan uudistua.
Seminaari alkoi liiton puheenjohtajan Juhani Hämäläisen
alustamana ja liiton tämän hetken tilanteen tiedottamisella.
Ryhmätöiden alustamisen jälkeen seminaarilaiset jaettiin yli
kymmenen hengen ryhmiin. Koko pitkä iltapäivä kului ryhmä
töiden parissa. Useammat aiheet olivat vastakkaiset toisilleen, esim, “Miksi liiton pitäisi uudistua”, toinen ryhmä taas
väitteli vastaan, “Miksi liiton ei pitäisi uudistua”, vaikka aihe
ei olisi ollut ryhmäläisten ajatuksen mukainen.
Myös liiton sääntöjä ja niiden ajanmukaistamista pohdittiin
ryhmissä hyvässä yhteistyössä.
Joskus on hyvä muistuttaa itseämme, että olemmeko vain
kausipaikkalaisille yhdistyksiä vai palvelemmeko yhdistyksinä
sitä paljon suurempaa jäsenistöä, joka maksaa jäsenmaksunsa ja odottaa maksulleen hyötyä. Tähän asiaan seminaariryhmä sai myös hyviä kirjauksia ja uusia ideoita.
Viikonloppu oli erittäin antoisa ja yhteishenkeä nostattava.
Liittohallitus sai hyvät eväät ryhmätöiden muistioista ja
palautteista asioiden jatkojalostukseen. Kuopion yhdistys on
ollut jo usean vuoden aktiivinen kouluttamaan ja aktivoimaan
jäsenistöään erilaisin luennoin ja koulutuksin.

Jos joku jäsenistämme luulee, että viikonloput ovat
huvittelumatkoja, kannattaa tulla aktiivisesti toimintaan
mukaan ja lähteä liiton järjestämiin tilaisuuksiin huvittelemaan. Vaikka päivät ovat pitkiä, niin ne ovat sitäkin antoisampia saman kaltaisten ihmisten ja ajatusten
kanssa pohtien.
Kuvassa vasemmalla yhdistyksemme taloudenhoitaja,
hallituksen jäsen Seppo Heikkinen. Keskellä hallituksen
puheenjohtaja Antero Korhonen tekemässä tuttavuutta liiton VOP-kerhon puheenjohtajan Leo Talypin kanssa.
Teksti ja kuvat: Seppo Tiilikainen
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SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY MAKSUT VUODELLE 2011
Jäsenmaksut

perusjäsen
perhejäsen

15 € / vuosi
5 € / vuosi

1.5.2011- 30.4.2012
Kausipaikka touko-huhtikuu Alatalo
130 paikkaa
270 € /vuosi
Kausipaikka sisältää kesä-elokuun aikana kesäisäntä velvoitteen 1 vuorokausi/
kausipaikka hallituksen laatiman toimintatavan mukaan.
Jos kausipaikka jyvitetään ensikertalaiselta loka-huhtikuulta, jyvitys velvoittaa ottamaan seuraavan vuoden kausipaikan.
Jyvitettäessä minimimaksu on 100 €
Vuorokausipaikat
Jäsenet
touko-elokuu
syys-huhtikuu

Vaununsäilytys
Venepaikka

18 € /vrk sis. valosähkön
23 € /vrk ei jäsen
23 € / vrk sis. lämmityssähkön
28 € /vrk ei jäsen
Joka 6. yhtäjaksoisesti asuttu vuorokausi ilmainen

tilapäinen, lyhytaikainen
kausipaikkalaiset

5 € / vrk
25 € / vuosi

KÄYTTÖKORVAUKSET V. 2011
Sähkö, mittarivelvoite kausipaikkalaisille
0,12 € / kWh
Sähkö maksetaan vähintään 2 x vuodessa. Maksu oma-aloitteisesti maaliskuussa ja lokakuussa.
Hallitus nimeää valvojat valvomaan sähkönkäyttöä ja laillisuutta.
-sähkö, ilmastointilaitteelle
3 € / vrk
-pyykkikone / kertamaksu
2 €/ kerta
-kuivauskaappimaksu
2 € / kerta
-kuivausrumpu
2 € / kerta
-hella tai uuni
2 € / 2tunti
-tilaussauna
10 € / tunti
-vetoauton lämmitys vuorokausikävijöille 2 € / 2 tuntia
Vetoauton lämmitys kausipaikkalaisille vain oman mittarin kautta
Kaikki hinnat määräytyvät alueoppaan aikataulun mukaan!
Käyttökorvausten muutokset ja mahdolliset lisäykset päättää hallitus.
Hallitus 31.10.2010, vahvistettu syyskokouksessa 2010

Kaikissa vakuutusasioissa
karavaanarit vakuuttaa
IF-vakuutusyhtiö.
Tutustu osoitteessa
www.if.fi/karavaanarit
tai soita
palvelunumeroon 010 19 19 19.
(ma-pe 8-20)
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Kukaan ei aiheuta enempää
sekaannusta kuin se,
joka antaa hyviä neuvoja
ja näyttää kehnoa esimerkkiä.
www.positiivarit.fi
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Messujen Tekijä ½ sivu

Valoloistoa Uutena vuotena 2011
Alataloon kokoontui kaikesta huolimatta
monen epäselvyyden jälkeen kolmisenkymmentä henkilöä viettämään vuoden vaihtumista. Eihän tiedetty pitikö sääennustukset
kovasta pakkasesta paikkaansa. Pakkasta oli
ainoastaan viitisentoista astetta, eli mainio
talvinen keli.
Saunat lämpesivät jo hyvissä ajoin, joten
päästiin ajoissa ottamaan uutta vuotta vastaan. Naiset olivat järjestäneet taidokkaasti
purtavaa nyyttikestiperiaatteella. Tarjolla oli
monenmoista herkkua.
Ruokailun aikana Mikko ja Pekka järjestelivät kokon polttoa ja ilotulitusta. Jo vaille yhdeksän liekit löivät komeimmilaan valaisten
koko lähitienoon. Valon vaikutus oli todella
hieno. Yleinen mielipide taisi olla, “tämä otetaan perinteeksi”. Kokon jälkeen oli vuorossa ilotulitus. Saimme nauttia vuorostaan
väriloistosta rakettien räjähtäessä taivaalla.
Loppuilta vietettiin tuvassa karaoken ja tanssimisen merkeissä.
Puoleltaöin pidettiin pieniä puheita ja
availtiin samppakaljat.
Kaikinpuolin kivat juhlat.
KIITOS kaikille mukana olleille!
Muisteli Seppo H.

Yöpymiset Alatalossa 2004 - 2010
Henkilövuorokaudet
Vuosi Kausip. Vieraat
2004 6749
4275
2005 11018
4312
2006 8917
6582
2007 10991
6856
2008 9288
7401
2009 11117
7459
2010 12219
7683
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Yht.
11024
15330
15499
17847
16689
18576
19902

Vaunu / autovuorokaudet
Kausip. Vieraat
Yht.
2596 1644
4240
4238 1658
5896
4380 2715
7095
5149 2663
7812
4407 2917
7324
5529 2995
8524
7117 3157
10274
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Hallitus tiedottaa.

AJONEUVOJEN KATSASTUKSET

Tarjoushinnat
SF-Caravan Kuopion Seutu ry
voimassa olevalla jäsenkorttilla.

Mikko Vesterinen hoitaa Alatalon aluepäällikön (entinen
nimike isäntä) tehtäviä 1.4.2011 alkaen toistaiseksi.
Aluepäällikön tehtäviin kuuluu pitää yllä alueen palvelua, kehittymistä ja turvallisuutta sekä tuoda toimikuntien esityksiä
hallitukseen. Mikko toimii siis yhteyshenkilönä toimikuntien
ja hallituksen välillä. Hän hoitaa tehtävää yhdistys periaatteella, joten me muut tuemme ja autamme häntä tässä meille kaikille tärkeässä tehtävässä.Mikko kokoaa henkilöt
talkoisiin, jotka yhdessä toteutamme.
Hallitus 9.2.2011

Rekisteröintihinnat AKE:n hinnoittelun mukaan (Alv 0%)
Voimassaoloaika 1.1.2011 - 31.12.2011

Onnittelukäynnillä SFC-Jokirannassa

Autokatsastajat Kuopio
Kallantie 7, 70340 Kuopio
Tarjoaa jäsenillemme 10% alennuksen katsastuksen
listahinnoista koskien autoja.
Asuntovaunut, tarjoushinta määräaikaiskatsastukselle
29€ (hinnat sisältävät alv 23 %)

Muut ehdot:
Palvelun saatavuus:maanantai – perjantai klo. 8.00 – 17.00
Ajankohtaiset asiat internet sivuilta www.katsastus.fi
Henkilö- ja pakettiautot, määräaikaiskatsastukset
ilman ajanvarausta.
Ilmoittaudu katsastukseen viimeistään
tuntia ennen sulkemisaikaa.
Kuorma-autot, linja-autot ja perävaunut,
määräaikaiskatsastukset sekä muutos- ja
rekisteröintikatsastukset ajanvarauksella.
Puhelin nro. 0440 854 000

Onnittelun vastaan otti SF-Caravan Keski-Savon puheenjohtaja Pertti
Kumpulainen (oikealla)

Jokiranta oli yhdistyksemme pitkäaikainen alue Joroisissa.
Alue perustettiin 1989 aivan metsäiselle ja ryteikköiselle joen
rannalle. Alue palveli alussa vain Kuopion yhdistyksen jäseniä, mutta heti alkuvuosien jälkeen sinne pääsi majoittumaan
muidenkin yhdistysten karavaanarit. Talkoo henki oli noihin
aikoihin erittäin hyvä. Miehet ja naiset rakensivat aluetta innolla, jotta pääsisivät viettämään omalla alueella karavaani
elämää. Jokirantaan rakennettiin pieni vastaanottotupa, sauna, tiskipaikka ja varasto. Vesikin täytyi nostaa alueen omasta
kaivosta.
Tätä puuhastelua jäsenillämme riitti 2008 vuoden keväälle
saakka, jolloin yhdistyksemme luopui alueesta. Alueen
vuokrasopimusta kunnan kanssa oli jatkettu jo pariin kertaan.
Hallitus haki yhdistykselle ratkaisua alueen tulevaisuudesta.
Keväällä 2008 Jokiranta myytiin yhdistyksemme jäsenille,
jotka perustivat uuden yhdistyksen SF-Caravan Keski-Savo
ry.
Kauppahintana uusi yhdistys “latoi” pöytään setelirahaa, kokonaiset 10 euroa. Olihan kauppahinta harkittu tarkkaan ja
yhdistyksenä halusimme tukea ja antaa uudelle yhdistykselle elinmahdollisuuden.
Nyt vajaan kolmen vuoden päästä, talkoohenki elää yhä ja
Jokiranta on kehittynyt kovasti. Siellä on kunnallistekniikka
mennen tullen. Uusi ja laajennettu tuparakennus sisävessoineen ja saunoineen on valmis.
Puheenjohtajamme Anteron varsinainen ensimmäinen
edustustehtävä oli juuri tämä Jokirannan uuden rakennuksen
tupaantuliainen. Onnittelijoina oli myös kunnanjohtaja Tenho
Hotarinen ja SF-Caravan ry:n varapuheenjohtaja Heikki J.O.
Leinonen.
Kuvat: Pentti Muikku, teksti Seppo Tiilikainen
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Tunnelmallinen joulu
Alatalossa 2010
Jo syksyllä tuumailtiin, että olisi mukava viettää joulu oikein vanhanaikaiseen tapaan,
kun meillä on näin hieno maalaistalo käytettävissä.

No tuumasta toimeen.
Kyseltiin varovasti, että kuka olisi innostunut joulun viettoon täällä hankien keskellä.
Löytyihän sitä kuusi vaunukuntaa saman
henkisiä joulunviettäjiä, eli 11 henkilöä muodosti uuden karavaaniperheen.

Ruoat hankittiin yhteistuumin. Pekka toi
kinkun, Airi leipoi pullat ja tortut, Mikko W
toi savulohet ja jätkänkynttilät. Muut ruoat
hankki Mikko ja Raija. Kustannukset jaettiin
porukalla.
Jouluaatto aukeni kylmänä, mittarin
osoittaessa 36 pakkasastetta, mutta Pekan
keittämä riisipuuro

manteleineen maistui
pirtin lämpimässä. Pirttiä olikin lämmitetty jo
useana päivänä. Kyllä meidän kelpasi nauttia, vaikka ulkona paukkui pakkanen.
Yhdessä hiljennyttiin joulurauhan julistukseen, jota saimme seurata uudesta isosta te-
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levisiosta. Sitten meitä odottikin makoisat
löylyt rantasaunassa jalkakylpyineen.
Perinteinen maittava jouluateria nautittiin
pukkia odotellessa.
Pukki toi lahjat lapsille kuusen alle ja aikuisillekin suut makiaksi sillä aikaa kun kävimme ihastelemassa palavia jätkänkynttilöitä.
Oli oikea vanhan ajan joulun tuntu.

Voimme suositella kaikille karavaanareille.
Jouluemännät Airi ja Raija

Reissaajat

TALVIPÄIVÄT
ALATALOSSA 4 - 6.3.2011
KOKO PERHEEN ILOINEN TALVINEN
TAPAHTUMA
Hiihtoladut on ajettu metsään; mahdollisuus omatoimiseen laturetkeilyyn.
Rannassa oleva liukumäki antaa mahdollisuuden huimaan iloitteluun yhdessä.
Makkaran ja letun paistoa.
Perjantaina
Karaoketanssit

Lauantaina
Klo 10 -13 Pilkkikisat
nuoret/ miehet/naiset
ilmoittautuminen klo 9.30
mennessä toimistoon

Saunat
Perjantaina
Naiset
17 - 18
Miehet 18 - 19
Naiset
19 - 20
Miehet 20 - 21
Lauantaina
Naiset
16 - 17
Miehet 17 - 18
Naiset
18 - 19
Miehet 19 - 20
Toimisto auki:
Perjantaina
13 - 20
Lauantaina
8.30 - 14
Sunnuntaina
10 - 11

Klo 14 - 15.30 Ruokailu:
Kuumaa kasvis- ja lihakeittoa,
leikkelettä, tuoreita
sämpylöitä ja jälkiruuaksi
pannukakkua hillon kera.
Aikuiset 5 €
Lapset alle 12 vuotta 0 €

Kalasaalin arvaus
Klo 10 alkaa lasten ohjelma:
hiihtokilpailut, kalainen tietokilpailu ja kuivakalastusta –
varma saalis

Klo 12 Tandem hiihtokilpailu.
Kerää joukkue ja osallistu:
Hauskin joukkue voittaa

Majoitus 20 €/vrk
(sis. lämmityssähkön)

+

Klo 16.00 Palkintojen jako
Klo 21 tanssit Tipulassa,
musisoimassa Kari Kuosmanen

Sunnuntaina
Klo 12.00 lähtökahvit

Treffimaksu 5 €

Ilmoittautuminen ruokailujärjestelyä varten viimeistään 1.3 2011

BIRGITTA Iltaisin puh.050-4410164

AINO Iltaisin puh.040-7530434
aino.heikkinen@sfc-kuopionseutu.net

blonnkorhonen@gmail.com
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PIKKUJOULU 26 - 28.11-10
Perjantai alkoi reilun 10 asteen pakkasessa ja kovatuulisesti. En
muista milloin viimeksi olisi ollut meidän pikkujoulussa niinkin talvinen sää. Aikaisempina vuosina on joko satanut vettä tai ollut
muuten harmaata.

Olisko talvisää tehnyt meidät niin leppoiseksi ja tyytyväseksi, koska perjantai-iltana Tapsa joutui jopa pyytämään porukkaa laulamaan karaokea.
Lauantaina sää jatkui talvisena, kylläkin hieman tuuli heikkeni. Lapset yhdessä Eilan kanssa tekivät joulua tuvassa. Riemu eikun
suureni, kun Joulupukki lahjoineen saapui lapsia muistamaan. He
lauloivat ja hieman ehkä myös jännittivät, mitähän se pukki lahjoiksi
antaa.

Laulu piristää aina, joten tuas laalettiin.

Juhlapuheen piti Seppo poistuvana puheenjohtajana ja luovutti
nuijan Anterolle, jonka piti tehdä juhlallinen vakuutus, että hän
toimii uutena puheenjohtajana aina jäsenistön ja yhdistyksen parhaaksi.

Kuvat: Mikko Korkelainen
Teksti: Esko Hyvärinen

Ruoka oli tapansa mukaan hyvää ja sitä oli riittävästi. Jokainen
ruuan halunnut sai vatsansa täyteen “puuroa”. Ennakko
ilmoittautuneiden kesken arvotun saunasetin sai hyvään tarpeeseen Teija.

Ei niinkään siisteyden vaan myöhemmin Markun ja Jarin lahjoittaman kylpylälahjakortin takia. Mitenkä saunasettiä he käyttivät on
heidän oma asiansa. mutta kysyttäessä asiasta, niin molemmille tuli
vieno puna poskille.
Nyt pieni moitteen sana: PITÄISI MUISTAA AINA ILMOITTAUTUA ENNAKKOON RUOKAILUUN, MIKÄLI KUTSUSSA ON
ASIASTA MAININTA.
Varsinainen juhla alkoi yhteislaululla, jonka veti Eila, muuten vuoden 2010 YT-alueen karaokemestari.
Seuraavaksi Jari jakoi ajotaitomerkit, jonka saivat:
MATKAILUVAUNU
Kulta 2: Pasi Kinnunen
Kulta: Jorma Sareskivi ja Teuvo Riekkinen
Hopea: Arto Hyvärinen
Pronssi: Heikki Saastamoinen
MATKAILUAUTO
Mestari: Jari Alanen
Kulta 2: Seppo Tiilikainen
Kulta: Teuvo Riekkinen ja Pasi Kinnunen
Hopea: Markku Miettinen ja Seppo Heikkinen
Pronssi: Arto Hyvärinen, Ilmari Lyytinen ja Heikki Saastamoinen

Kinkkuarvonnan ja myös arvontakattilan saivat muutaman ihmisen
onnelliseksi. Varmaan Aila, Pirjo ja Ritva saavat nauttia myös jouluna hyvistä kinkkuhetkistä.
Loppuilta menikin Tipulan täydeltä tanssin merkeissä ja Aarne Saarinen yhtyeineen antoi kaikkensa, jotta pikkujoulu sai ansaittunsa
hyvät loppufiilikset.
Hyvää talven jatkoa toivottaa koko pikkujoulun talkooporukka.
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Reissaaajan ruokavinkit

AURINKOINEN KAALISALAATTI
GLV

½ dl rypsiöljyä
2 rkl sinappia

Jämsän Patalahden toimitusjohtaja ja
keittokirjailija Marianne Kiskola jakaa
Reissaajat-lehden lukijoille helppoja, herkullisia ja terveellisiä ruokaohjeita. Marianne on julkaissut kahdeksan keittokirjaa
ja hän on sekä FairMary-tuotemerkin perustaja että Kuwaitissa toimivan Café
Organica-kahvila & kauppaketjun kehittäjä sekä 2ndROUND-kaupan perustaja.
MARIANNE KISKOLA: KARAVAANARIN

1 kiinankaali
2 appelsiinia
nippu ruohosipulia
1 dl mantelilastuja
½ dl appelsiinimehua
1)
2)
3)
4)

Silppua kiinankaali pieneksi.
Kuori ja paloittele appelsiinit.
Silppua ruohosipuli.
Sekoita kaikki ainekset keskenään.

1) Kuori lenkkimakkara ja tee siihen poikittaisviiltoja. Nosta makkara kasariin,
niin että keskelle jää vihannesten
mentävä alue.
2) Leikkaa juustosta paloja ja asettele
ne makkaran viiltoihin.
3) Kaada kaalit ja herneet makkaravuoan keskelle.
4) Sekoita sinappia ja öljyä. Voitele makkara sinappiöljyllä.
5) Nosta kasariin kansi päälle ja paista
ruokaa kunnes juusto on sulanut.

NOPSATOMAATTIKEITTO
GLV

PARAS KAVERI ON TYYTYVÄINEN VATSA
Paljon ajavat tietävät, että matka tyssää
ilman polttoainetta. Oli kyseessä auto tai
kuski. Jokainen matkaaja tietää myös
houku-tuksen “napsia jotain” nälän yllättäessä. Terveellisintä – ja mukavinta – on
ennakoida nälkä ja ravita kehoa kevyesti,
mutta ravitse-vasti. Kalorit kun eivät kyydissä istuessa kulu, vaikka maisemat
vaihtuvatkin ja matka etenee. Ruoan mausta ja laadusta tai kokkaamisen ilosta ei silti tarvitse tinkiä.
Matkaajan menu osa 1, olkaa niin hyvä:

1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
1 tuore punainen chili
peukalon kokoinen tuore inkivääri
2 rkl rypsiöljyä
1 tl jauhettua korianteria
½ sitruunan mehu
1 kg (2 x 500g) tomaattimurskaa
½ l kiehuvaa vettä
1 tl suolaa
1 tl raakaruokosokeria
2 tl rouhittua mustapippuria
4 rkl ruskeaa suurustetta (Maizena)
Lisäksi halutessasi:
Luomukermaa tai kaurakermaa
Tuoretta korianteria
1) Kuori ja silppua sipuli ja valkosipulinkynnet. Kuori ja raasta inkivääri.
Puhdista ja silppua chili.
2) Kuumenna öljy ja kuullota sipuli-chiliinkiväärisilppu. Lisää jauhettu korianteri.
3) Purista mehu ja sekoita se sipulisilppuun.
4) Lisää tomaattimurska, vesi ja loput
mausteet.
5) Anna kiehua kannen alla 15 minuuttia.
6) Soseuta keitto.
7) Lisää lopuksi ruskea suuruste samalla voimakkaasti vispaten. Kiehauta.
8) Koristele kermalla ja silppua tuoretta
korianteria keiton päälle.
JUUSTOMAKKARA KASVISKESKUKSELLA
L

Mary keittiössä

1 lenkkimakkara
noin 300 g Emmentalia tai muuta voimakasta juustoa
½ pss pakasteparsakaalia
½ pss pakastekukkakaalia
½ pakasteherneitä
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Välipalaksi soseutetaan sauvasekoittimella
tai haarukalla
BANAANINAMI
GLV
3 reilun kaupan banaania
3 dl punaisia marjoja
loraus juoksevaa hunajaa
Jälkiruokaan hyödynnetään kuivahtaneet
pullan tai paahtoleivän siivut. Soijamaitoon
kannattaa tutustua – se ei pilaannu kuten
lehmänmaito ja kestää lämpötilan vaihteluja
paremmin. Soija sitoo myös itsessään niin
hyvin, ettei tässä ohjeessa välttämättä
tarvita kananmunaa lainkaan.
ROHKEAT(TEIDEN) RITARITTARET
4-8 viipaletta kuivahtanutta pullaa tai
paahtoleipää
2 dl maitoa tai soijamaitoa
1 luomukananmuna
4 tl vaniljasokeria
margariinia tai voita

Reissaajat
1) Riko kananmuna ja sekoita sen sisus
maidon ja sokerin kanssa. Jos käytät
soijamaitoa, et tarvitse kananmunaa.
2) Kasta paahdetut/kuivat leivät kummaltakin puolelta muna-maitoseokseen ja paista rasvassa molemmin puolin kauniin ruskeiksi.
3) Tarjoile hillon ja jäätelön tai kermavaahdon kera.

G L V - Merkkien selitykset
G = mahdollisuus valmistaa
gluteenittomana
L = mahdollisuus valmistaa
laktoosittomana
V = mahdollisuus valmistaa ilman maitoa
tai kananmunia
Lisää ruokaohjeita Marianne Kiskolan
keittokirjoista ja
Mariannenmakumaailma.blogspot.com

Kausipaikkasopimukset 1.5.2011 alkaen
Kausipaikkasopimuksia tehdään Alatalon toimistossa
la 16.4.
klo 10 - 15
su 17.4. klo 10 - 12
ma 25.4. klo 10 - 15
la 30.4.
klo 10 - 14
Puhelinpäivystystä ei ole.
Yhdistyksen puolesta sopimusasiat tarkistavat ja allekirjoittavat,
Veli Ahtiainen, Seppo Heikkinen, Esko Hyvärinen, Eila Kuismanen
ja Birgitta Lönn-Korhonen
Sähkömittareiden tarkistuksen tekevät, Esko Hyvärinen ja Eila
Kuismanen.
Jokaisen on tehtävä ja allekirjoitettava ensin sopimus toimistolta
saatavien ohjeiden mukaan ja vasta sen jälkeen maksettava. Noudattakaa allekirjoittajien antamia ohjeita myös maksujen suhteen.
Ennen ensimmäistä sopimuksen tekopäivää yhdistyksemme kotisivuille päivitetään uusi sopimus, jonka voit halutessasi tulostaa.
Sopimuskausi päättyy jokaisella 30.4. Kausipaikkalaisia on tällä hetkellä täysimäärä 130. Uusia
on jonottamassa neljä vaunukuntaa. 1.5 alkaen
vapaat paikat luovutetaan varausjärjestyksessä.
Sopimuksen päätyttyä, matkailuajoneuvo on poistettava Alatalosta. Sähkölukema on ilmoitettava
sähkönvalvojille ja taloudenhoitajalle. Hallussa ollut paikka on saatettava sopimuksen mukaiseen
kuntoon.
SF-Caravan Kuopion Seutu ry hallitus

Kesäisäntien koulutus
Sunnuntaina 8.5. klo 12.00
Sunnuntaina 22.5 klo 12.00
Sunnuntaina 29.5 klo 12.00
Uusi koulutusohjelma ja uudet kouluttajat
jo isäntinä olleille ja uusille isännille.
Koulutus on samalla
kausipaikkalaisten
tiedotus- ja info-tilaisuus.
Hyödynnä jäsenyytesi!
Tavaratalo Carlson myöntää talousosastolla
ostoistasi 10% alennuksen.
Esitä jäsenkorttisi ostosten yhteydessä.

Jokaisen toivotaan olevan paikalla ainakin yhtenä koulutuspäivänä, vaikka isäntävuoron teetätät jollakin toisella henkilöllä.
Kesäisäntävuorot ovat 1.6. - 28.8. 2011
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Caravan Pitkäsen liiketilojen avajaiset
Avajaisia vietettiin 20-23 tammikuuta osoitteessa Miiluranta 1
Pitkälahdessa, siinä korkean piipun vieressä. Viikonlopun aikana soppatykin antimia nautti lähes 2000 vierasta eri puolilta Suomea.
H.S. Pitkänen aloitti matkailuvaunukaupan 1967. Osastopäällikkö Reijo Kuosmanen oli jo tuolloin yrityksen palveluksessa. Itse
yrityksen juuret ovat Sortavalassa vuodelta 1917, jolloin se aloitti
konekaupan. Nyt jo kolmannessa polvessa luotsina toimii toimiReijo Jauhiainen
Reijo Kuosmanen
Janne Hiltunen
tusjohtaja Pekka Pitkänen, joka on seurannut matkailuajoneuvokaupan kehittymistä vuodesta 1980 lähtien.
Avattu kiinteistö palvelee noin 6500:aa matkailuajoneuvon omistajaa tai haltijaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. 1700 Asiakkaita palvelee kolme myyjää: Reijo Kuosmanen, Reijo Jauhiaim2:n lämpimät uudet tilat tarjoavat hyvät puitteet kaluston esitte- nen ja Janne Hiltunen. Janne myi omistamansa Joensuun Caravanlyyn ja tarvikkeiden myyntiin. Pika- ja luovutushuollolle kiinteistöstä kauppa Oy:n H.S.Pitkäselle ja siirtyi samalla yrityksen palvelukseen.
on varattu omat tilat. Toimiva kahvio lisää osaltaan asiakkaiden viih- Huollosta vastaa Juhani Laasanen ja myyntisihteerin tehtäviä hoityvyyttä.
taa Satu Peräniemi.
Caravan Pitkäsen merkki- ja mallikirjo on erittäin kattava. Edustettuina ovat Hobbyn vaunut ja autot, Dethleffsin luxusautot ja vaunut,
Soliferin vaunut, Sunlightin matkailuautot. Vuoden alusta Caravan
Pitkänen aloitti Kaben vaunujen myynnin.
Viime vuonna Itä-Suomessa myytiin yli 150 uutta ja yli 300 käytettyä
matkailuajoneuvoa. Markkinoita tulee lähivuosina kasvattamaan yhä
lisääntyvä suurten ikäluokkien “nuorten” eläkeläisten joukko. Nykyisin merkittävä kohderyhmä ovat myös nuoret lapsiperheet, jotka
haluavat liikkua erilaisten harrastusten parissa paikasta riippumatta
ja majoittua mukavasti. Lapsiperheitä varten on suunniteltu aivan
oma mallisto. Lapsille löytyy omat vuoteet, suurimmissa malleissa
jopa lastenhuone. Suomessa on yli 100 000 matkailuajoneuvojen
käyttäjäperhettä.
Jos sinulla on mielessä kaluston päivitys tai uuden hankinta, poikkea liikkeeseen. Kannattaa kysyä myös edullisia rahoitustarjouksia.
Teksti ja kuvat: Reijo Kylmänen
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Paljon hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja

Asiallinen pikkualkovi. Vetokoukku.

Pp-teline. Tavaraboxi. 4 makuupaikkaa.

Hieno pikkuauto ! 2 makuupaikkaa.

Knaus Traveller 510 -99
15.900,- moottori 1.9 TD
122.000 km

Dethleffs Advant. T5841 -01 27.200,- moottori 2.8 JTD
124.000 km

Dethleffs Globevan 01 -08 41.900,- moottori 2.2 TDCI
23.000 km

Ohjaamon ilmastointi / välipeitto.

Kaasu-uuni. Ohjaamon ilmastointi.

Siisti. Rek. -05, yhdeltä omistajalta.

Caravan Pitkänen 1/1

Dethleffs T5945 Fortero -07 44.800,- moottori 2.2 TDCI
41.000 km

Home-Car P 601 -08
- moottori 3.0 MultiJet

48.600,51.000 km

Kabe Travel Master MF -04 49.700,- moottori 2.8 JTD
30.000 km

KÄYTETYT ASUNTOVAUNUT

Bürstner A574 -03 29.500,- 2.8 JTD
32.450 km

Dethleffs A6945 -06 44.300,- 2.4 TDCI
33.800 km

Dethleffs I6501B -09 64.500,- 2.3 JTD
20.870 km

Adria Coral S574 -07 40.800,- 2.2 MultiJet 100 41.000 km

Dethleffs T5841 -05 34.500,- 2.8 JTD
108.500 km

Sharky L8 -08
- 2.8 JTD

Hobby 440 SF Excellent
2008
14.950,-

Dethleffs Camper 560 SK
2009
23.500,-

Solifer Finlandia 560 TBR
2007
25.700,-

41.500,30.000 km

Munsterland Luxus 660 TM
Kip 460 De Luxe
Dethleffs Beduin 460 V
Solifer S5
Adria Action 341 PH
Adria B 562 UK
LMC Viola 450 E
Hobby 440 SF Excellent
Solifer Finlandia 600 NS
Hobby Excellent 540 UK
Dethleffs Camper 560 SK
Solifer Artic 560 NS
Kabe Saﬁr TDL KS
Solifer Finlandia 560 TBR
Solifer Finlandia 560 TBR
Dethleffs 750 V Snow
Dethleffs Beduin 595S
Solifer 630 PH

1988
1989
1999
1999
2006
2002
2009
2008
2004
2009
2009
2007
2004
2007
2007
2007
2008
2008

4
5
10
11
12
12
14
14
18
19
23
23
24
25
25
27
27
29

600,600,700,900,900,900,500,950,900,900,500,900,200,500,700,800,900,500,-

WWW.HSPITKANEN.FI

Puh. 017- 262 7400

M.A.T.
JÄSENLIIKE

Reijo Kuosmanen 0400 670 103, Reijo Jauhiainen 0400 313 111, Janne Hiltunen 050 435 9806
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Aloitimme retkeilyn 60-luvun alussa
Ruotsista hankitulla harjateltalla; asuimme silloin Kemissä.
Ruotsista ei vielä silloin saanut vapaasti
tuoda tavaraa, telttakin piti tuottaa rajapitäjässä asuvalla tuttavalla, heillä oli
silloin eri oikeudet. Tuonnin syy oli hinta, sillä rajan takana hinta oli kolmasosa siitä, mitä Suomessa .Tämä rötös
on jo varmasti vanhentunut.
Aikaa myöten muutimme Lappeenrantaan. Päädyimme sitten oikein kunnon
huvilatelttaan, joka tuntui tosi hyvältä.
Tämä teltta sai kuitenkin aikaan meille
vaunun hankinnan. Olimme Heinolan
leirintäalueella ja yöllä tuli kova sade ja
ukonilma. Heräsimme aamuyöllä ja ihmettelimme mitä täkkiä painavampaa
päälläämme on. Syy selvisi pian, teltan
putket olivat painuneet ja vettä oli katon päällä sata litraa, onneksi muovitettu katto piti veden teltan ulkopuolella,
emmekä kastuneet. Vieressä oli pari
vaunua, joissa ihmiset nukkuivat tyytyväisinä lämpimässä.
Tästä alkoi ajatus itää, jospa mekin
hankkisimme sellaisen, no Helsingissähän niitä myydään, ei Lappeenrannassa, ei muuta kuin katselemaan. Vuosi oli 1972. Valinnan varaa ei vaunuissa
paljon ollut siihen aikaan ja
auton painon perusteella valikoima väheni vielä. Meidän
Toyota painoi alle tuhat kiloa ja muistini mukaan vaunu sai painaa huomattavasti
alle 700 kg. Löytyihän reissulta Sprite-merkkinen vaunu, siinä oli pistelämmitin,
yksinkertaiset ikkunat metallireunuksella ja karmilla,
lämpöeristeenä lasivillaa.
Mutta voitte uskoa, että se tuntui hienolta teltan jälkeen.
Ensimmäisen kesälomareissun teimme
Lappeenrannasta Joensuuhun, Ilomantsiin ja Nurmekseen. Kuten yleensä, niin
kesälomalla sataa aina, viikko vierähti
matkalla.
Aloimme ihmetellä, kun iltaisin peti oli

meidän vaunumme lähelle .Me perkasimme puolukoita ja kun ilta kului pidemmälle tuli osa heistä rohkaistuneena meidän vaunun luo jäseneksi liittymiskaavake mukanaan ja houkuttelivat
jäseneksi. Otimme sen kohteliaasti vastaan ja lupasimme miettiä asiaa. Emme
kertoneet, että olemme jo jäseniä. Kesät kuluivat retkeillessä melkein joka viikonloppu, hyviä käyntikohteita olivat
Kultakivi, Puumalan Koskenselkä ja
Koitsanlahti Parikkalassa, silloin ei ollut karavaaniyhdistyksen alueita olemassakaan.
Vuoden -74 lopulla muutimme Kuopioon, täällä oli myös Itä-Suomen yhdistyksen jäseniä, mutta ei paljoakaan,
mikä oli aivan ymmärrettävää, kun pääpaikalle oli pitkä matka. Kävimme kyllä täältä käsin treffeillä mm. Puumalassa, Ilomantsissa ja Rantasalmella, kylläkin kesäkelillä. Yksi lumen aikaan tehty
treffimatka on jäänyt hyvin mieleen, nimittäin pikkujoulu Kesälahdella, olipahan huonolla kelillä matkantekoa riittämiin, tuskin lähtisin nykyisin niin kauas
pikkujouluun ajamaan.
Pitkät etäisyydet olivat yksi syy oman
yhdistyksen perustamiseen vuonna
1975, mutta se onkin jo uutta aikaa ja
tapahtumat teille tutumpia.
Karavaaniterveisin
Veli Ahtiainen
Kuvan vaunu ei liity tähän asiaan

Retkeilyä ennen vanhaan

Reissaajat
ikkunan kohdalta märkä, eikä vaunu
mistään vuotanut. Syy rupesi selviämään. Ajaessa ilmanpaine painoi ohutta ikkunaa keskeltä sisäänpäin ja reunat nousivat irti karmista, kun aukaistavan ikkunan salvat eivät pitäneet riittävästi ja vesi tuli siitä sisään. Sehän korjaantui kumitiivisteellä ja hyvällä liimalla. Ruutu ei varmasti auennut seuraavallakaan omistajalla myöhemmin. Nykyvaunutkin monet vuotavat jostain,
joten kehitys on varsin hidasta.
Muistuu mieleen muitakin ongelmia,
pöytälevy oli jotain puristettua pahvia
ja se piti laittaa penkkien väliin petin levityksen takia. Eihän se kauaa kestänyt, kun murtui ja painui lattialle. Vanerilevy korjasi tilanteen, eikä pettänyt.
Mutta myöhemmin tuli uusi ongelma,
penkkien reunat alkoivat taipua ja levy
ei pysynyt paikallaan. Piti ruveta nukkumaan pelkällä penkillä, se oli vähän
kapea, mutta onneksi pituus riitti.
Ei vaunu ollut kylmillä ilmoilla mitenkään
lämmin, selkää ja hartioita paleli istuessa, mutta lämmittimen kohdalla seisoessa oli lämmintä. Mutta olimme tyytyväisiä, kesävaunuksihan se hankittiinkin.
Silloin oli jo SF-Caravanin jäsenyhdistys. Itä-Suomen yhdistys oli Lappeenrannassa olemassa. Emme kuitenkaan

heti liittyneet jäseniksi, vaan päätimme
katsoa rupeaako jäsenyys kiinnostaman. Kesti vuoteen 1974 ennekuin liityimme jäseneksi, taisi olla alkukesä. Tuli
mieleen siltä syksyltä, että olimme Kultakivellä Punkaharjulla puolukka-aikaan
ja sinne tuli pieni ryhmä Itä-Suomen
yhdistyksen jäseniä retkelle majoittuen
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Kirjoittaja on yhdistyksemme perustajajäsen.
Yhdistyksemme on perustettu 26.10.1975.
Hän on myös entinen
pitkäaikaisin yhdistyksemme puheenjohtaja.

Kiitos teille
ilmoittajamme
ja yhteistyökumppanimme!
Yhdistyksen jäseninä
käytämme teidän
palvelujanne.

Reissaajat

Käytä asianmukaisia sähkökaapeleita!

Yllä oleva esimerkki on varoittava tapahtuma, joka on tapahtunut muutama vuosi sitten todellisessa elämässä suomessa.
Auto oli kytketty lämmitykseen hotellin lämmitystolppaan sähkökaapelilla, joka oli jätetty kelalle. Kelassa ei ollut
ylikuumenemissuojaa.Kela oli jätetty auton helman alle. Oli iltayö ja paikallinen taksi sattui ajamaan pihaan heti palon alettua.
Silti tuli ja savu turmelivat kulkupelin lunastuskuntoon. Auton asukkaat olivat hotellin sisätiloissa. Autossa oli sähkölämmitin
päällä. Palon syy oli avaamaton sähkökela auton alla. Kelassa ei ollut ylikuumenemissuojaa. Sähköturvallisuusmääräykset
määrittelevät millaista kaapelia pitäisi käyttää ajoneuvon kytkemisessä sähköverkkoon. Silti näitä viritelmiä näkee yhä vieläkin
käytössä.Auto paloi lunastuskuntoiseksi.
Kuvat: Markku Tammi
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Siilin Caravan
Tule tutustumaan SCANDICAAN meillä Kasurilassa. Caravan-lehti testasi Scandican ja totesi puolueettomasti todelliseksi talvivaunuksi.

LMC:N autot 2011 pihassamme
kaksoispohja, alde, foameriste,
lasikuitukatto ja päädyt jne..!!!

Varaosat ja tarvikkeet meiltä
nopeasti ja erittäin edullisesti
Verkkokauppamme auki aina

www.siilincaravan.fi
puh. 010 322 4640
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Fendt Bianco
sisältä; kevyt,
pieni laatuvaunu
Fendt Topasin makuuhuone erillisvuotein joustinpatjoilla.

Siilin Caravan Oy Kasurila
Puhelin
010 322 4640

Siilin Caravan
Uusi Fendt Brillant, tule
meille tutustumaan

Brillant 560 tf Aldella, ilmastointi, Led- tv
radio, 2 kpl tähtitaivas, satelliittiviritin,,,

Varaosat ja tarvikkeet edullisesti ja nopeasti ; Lämmityslaite:
Trumatic, Alde, Primus. Ilmastointilaiteet ja osat, WC-osat ja
tarvikkeet, Etuteltat, katokset, markiisit ja niiden varaosat
Griillit ja osat, jääkaapit ja niiden osat ja huolto. Liedet ja
osat, kattoikkunat ja ikkunat ja niiden osat, Boilerit ja osat,
Pyörätelineet ja niiden osat, Moverit ja niiden osat ym.

Fendt K-500:n erillisvuoteet takana.

Fentd K-500, Ford 140 hv, 6-vaihdetta, erillisvuoteet , suuri takatalli, ind.markiisi, fendt laatua
Trumacombi 6 EH lämmitin, säiliöt lämpimässä, paksut eristeet Suomeen tehty, valmistuu
maaliskuun lopulla. Ennakkohinta täysillä varusteilla 63990,- Nouda esite ja varaa omasi. !!
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Reissaajat

Caravan Pitkänen on

AVATTU !

Miiluranta 1A, Pitkälahden ABC-asemaa vastapäätä.

Perheesi ystävä
Esprite-mallit
alk. 63.560 €

Juhlamallit
nyt Kuopiossa
Hinnat alk. 29.750 €

Caravan Pitkänen
Uusi ulkoasu 2011
Hinnat alk. 18.900 €
Artic 366

Pohjoismaiden
eniten myyty
Hinnat alk. 15.300 €

Korko

Talvirenkaat
+ samaan hintaan

alk.

uuden auton ostajalle
arvo 1 000 €

2.99%
Tarjoukset
voimassa 28.2.2011 saakka.

Etuteltta
Reimon 320 Royal
kaikille uuden vaunun ostajille
arvo 595 €
WWW.HSPITKÄNEN.FI

Puh. 017- 262 7400

M.A.T.
JÄSENLIIKE

Reijo Kuosmanen 0400 670 103, Reijo Jauhiainen 0400 313 111, Janne Hiltunen 050 435 9806

Sivu 28

