Reissaajat
SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY JÄSENJULKAISU 1/2012 22.VSK

Reissaajat

Arvoisat kanavaanarit

V

uosi on jälleen vaihtunut ja talvikin
tullut, joten olemme päässeet nauttimaan lumen ja pakkasen tuomista
iloista. Kaikilla vuoden ajoilla on omat
hyvät puolensa.
Minulla itselläni alkoi toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtajana. Mennyt vuosi oli
tapahtumarikas monin tavoin. Tapasimme
vaimoni kanssa monia karavaanareita sekä
heidän perheenjäseniään ja saimme paljon
uusia ystäviä. Monet heistä tulemme tapaamaan ensi kesänä uudelleen. Matkustellessamme, välillä mieleen palasi tietenkin
ystävämme ja naapurimme Alatalosta.
Mielestäni on hyvä käydä katselemassa
myös muita maisemia välillä. Matkan
varrelta voi mieleen tarttua yhtä ja toista
hyödyllistä tietoa.
Yhdistyksen syyskokouksessa hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä. Kiitos
menneestä vuodesta niille, jotka eivät
tulleet uudelleen valituiksi ja tervetuloa
uudet jäsenet tekemään työtä yhteisen
harrastuksemme hyväksi.
Liiton syyskokous pidettiin Naantalissa.
Seppo Kumpulainen, yksi edustajamme,
valittiin tämän kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen suurimpana antina ja
päätöksenä pitäisin sitä, että siirrytään
yhteen liittokokoukseen vuodessa ja
poistettiin ns. giljotiinileikkuri pykälä,
joka määritteli ajan, jonka henkilö pystyi
pätevyydestään huolimatta toimimaan
liittohallituksessa yhtäjaksoisesti. Asiat,
jotka käsiteltiin aiemmin kahdessa liittokokouksessa, voidaan käsitellä nyt yhdessä
kokouksessa. Näin meillä on yhdistyksenä
mahdollisuus panostaa enemmän jäseniemme kouluttamiseen ja parantaa palvelua,
turvallisuutta ja informoida jäseniä sen
sijaan että käyttäisimme rahaa kahteen
liittokokoukseen osallistumiseen. Giljotiini pykälän poistaminen turvaa sen, ettei
tietoa, taitoa ja kokemusta pakonomaisesti
poisteta liiton hallinnosta. Yhdistyksemme
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edustajat käyttivät puheenvuoroja asian
käsittelyssä näiden aloitteiden läpimenemisen puolesta. Edellä mainitusta johtuen
kuluvana vuonna on siis yksi liittokokous
keväällä Rovaniemellä.
Viime vuonna jäsenmäärämme kasvoi
4% ollen vuoden lopulla 1760. Tätä kirjoittaessani jäseniä on 1777. Tervetuloa kaikki
uudet jäsenet. Toivon, että niin uudet kuin
myös vanhat jäsenet olette aktiivisesti mukana kehittämässä yhdistystä. Tutustukaa
myös jäsenyyden tuomiin etuihin. Olemme neuvotelleet jäsenillemme uusia etuja
yhteistyökumppaneiltamme. Käyttäkää
myös näitä etuja hyväksenne ja tutustukaa
yhteistyökumppaneittemme tuotteisiin ja
tarjontaan.
Reissaaja-lehti ilmestyy tänä vuonna
painettuna paperiversiona kaksi kertaa,
keväällä ja syksyllä. Välillä toimitamme
netti-lehden kesän kynnyksellä, johon
päivitämme kaikki uusimmat tiedot. Lehtiin toivomme kirjoituksia ja kuvia mm.
matkoiltanne.
Alatalon aluepäällikkö vaihtuu1.3.12.
alkaen, hallitus on valinnut tehtävään Pekka
Haapaniemen.
Pekan oma esittely löytyy lehdestä, tervetuloa Pekka. Mikko Vesterinen hoitaa tehtävää helmikuun loppuun saakka, kiitokset
jo tässä vaiheessa Mikolle ahertamisesta.
Mikkoa emme kuitenkaan kokonaan päästä
laakereille lepäämään, vaan hommia riittää
tälle ahkeralle miehelle ensi kesänäkin.
Toivotamme tervetulleeksi kaikki Suomen karavaanarit tänne Savoon, hienoon
järvimaisemaan ”naattimaan savolaesesta
lupsakkuuvesta”. Viime kesä oli Kuopion
seudulla hieman edellisvuotta hiljaisempi
matkailun osalta. Teemme yhteistyötä muiden alueella toimivien matkailun parissa
työskentelevien henkilöiden ja yritysten
kanssa tuoden esille omia mahdollisuuksiamme tässä matkailun kehittämistyössä.
Toivotamme tervetulleeksi vieraita koti-
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maasta sekä Euroopasta. Meillähän kulkee
yksi Suomen valtaväylistä aivan läheltä.
Kehitämme Alataloa ja parannamme
alueen toimintaa koko ajan kuten tähänkin
asti uusilla aktiviteeteilla ja tapahtumilla
pitkin kesää. Tapahtumia ja treffejä kannattaa seurata nettisivuiltamme, sieltä
löytyvät tuoreimmat päivitetyt tapahtumat
ja ohjelmat. Uutena useamman päivän
tapahtumana meillä Alatalossa on teemaviikko viikolla 28. Tuolloin järjestämme
erityistä ohjelmaa joka päivälle, viikon
kohokohta on sitten viikonloppuna, tästä
kannattaa seurata ilmoittelua alkukesästä.
Tänä vuonna on Järvi-Suomen ja PohjoisSuomen yt-treffit Oulujärven rannalla Ruununhelmessä viikkoa ennen juhannusta.
Olemme mukana järjestelyissä.
Turvallisuuteen liittyviä tapahtumia meillä on yhteistyökumppaneittemme kanssa.
Älkääkä unohtako ajotaito tapahtumaa.
Liiton teemahan on tänä vuonna käyttäytyminen liikenteessä sekä liikenne- ja leiriturvallisuus. Muistattehan myös tarkistaa
vakuutukset ja telttojen lumikuormat ettei
tule turhia vahinkoja.
Toivottelen tässä vielä oikein iloista ja
aurinkoista kevättä, ajelkaa turvallisesti.
Tavataan taas.
Hymyillen on keveämpi kuorma.
.......kirjoitteli Antero
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HALLITUKSEN JÄSENET
Puheenjohtaja
Antero
Korhonen
SFC-124575-0
040 049 7124

Jäsen, sihteeri
Jari Alanen
93367-0
040 5815336

Julkaisija

SF-Caravan Kuopion Seutu Ry

Päätoimittaja

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

Toimitus ja aineiston jättö

Seppo Tiilikainen
Sandelsintie 8 B 5, 70910 Vuorela
044 371 4426

Laina vaunulla kokeilemalla into kasvoi
harrastukseen ja nyt vuosien jälkeen yhdistystoimintaan. Toinen puheenjohtajakausi
menossa.
Halu ja into kehittää koko yhdistystä yhdessä teidän kanssa mukavaan harrastukseen.
Lempiruoka: kalasoppa
Motto: Elä pelekee elämää.

Ilmoitusmyynti

Varapuheenjohtaja
Seppo
Tiilikainen

Mikko Korkelainen
Metsurintie 19 A 7, 70150 Kuopio
050 525 6640
Kaikki sähköpostit muodossa

etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

SFC-81442-0
044 371 4426

Taitto ja paino

Kopijyvä Oy / Graafiset palvelut
017 266 2600
Jynkänkatu 8, 70620 Kuopio
www.kopijyva.fi

Ilmoitushinnat (sis. alv 23%)

Taka + sisäsivu, vain vuosisopimus
1/1 sivu
400 e
1/2 sivu
200 e
1/4 sivu
100 e
1/8 sivu
75 e
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 e
Lehti ilmestyy myös sähköisessä
muodossa yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Lehden ilmestymisviikot 2012
vko 8, vko20 (nettilehti) ja vko41
Valmiin aineiston jättö
29.1., 29.4., ja 23.9.2012
Painosmäärä 2 200 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät

Karavaaniharrastus alkoi vuokravaunulla
1996. Liityin jäseneksi jo ennen oman vaunun hankkimista. Kuusi vuotta yhdistyksen
pj:na ja nyt toinen vuosi vpj:na, aktiivisena
mutta helpottuneena.
Liiton hallituksen jäsenyys tarvitsee aikaa
myös jäsenten tapaamisessa erilaisilla
SFC- ja leirintäalueilla, joten yli puolet
SFC-alueista ovat jokseenkin tuttuja.
Hallitustyö niin yhdistyksessä kuin liitossa
avartaa harrastuksen haasteita tulevaisuudessa.
Lempiruoka: ehdottomasti Entrecote-pihvi.
Motto: Concordia res parvae crescunt discordia maximae ”hrevi” dilabundur.

Oma karavaanari urani alkoi vuonna 1974,
kun vanhempani ostivat ensimmäisen vaununsa. Kiertelimme vaunun kanssa ympäri
Eurooppaa ja talvet se oli aina laskettelurinteen juurella.
Tästä kaikesta jäi itselleni sellainen into,
että päätin: kunhan kasvan isoksi, hankin
itselleni oman vaunun. Tämä haaveeni toteutui vuonna 2000. Harrastus on minulle
tärkeä jo sen perhekeskeisyyden takia.
Haluan olla myös mukana kehittämässä
yhteisiä asioitamme.
Lempiruoka: pippuripihvi
Motto: Tästä on hyvä jatkaa!
Jäsen,
taloudenhoitaja
Seppo
Heikkinen
SFC-82676-0
040 512 1944

Vaunuilua harrastan olemalla Alatalossa ja
jonkin verran reissaten.
Hallituksessa olen, kun kokouksessa valittiin.
Halu kehittää koko yhdistystä.
Lempiruoka: lihapullat
Motto: Toimintaa ihmiseltä ihmiselle.

Hyvä jäsenemme
ja Reissaajat-lehtemme lukija
Syyskokous on päättänyt, että Reissaajat ilmestyy tänä vuonna
painettuna lehtenä kaksi kertaa viikoilla 8 ja 41.
Reissaajat numero 2 ilmestyy viikolla 20 ainoastaan nettilehtenä.
Otathan tämän huomioon tapahtumien, treffien
ja ilmoitusten seurannassa.
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Jäsen
Veli Ahtiainen

Jäsen
Sakari
Hoffrén

SFC-3352-0
017 465 387

Karavaaniharrastus alkoi telttailun jälkeen
seitsemänkymmentä luvulla, kun sateella
kastui ja myrskyssä rikkoutui teltan putket.
Nykyisin treffit jäävät vähemmälle, mutta
matkat kohdistuvat pääsääntöisesti kalastusja marjastusalueille.
Mukana jälleen hallituksessa, kun 15 vuotta
on jäänyt väliin pyynöistä huolimatta.
Lempiruoka: itse grillattu grillikylki kaasugrillissä vaunun vieressä.
Motto: Pidetään yhdistyksen asiat järjestyksessä.
Jäsen
Arja
Hakkarainen

SF 82466-0
040 057 7085

Caravan harrastukseni olen aloittanut -70
luvulla vuokravaunulla. Oman vaunun
hankin vuonna 1982.
Vuodesta 1997 olen ollut SF- Caravan
jäsen. Caravan harrastuksen kautta tapaan
uusia ihmisiä ja on kiva jakaa mielipiteitä
matkailuun liittyvistä asioista. Ihmisten
erilaisuus on myös voimavarani.
Hallituksessa olen mukana pitkäaikaisella
yhdistystoiminnan osaamisella. Tavoitteenani on kehittää yhdistyksen toimintaa
siten, että kaiken ikäiset matkaajat viihtyvät
alueellamme.
Lempiruoka: Kuha, joka haudutetaan kermassa ja perunamuusi.
Motto: Hyvässä caravan porukassa on ILO
kulkea!

SF-088740-1
040 070 7456

Kausipaikalla Alatalossa aina kun aikaa liikenee. Kesäreissu joka vuosi asuntoautolla
jonnekin Suomen kolkkaan. Treffien kiertely alkaa pääsiäiseltä Rukan maisemista.
Hallituksessa siksi, että voisi jotenkin vaikuttaa asioihin ja näkee tämänkin puolen
yhdistyksen toiminnasta. Huomasin vuoden
sihteerinä toimineena, että työ vie oman
aikansa ja ennen kaikkea oman vapaa-ajan.
Lempiruoka: uunilohi.
Motto: En ole koskaan ollut köyhä, ainoas
taan rahaton. Köyhyys on mielentila, rahattomuus vain väliaikainen tilanne.

Jäsen
Mikko
Korkelainen
SFC-1086
050 525 6640

Ensimmäisen matkailuvaununi hankin 1960
luvun loppupuolella, valinta osui Solifer
Consuliin. Työskentelin silloin Helsingissä
edustajana, ja halusin vapautta koiran kanssa matkustaessani.
Oma matkailuvaunu oli paljon helpompi,
kuin silloiset hotellit matkustaessamme
Suomea päästä päähän. 1.1.1970 liityin

Kiitos teille yrityksille ja yhteistyökumppaneille jäsenillemme tarjotuista
palveluista ja eduista.

jäseneksi karavaanareihin saadakseni jo
silloin saatavilla olevat edut ja tiedot. Matkustus oli silloin helppoa kun vaunun kanssa
pystyi ajamaan kaupunkien keskustoihin
asiakkaiden luo ja parkkipaikka löytyi koko
yhdistelmälle aina asiakkaan oven edestä.
Sisällä vaunussa sitten pidettiin neuvottelut rauhallisessa tilassa. Olen toiminut
yrittäjänä yli 40 vuotta. Harrastuksiin
kuuluu valokuvaus, raviurheilu, kalastus,
koirat. Ja olen ollut paljon mukana yhdistystoiminnassa mm. Rotareissa, Haukiputaan yrittäjien pj. ja Hevosystävien pj.
Motto: OI NIITÄ AIKOJA.
Jäsen
Helena
Suhonen
35572-1
044 017 4000

Olen hoitoalalla ja minulla on kolme lasta ja
kuusi lastenlasta, jotka vierailevat hienolla
Alatalon alueella.
Olen pitkän aikajakson karavaanari, jolla
on kokemusta asuntoautoista ja -vaunuista.
Olemme harrastaneet talvi-/kesämatkailua
ja asuttu pariin otteeseen vaunussa, kun
asuntokaupat ovat onnistuneet. Eurooppaa
kiersimme 1990 luvulla asuntoautolla. Yhdistoiminnassa olen ollut monesti mukana
ja harrastuksiini kuuluu lisäksi autourheilu
ja maalaus.
Lähetä sähköpostia
koko hallitukselle:
hallitus(at)sfc-kuopionseutu.net
Lähetä sähköpostia jäsenelle:
etunimi.sukunimi(at)
sfc-kuopionseutu.net

Huomautettavaa
matkailuajoneuvojen
sähkölaitteista!
Sähkölaitteet ja -liitokset on syytä tarkistuttaa
säännöllisesti sähköalan ammattilaisella. Suurta
sähkötehoa käytettäessä löystyneet sähköliitokset voivat olla tulipalon aiheuttajia. Käytä aina
sähkötöissä alan ammattilaista. Vastuu on SINUN!

Me yhdistyksenä tiedotamme palveluistanne jäsenillemme ja yhdistyksen
jäseninä käytämme palveluitanne.
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Toimikunnat ja muut henkilöt 2012
Yhdistyksen taloudenhoitaja
Seppo Heikkinen, 050-560 2723
etunimi.sukunimi(at)sfc-kuopionseutu.
Yhdistyksen jäsenkirjuri
Jorma Sareskivi, 040-586 9766
etunimi.sukunimi(at)sfc-kuopionseutu.
Alatalon aluetoimikunta
Aluepäällikkö
Pekka Haapaniemi 1.3 alkaen
Alatalon puh. 050-309 8012
etunimi.sukunimi(at)sfc-kuopionseutu.
Aluepäällikkö vastaa päivittäiset puhelinopastukset, alueen huoltoon liittyvät tilaukset, tarvike hankinnat, ym. hallituksen
antamat tehtävät.
Kimmo Hirsi
Unto Känninen
Arto Suihkonen
Mikko Vesterinen
Alatalon naistoimikunta
Yhteyshenkilö Helena Suhonen
044-017 4000
etunimi.sukunimi(at)sfc-kuopionseutu.
Pirjo Keinänen
Eila Kuismanen
Birgitta Lönn-Korhonen
Teija Tiilikainen

Toimistotoimikunta
Yhteyshenkilö Seppo Heikkinen,
050-560 2723
etunimi.sukunimi(at)sfc-kuopionseutu.
Aino Heikkinen
Aila Kinnunen
Eine Luostarinen
Airi Pakarinen
Kirsi Rissanen

Sakari Hoffrén
Jukka Kuosmanen
Jukka Sikanen

Treffi- ja ohjelmatoimikunta
Henkilöt vaihtuvat eri tapahtumiin
Talvipäivät
Sakari Hoffrén
040- 057 7085
etunimi.sukunimi(at)sfc-kuopionseutu.
Pekka Haapaniemi

Nuoret karavaanarit
Henkilöt nimetään myöhemmin!

Turva-/ajotaitotoimikunta
Yhteyshenkilö Seppo Heikkinen,
040-512 1944
etunimi.sukunimi(at)sfc-kuopionseutu.
Asko Hakkarainen
Kimmo Hirsi

Ajotaito
Yhteyshenkilö Jari Alanen
040-581 5336
etunimi.sukunimi(at)sfc-kuopionseutu.
Seppo Heikkinen

Matkailuasiamies
Esko Vähämaa,
0400-374020
SF-Caravan ry:n VOP-kerhon jäsen
Matkailuneuvonta, ulkomaat, Baltia,
Eurooppa
etunimi.sukunimi(at)gmail.com
Toimikunnan henkilöitä päivitetään
tarpeen mukaa!

Jokainen on tervetullut toimimaan yhteisten
onnistumisien eteen.
Yhteyttä voit ottaa em. yhteyshenkilöihin.

Pekka Haapaniemi Alatalon aluepäälliköksi
1.3.2012 alkaen

Hei!
Nimeni on Pekka Haapaniemi (se Jyväskylän Pekka). Perheeseeni kuluu nykyään
vaimo Kaisu ja neljä aikuista lasta (olemme

ns. uusioperhe). Koulutukseltani olen kauppateknikko (markkinointi).
Olen toiminut koko ikäni hedelmä- ja
vihannesalalla erilaisissa johtotehtävissä
sekä itsenäisenä yrittäjänä Helsingin alueella. Olen ollut mukana Puutarha-alan
kattojärjestössä Puutarhaliitto ry:ssä ja
omalta osaltani kehittämässä vihannesten,
juuresten ja hedelmien pakkausteknikoita.
Takaisin Jyväskylään muutin vuonna
1997. 2000-luvun alussa kävin peltiseppähitsaajakoulutuksen, joten nyt saan myös
rautalangan solmuun.
Toimin nykyään myös Hankasalmen
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä olen mukana
Jyväskylän Kumppanuustalon Tuki ry:n
hallituksessa. Eläkkeelle jäin syksyllä 2010.
Työelämän ohella olen harrastanut mm.
matkailua sekä kotimaassa että ulkomailla.
Karavaanarimatkailun aloitin vuonna
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1979. Ensimmäinen vaununi oli nykyistä
Solifer 480 vastaava malli. Seuraava vaununi oli Kafi 540 (1982), jolla kiertelimme
pohjoismaita ja Keski-Eurooppaa.
Vaunuilu loppui 1992, kun mökkeilystä
tuli uusi harrastus. Vuonna 2009 vaunukärpänen puri jälleen ja perusteellisen asiaan
syventymisen jälkeen kautta päädyimme
Alataloon kausipaikkalaisiksi ja Kuopion
yhdistyksen jäseniksi. Alatalo on osoittautunut mukavaksi ja viihtyisäksi paikaksi, joka
kaikenlisäksi sijaitsee kauniilla alueella.
Kuitenkin kehittämisen tarvetta on paljon,
jotta omat jäsenet ja varsinkin vieraamme
viihtyisivät entistä paremmin ja pitempään.
Tehkäämme se yhdessä.
Pekka 128470
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 15.04.2012 klo 13.00
SFC-Alatalo, Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Kokouksessa käsitellään:
– yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
Lisäksi päätetään:
– rahoituksen hakemisesta ja valtuuksista rakennusten korjaamiseen sekä
– salaojituksen ja sähköistyksen jatkamiseen.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00

TERVETULOA!
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

Uudet jäsenet ajalla 19.9.2011–26.1.2012
106448-0
139349-0
116745-0
139330-0
139312-0
096922-0
139696-0
035650-0
052450-0
139251-0
139703-0
099351-0
139604-0
057406-0
071221-0
076998-0
026355-0
139609-0
051596-1

Airaksinen Keijo
Aurelius Eila
Hakkarainen Erkki
Heikkinen Hannu
Hongisto Matti
Huhtikangas Matti
Jauhiainen Jarmo
Kemppainen Veli-Pekka
Kieppi Pekka
Kiiskinen Anne
Koch Gerhard
Koponen Allan
Lappi Ville
Lukkari Pauli
Marjoranta Risto
Niemi Matti
Nykvist Torvald A
Ollikainen Hannu
Ollila Raija

Pekka aloittaa tehtävänsä 1.3
alkaen Alatalossa aluepäällikkönä. Aluepäällikkö hoitaa
alueen yllä- ja kunnossapidon,
sekä tarvikkeiden hankinnan
yhdessä aluetoimikunnan ja
naistoimikunnan kanssa.
Jos soitat kesäisäntäkauden ulkopuolella, syys-toukokuussa,
aluepäällikkö opastaa sinut
vastaanottamalla tai puhelimella viihtyvään oleskeluun.
Vastaanoton ja opastuksen
voi tehdä aluepäällikön apulainenkin.
Alatalon puh.nro.
050-309 8012

Siilinjärvi
Kuopio
Kuopio
Suonenjoki
Varkaus
Hammaslahti
Kuopio
Kuopio
Siilinjärvi
Varkaus
Tuusniemi
Sorsakoski
Siilinjärvi
Hamula
Leppävirta
Varkaus
Varkaus
Kuopio
Kuopio

139588-0
139176-0
020390-0
139709-0
139708-0
060989-0
139658-0
139562-0
035572-1
139095-0
139575-0
083000-0
139633-0
056820-0

Pasanen Antero
Rissanen Antti
Rissanen Henrik
Ruuskanen Olavi
Räsänen Aarno
Räsänen Martti
Savolainen Keijo
Soininen Juri
Suhonen Helena
Toivanen Jouko
Tuovinen Aki
Turunen Jari
Vainikainen Aki
Virtanen Teuvo

Yhteensä

33

Jäseniä yhteensä
Varsinainen jäsen
Rinnakkaisjäsen
Kunniajäsen 		
Vapaajäsen 		

Sotkamo
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Hirvilahti
Lapinlahti
Kuopio
Kuopio
Kaavi
Heinävesi
Kuopio
Leppävirta
Nurmijärvi

1769
1663
103
1
2

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 2011 vuoden lopussa kahdeksanneksi
suurin yhdistys. SFC-yhdistyksiä liitossamme on 71. Jäsenmäärämme
oli 31.12 1773 jäsentä. SF-Caravan ry 62130 jäsentä.
Tervetuloa yhdistykseemme!
Terveisin Antero Korhonen 124575-0
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SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY MAKSUT VUODELLE 2012
Jäsenmaksut
Kausipaikka
touko-huhtikuu
Oman yhdistyksen jäsenet

varsinainen jäsen
perhejäsen

15 € / vuosi
5 € / vuosi

SFC-Alatalo

300 € / vuosi

130 kpl

400 € / vuosi

Toisen yhdistyksen jäsenet

Kausipaikka sisältää kesä-elokuun aikana kesäisäntä velvoitteen 1 vrk / kausipaikka. Velvoite suoritetaan hallituksen laatiman toimintatavan mukaan. Mikäli kausipaikkasopimuksessa käytetään
jyvitysmenetelmää ensikertalaisella loka-huhtikuulla, velvoittaa sopimus ottamaan seuraavan vuoden
kausipaikan. Minimimaksu jyvityksessä on 100 €
Vuorokausipaikat
SFC- jäsenet

18 € / vrk sis valosähkön
Touko-elokuu
23 € / vrk sis lämmityssähkön
syys-huhtikuu
Kuopion yhdistyksen jäsenet, alennus 1.1.2012 alkaen - 2 €
Ei jäsenet

23 € / vrk sis. valosähkön
28 € / vrk sis. lämmityssähkön

Touko-elokuu
syys-huhtikuu

Joka 6. yhtäjaksoisesti asuttu vuorokausi ilmainen
Vaunun säilytys lyhytaikainen, tilapäinen marras-huhtikuu 45 € / kk
5 € / vrk
Säilytyksestä aletaan periä 18 € / vrk 1.5.alkaen.
Venepaikka

30 € / vuosi

kausipaikkalaiset

Käyttökorvaukset

(ei majoitus, ei sähkö)

V. 2012
0,15 € / kWh

Sähkö, mittarivelvoite kausipaikkalaisille

Sähkö maksetaan vähintään kaksi ( 2 ) kertaa vuodessa. Maksu suoritetaan oma-aloitteisesti
maaliskuussa ja lokakuussa. Hallituksen nimeämät henkilöt valvovat sähkön käyttöä ja laillisuutta.
3 € / vrk
3 € / tunti
3 € / kerta
2 € / kerta
2 € / 2 tuntia
10 € / 45min
3 € / 2 tuntia

-sähkö ilmastointilaitteelle
-pyykkikone
-kuivauskaappi
-kuivausrumpu
-hella/uuni
-tilaussauna
-vetoautonlämmitys

Vetoauton lämmitys kausipaikkalaisille vain sähkömittarin kautta.
Käyttökorvausten muutokset ja lisäykset päättää hallitus.
Muut hinnat määräytyvät alueoppaan aikataulun mukaan 1.5 – 30.4 , jos ei ole muuta mainittu.

Olet Kuopion yhdistyksen jäsen, kun:
Sinulle tulee tämä Reissaajat-lehti
ja jäsenkortissasi on jäsennumeron
jälkeen yhdistysnumero 021
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Tapahtumakalenteri 2012
Yhdistyksen tapahtumat
Tapahtuma

Paikka

Järjestäjä

Talvipäivät

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

Kevätkokous

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

Pääsiäinen

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

Vapun vietto

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

Turvapäivä

Autokatsastajat Kuopio, Kallantie 7

SFC Kuopion Seutu ja yhteistyökumppanit

Juhannus

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

9.–15. 7.

Teemaviikko

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

17.–19. 8.

Härkäjuhlat

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

26. 8.

Ajotaitopäivä

ilm.myöh.

SFC Kuopion Seutu

7.–9. 9.

Rompepäivät

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

Pikkujoulut

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

2.–4. 3.
15. 4.
6.–9. 4.
28.4–1. 5.
26.5.
22.–24. 6.

30.11.–2. 12.

Lisäksi mahdollisesti muita tapahtumia joita päivitetään kotisivuillemme www.sfc-kuopionseutu.net

Järvi-Suomen YT-alueen päätreffit
25.5.–27.5.		
		

Lettukestit
Hiilimutka
samalla Järvi-Suomen karaokefinaali

SFC Ylä-Savo

30 v juhlat

Hietajärvi

SFC Pohjois-Karjala

10.8.–12.8.

Muikkutreffit

Lintulahti

SFC Keski-Suomi

17.8.–19.8.

Härkäjuhlat

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

31.8. - 2.9.

Rosvopaisti

Jokiranta

SFC Keski-Savo

Muikkumarkkinat Rekiniemi

SFC Pielisen-Karjala

Ruskatreffit

Kattivankkuri

9.6.

15.9.
28.9.–30.9.

SFC Kainuu

Pohjois- ja Järvi-Suomen yhteistreffit
15.–17. 6.
		

Ruununhelmi
Säräisniemi, Vaala
samalla Pohjois- ja Järvi-Suomen karaokefinaali

Muut caravan-tapahtumat
5.–9.4.
10.–12.6.
		
15.–21.7.

62. FICC Youth Rally

Tapahtumia Kuopiossa ja ympäristössä

Split, Kroatia

30.3.–1.4.

Valkeat yöt, Beliye Nochi, Pietari, Venäjä
White Nights
NCT 2012

27.7.–5.8.
FICC-Rally
			

Caravan 2012

Kallavesj´-messut

14.6.–20.6.
Kuopio Tanssii ja Soi
			

Bardu, Norja

29.6.–7.7.

Montmagny, Quebec,
Kanada

17.–19.8.
Pohjoismaiset Kalottitreffit Ruununhelmi,
			
Oulujärvi
14.–16.9.

Järvi-Suomi YT-alue

Lahden Messukeskus
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3.8.–5.8.

Kuopio-halli, Kuopio
Useassa paikassa,
Kuopio

Kuopio Wine Festival

Satama, Kuopio

Sawo Show 2012

Ravirata, Sorsasal

Reissaajat

Oulujärven vapaa-aikakeskus
Ravintola-Caravan Ruununhelmi

S

äräisniemellä, Oulujärven rannalla sijaitseva Ruununhelmen caravan-alue on tullut viime vuosina tutuksi myös
karavaanareille, niin myös itselleni. Eri tapahtumien aikana
alueella vierailleet auto- ja vaunukunnat ovat ihastelleet hienoja
järvimaisemia, sekä nauttineet alueen hyvistä palveluista. ”Puskaradion” kautta levinnyt alueen mainonta on mennyt kiitettävästi
perille, ja kun ottaa huomioon kohtuullisen hintatason, ystävällisen
henkilökunnan sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet, on alue
varmasti varteenotettava vaihtoehto vapaa-ajan viettoon. Ruununhelmestä voi tarvittaessa varata myös mökki- tai rivitalomajoitusta
6–8 henkilön huoneistoista, näistä löytyy kaikista mm. oma sauna.
Ei tarvitse välttämättä tulla omalla matkailuajoneuvolla ja voi
kuitenkin tavata karavaanareita.
Ruununhelmen tapahtumakalenteria katsottaessa huomaa että
myös tulevasta kevät- ja kesäkaudesta on tulossa erittäin vilkas,
erilaisia tapahtumia on listalla lähes joka viikonlopulle. Viime
kesän caravan-alueen laajennus, 100 uutta paikkaa, tulee varmaan
olemaan tarpeeseen isompien tapahtumien aikana.
Kesän suurimpana tapahtumana tulee olemaan elokuussa järjestettävät Pohjoismaiset Kalottipäivät, jolloin kaikki vara-alueetkin
pitää varmasti ottaa käyttöön. Myös Järvi- ja Pohjois-Suomen
yhteistreffit kesäkuussa tuovat alueelle karavaanareita ympäri
Suomea. Toivon tämän tiedon kulkevan kaikkien yhdistysten
kautta jäsenillenne.
Ruununhelmen leipomon lämpimien leivonnaisten sekä itse ravintolan ravintolapalvelujen lisäksi eri harrastusmahdollisuuksista
voi mainita mm. tennis, minigolf, lentopallo, venesatama sekä
tietenkin hienot ja lapsiystävälliset hiekkarannat. Aivan alueen
naapurina toimii myös ratsastustalli, joten ratsastusta harrastaville
on tarjolla nekin palvelut. Kalastajillakin on mahdollisuus päästä
järvelle paikallisen yrittäjän tarjoamille kalastusretkille, Oulujärven
Ahti tarjoaa taimenta, kuhaa, ahventa, ja jos ei muuta niin ainakin
haukea uistelijoille. Viime kesänä järjestetyssä Hauki-EM vetouistelukilpailussa nousi haukea kahden päivän aikana yhteensä 10
431kg, suurin hauki painoi 11,560 kg. Melkoinen kalamäärä, ja sen
lisäksi punnituksesta poisjätetyt kalat. Olipa saaliissa ihailtavaa
kerrassaan. Tuosta suurimmasta kalasta, en ole itse päässyt kuin
vähän yli puolenvälin.
Maisemaravintolasta avautuu upeat näkymät Oulujärvelle. Ravintolassa on tarjolla herkulliset ateriat sekä iltapalat, ja tietenkin
tanssia huippuartistien tahtiin, parketteja löytyy sisältä kaksi ja
ulkoterassilta kolmas. Ja jos itseä sattuu laulattamaan niin ei muuta
kuin karaokeiltana mikki käteen ja estradille. Täällä viimeistään
tapaa karavaanituttuja
Ravintolan ja leipomon saneeraus- ja laajennussuunnitelmat
on myös tehty, toteutusajankohtaa ei ole vielä päätetty, mutta lähitulevaisuudessa kuitenkin. Varsinkin leipomon toimintaa tämä
tulee suuresti helpottamaan kun vertaa sitä tämän päivän ahtaisiin
tiloihin.
Lisätietoa sekä kuvia alueesta ja eri tapahtumista löytyy Ruununhelmen sivuilta www.ruununhelmi.com
Ensikertalainenkin löytää helposti perille kun muistaa seurata
OULUJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN opasteita.
Tapani Lehtisalo SF-C 33572
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Pikkujoulu Alatalolla

S

aavuimme Alatalolle iltapäivän hämärässä ja vastassa oli
todella tunnelmallinen jouluvalaistu pihapiiri. Vaikka lunta
ei ollutkaan, ilmassa oli ripaus joulun taikaa.
Myös Tipula oli kauniisti koristeltu. Uuraat emännät olivat
panostaneet sekä ruokaan että tunnelmaan (ruoka oli hyvää ja sitä
oli todellakin riittävästi).
Iltaohjelmaan oli myös panostettu. Muistettiin ja palkittiin ja
kinkkukin arvottiin. Joulunäytelmässä näimme mm. pukin, muorin
ja hulttioporon, joka oli varmaankin syönyt huonot jäkälät. Näytelmä oli riehakas ja yleisö nauroi vedet silmissä.
Illemmalla esiintyi ja juhlakansaa tanssitti
Duo Mika ja Marko. Duo oli todella hyvä ja he
myös juonsivat ex tempore laulukilpailun naiset

vastaan miehet.
Tunnelma kuumeni entisestään, kun tanssimme letkajenkkaa
koko joukon voimin. Jäähyllä piti käydä monta kertaa ihan pihalla
asti (olettehan huomanneet, että tähtitaivas pimeässä Alatalon yössä
on sykähdyttävä).
Kiitämme kaikkia pikkujoulun tekoon osallistuneita suurella
sydämellä tehdystä ja toteutetusta juhlasta.
Ensikertalaisten oli helppo tulla mukaan tähän mahtavaan karavaaniperheeseen.
Kaunis kiitos, Arja ja Esa Rinkinen

P

ikkujouluissa soitti tällä kertaa Duo Mika Lappalainen
ja Marko Jolkkonen, molemmat monipuolisia viihteen
ammattilaisia. Me kaikki pikkujoulun iltaohjelman viettäjät suosittelemme heitä toistekkin.
Mika on laulava taiteilija Iisalmesta. Meriittiäkin löytyy
Tangomarkkinoiden Raision semifinaalista saakka. Orkesterin kokoonpanoon kuuluu tarvittaessa jopa kuusi jäsentä. Mikalla on myös oma ohjelmatoimisto Viihdetalli,
jonka kautta esiintyjiä voit saada moneen tarkoitukseen.
Lisätietoja löydät osoitteesta http://www.mikalappalainen.com/ ja http://www.viihdetalli.com/
Marko Jolkkonen on Outokummusta. Hän on pitkäaikainen musiikin sekatyömies niin kuin itse sanoo. Myös
häneltä saat musiikkiasioissa hyvin monipuolista palvelua, äänitykset, miksaukset, sovitukset jne.
Orkesterin vahvuus alkaa One Man bändistä pieniin kokoonpanoihin. Oma ohjelmatoimisto Musaliiteri sijaitsee
Outokummussa.
Lisätietoja löydät osoitteesta http://mjolo.nettisivu.
org/
Kaikkien meidän puolesta Seppo T
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TALVIPÄIVÄT

ALATALOSSA 2. - 4. 3. 2012
KOKO PERHEEN TALVEN TAITTO - ILOITSEMME YHDESSÄOLOSTA !

Leikitään ja lauletaan. Lasketaan mäkeä. Hiihdetään ja pilkitään. Tanssitaan ja pidetään hauskaa!
PERJANTAI
SAUNAT
Naiset
17 – 18
19 – 20
Miehet
18 – 19
20 - 21

LAUANTAI

KARAOKETANSSIT
21 - 00.30

klo 10
"Talvinen kauhukartano” LAPSILLE
klo 12 - 13
hiihtokilpailu
klo 14 - 15.30 ruokailu - hernekeitto
ja pannukakku aikuiset 6 e
alle 12v lapset- ilmainen

PILKKIKILPAILU
klo 10 - 13

Sarjat: nuoret/naiset/miehet
ilmoittautuminen klo 9.30
mennessä toimistoon

Kalasaaliin arvaus klo 12.30

LAUANTAI
SAUNAT
Naiset
15 - 16
17 - 18
19 - 20
Miehet
16 - 17
18 - 19
20 - 21

Palkintojenjako klo 16 Tipulassa

kaan ja
i
a
n
e
ailuj ohjalettu
p
l
i
k
assa muurinp araa
Rann
akk hvia
m
i
l
l
i
a
- gr
nnuk
a
p
i
k
- no
KARAOKETANSSIT TIPULASSA klo 21 - 01.30

TOIMISTO AUKI
PERJANTAINA
16 - 19
LAUANTAINA 8.30 - 14
SUNNUNTAINA 11 - 12

SUNNUNTAI
LAPSILLE YHTEISTÄ OHJATTUA
PUUHAA TUVASSA

ILMOITTAUTUMINEN RUOKAILUJÄRJESTELYÄ
VARTEN VIIMEISTÄÄN 27.2.2012
SAKARI 0400-577085
sakari.hoffren(at)sfc-kuopionseutu.net

MAJOITUS 23 e /vrk
sisältää lämmityssähkön
HUOM !
EI TREFFIMAKSUA !
www.sfc-kuopionseutu.net
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Karavaanarista mökkiläiseksi
– onnistuuko?

E

i kannata tuumasi eräs karavaanari, joka oli perheineen
koettanut vuokramökkeilyä. Meillä myös Pauli oli vielä
kesällä 2010 samaa mieltä; meistä ei tule mökkiläisiä,
olemme karavaanareita ja motoristeja. Kuulemma viikko vuokramökillä, itikoiden syötävänä, auttaisi minua unohtamaan haaveet
kesäpaikasta.
Mutta, kuinkas kävikään? Palataan siihen tuonnempana jutussa…
Olemme olleet karavaanareita yli 15 vuotta ja aloitimme harrastuksen matkailuvaunun kanssa. Se on helppoa matkailua lapsen/
lapsien kanssa; vaunussa on tilaa leluille, pelikoneille, kavereille
ja varavaatteille. Kesäisin olimme paljon reissussa (pyörät eivät
sammaloituneet) ja talvisin vaunu oli parkissa Oulun seudun
alueella, Virpiniemessä. Lähes joka viikonloppu olimme vaunulla
– ulkoillen, lepäillen ja ystävien kanssa oleillen. Vaunuilun hyvä
puoli on, että perillä kohteessa voi tutustua ympäristöön liikkuen
omalla autolla ja majapaikka odotti paikallaan. Leirin valmistelu
mennen tullen on oma hommansa eikä matkailuvaunulla liikuta
talviaikaan tai ainakaan me emme liikkuneet.
Elämäntilanteet muuttuvat ja kun poikaamme ei enää teini-iässä
kiinnostanut karavaanielämä, vaihdoimme harrastuksen moottoripyöräilyyn. Ajattelimme tuolloin, että karavaanarit ovat meidän
kohdalla taaksejäänyttä elämää. Eipä siitä niin vain pääse irti!! Kesä
2009 ei ollut edes lopuillaan, kun aloitimme alusta eli taas hankittiin
vaunu. Olihan se mukavaa, mutta vaunuilun ja moottoripyöräilyn
yhdistäminen ei oikein onnistu tai toisen pitäisi ajaa pyörä ja toisen
vetää vaunu, jos haluaisi liikahtaa toisaalle. Hankalaksi menee!
Siispä, vaihdoimme vaunun matkailuautoon ja opettelimme
aivan erilaista matkailua. Auto oli huomattavasti pienempi sisätiloiltaan – apua, mitä mukaan ja minne tavarat? Inventaario piti
tehdä ensimmäisenä ja valikoida mukaan vain tarvittava. Opettelua
tarvittiin myös ruoka- ja juomavarastojen varaamiseen siten, ettei
tarvitse päivittäin olla liikuttamassa leiriä ja matkailuautolla hakemassa uutta tavaraa. Kun laitoit auton parkkiin, oleminen alkoi
heti, vain sähköjohdon kiinnitys – helppoa! Lähteminen leiristä
oli myös tarvittaessa nopeaa, saimme siitä kokemusta toissakesän
Ruotsista reissullamme. Matkailuautoilu on jollain tasolla helSivu 13

pompaa ja vaivattomampaa, mutta kyllä matkailuvaunun kanssa
liikkuessa on ne omat hyvät puolensa. Reissaaminen talviaikaan
on taas matkailuauton etu. Olemme kuitenkin vielä aika noviiseja
tässä matkailuautoilussa ja opittavaa on vielä paljon.
Minulla kyti kuitenkin haaveissa se kiinteä kesäpaikka. Sellainen, johon voit muuttaa toukokuun alussa ja asua koko kesä,
muuttaen takaisin kaupunkiin vasta loppusyksystä. Ja kuinkas
ollakaan, sain puolen vuoden puhumisen jälkeen Paulin mukaan
ja kävimme toukokuun alussa katsomassa kesäpaikkaa. Tarvittiin
vain 2 minuuttia perillä ja meistä tuli ”mökkiläisiä”. Paulistakin!!
Kaupassa tuli myös koko irtaimisto, tavaraa oli paljon ja paikka
oli ollut lähes käyttämätön vuosia – alkoi siis mukava, mutta iso
urakka. Tyhjensimme, siivosimme, maalasimme, remontoimme ja
taas maalasimme. Joku voisi sanoa; työleiri!
Mökkeily on oma lajinsa, siitä joko pitää tai sitten ei. Ainakin
meillä alku on ollut mukavaa ja mielekästä puurtamista, mutta
voimme itse säädellä tekemisen aikataulua eikä mökkeilystä pidä
tehdä itselleen työleiriä. Työ ei tekemällä lopu. Välillä pitää osata
heittää pensselit odottamaan, hypätä veneeseen ja nauttia Kallavedellä ajelusta. Mökillä voi halutessaan olla aivan omissa oloissaan,
mutta vieraatkin ovat tervetulleita.
Emme ole kuitenkaan erakoituneet siellä mökillä ja oli mukava
huomata, että karavaanariystävämme tulivat tapaamaan meitä,
kun emme itse (sattuneesta syystä) aktiivisesti liikkuneet. Meillä
matkailuauto odottaa valmiina pihassa tulevia reissuja ja autokin
vaihdettiin talvimatkailuun paremmin sopivaksi, nämä harrastukset
voi hienosti yhdistää. Talvella on mukava ottaa arjesta etäisyyttä
ja rentoutua omalla tontilla, ajaa hurauttaa vaikka Alataloon tai
käydä jossakin kauempana.
Vapaa-aikaa voi viettää monella tavalla, jokaiselle on jokin
sopiva. Meillä on ollut onni tutustua kaikkiin edellä esitettyihin
ja vaikka kesäpaikka on tullut vahvana meidän elämäämme, ei
matkailuautosta luovuta. Eikä niitä itikoita ole ainakaan meidän
mökillä ollut!
Jutun takana Jokilinnat, Seija ja Pauli SFC 92 748

Reissaajat

Vielä viime syksyn 2011 Rompepäivien karaokekilpailuista
tietoa yhdistyksemme kilpailijoille ja kannustajille!
Karaokekilpailuista yhdistyksemme jäsenistä parhaimmat jatkavat Järvi-Suomen YT-alueen
(7 yhdistystä) finaaliin. Finaali on samalla semifinaali Pohjois- ja Järvi-Suomen finaaliin (yht.
14 yhd.). Siis iso, puolen valtakunnan kilpailu.
Järvi-Suomen osalta finaali järjestetään tulevana keväänä SFC-Hiilimutkassa,
Vieremällä. Tapahtuma on Lettukestien yhteydessä 25.–27.5. 2012.
Kuopion yhdistyksen jäseninä kilpailemaan pääsevät:
– Nuoret 10-16v Sonja Saarinen, Kuvansi
– Naiset yleinen Marja-Liisa Saarinen, Kuvansi
– Naiset seniorit Mervi Niinijärvi, Korpilahti
– Miehet yleinen Pertti Ryynänen, Liperi
– Miehet seniorit Jorma Niinijärvi, Korpilahti
Kilpailuun pääseville postitetaan henkilökohtaisesti tietoa huhtikuun a
 ikana.
YT-alueiden karaokekilpailun finaali pidetään Oulunjärven Vapaa-ajankeskuksessa, Ruununhelmessä 15.–17.6.2012.
Molemmissa kilpailuissa laulettavat kappaleet tulevat olemaan Finnkaraoken ammattilevyt.

Kiitos ystävät kivasta
yllätyksestä!
”LUTUNEN”
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Tiedoksi Alatalossa
kausipaikkalaisille
ja siellä vieraileville
Hallitus on käsitellyt kokouksessa ja tehnyt päätökset:
• Autojen pesu alueella on ehdottomasti kielletty!
Perustelu: SFC-Alatalo sijaitsee Kuopion pohjaveden
ottoalueella.
• Ainoastaan peräkärrien tilapäinen säilyttäminen
tavaroiden lastaamisen yhteydessä tontilla hyväksytään!
Perustelu: Matkailuajoneuvopaikka on vain matkailuajoneuvoa, siihen asennettua telttaa tai katosta ja
matkustamiseen tarkoitettua ajoneuvoa varten.

Sivu 15

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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BHUTAN, HIMALAJAN KAINALOSSA
– bruttokansanonnea etsimässä ukkoslohikäärmeen maassa

Kuningas kruunattiin loisteliaassa
Punakhan dzongissa.

P

ieni ryhmä suomalaisia matkaajia saapui muutaman välilaskun jälkeen piskuiseen Bhutaniin syksyllä 2011.Tutustuimme
maan kapeita kiemurtelevia vuoristoteitä edeten kolmeen
kaupunkiin: pääkaupunkiin Thimpuun, lentokenttäkaupunkiin
Paroon ja pienenpieneen Punakhan kaupunkiin, jossa kuninkaat
kruunataan. Minut matkalle ajoi halu selvittää, mitä on bruttokansanonni, Bhutanin kansallisen kehityksen filosofia. Euromaiden
talouskriisi ei tunnu Bhutanissa, sillä korkealla Himalajan sylissä
eletään arkea vailla jatkuvasti kiihtyvän talouskasvun tavoitetta siinä
uskossa, että kaikkea ei voi mitata rahassa. Yksilön ja yhteiskunnan
kokonaisvaltainen kehitys voidaan saada aikaan vain ylläpitämällä
tasapainoa kansalaisten taloudellisten, sosiaalisten, emotionaalisten
ja uskonnollisten tarpeiden välillä. Jokaisen materiaalisen kehitysaskeleen on oltava mitattavissa myös onnen määrällä. Maassa on
ilmainen peruskoulutus ja terveydenhuolto, vauras kuningas jakaa
hyvinvointiaan avustamalla säännöllisesti maan köyhiä. Muun muassa sitä on bruttokansanonni.

Kuningas on aina oikeassa
Kuningas on bhutanilaisille lähes jumala ja kansalaisten jakoivat
kuninkaan onnen lokakuun puolivälissä vietetyissä häissä, kuningas
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sai tilaisuudessa kuvankauniin
vaimon. Pääsimme nauttimaan häiden rääppiäisiä vain kaduilla,
aidattuun kansanjuhlaan hänellä ei ollut asiaa. Juhla-asuiset kansalaiset värittivät kaupunkien koristettuja katuja, hääparin kuva usean
oven yläpuolella. Kuningaspari vetääkin komeudellaan vertoja
ruotsalaiselle ja britannialaiselle vastineelleen. Vihitty kuningas on
valtakunnan viides hallitsija, kansa palvoo tätä Yhdysvalloissakin
opiskellutta, urheilullista valtion keulakuvaa. Monessa luostarissa
ja temppelissä hänen kuvansa on sijoitettu Buddhan ja muiden
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Bhutan löytyy Himalajan vuoriston sylistä.

Kuningasparin häiden kansanjuhla oli tarkoitettu kaikille.

uskonnollisten gurujen patsaiden viereen. Kuninkaan asemaa kuvaa bhutanilainen sanonta: Kuningas ja luonto ovat aina oikeassa.

Kuvaukselliset bhutanilaiset
Bhutan houkuttaa matkailijoita maisemallaan, sijaitseehan se Intian ja Kiinan välissä hankalakulkuisessa Himalajan vuoristossa.
Bhutan elää poliittisesti yhä melko eristäytynyttä elämää, hyvät
suhteet sillä on eteläpuolella olevan Intian kanssa. Vaikka maa
avautuikin turisteille vuonna 1974, turistimäärä pysyy pienenä
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melko kalliin päivämaksun vuoksi. Vuonna 2010 maassa vieraili
n. 40 000 turistia, jotka maahan toi Druk Air, ainoa sallittu lentoyhtiö. Intiasta maahan pääsee myös maanteitä pitkin. Maassa
on internet, luostarin munkeillakin näimme kännyköitä, yhteydet
ulkomaailmaan siis toimivat.
Pääsimme seuraamaan bhutanilaista elämää kaupunkien kaduilla, käsityöliikkeissä, ravintoloissa, mutta jostain syystä paikallisessa
yksinkertaisessa ravintolassa ei ollut meidän lisäksemme muita
asiakkaita. Bhutanilaiset, lapsetkin, puhuvat hyvää englantia, jonka
meille kerrottiin olevan yksi maan virallisista kielistä, he rakastavat
olla valokuvauksen kohteina, lapset poseeraavat kilvan ja aikuisetkin ryhdistäytyvät kuvaa varten. Kansallisasut arjessakin tekevät
ihmisistä kuvauksellisia. Asu on miehilläkin hameasu ja se toimii
mm. virkamiesten työasuna. Maaseudulla tosin pukeudutaan vaatimattomammin. Pääkaupungissa Thimpussa seurasimme miesten
jousiammuntakilpailua huikean pitkällä 150 metrin radalla, miehillä
tietenkin hameasut päällä.
Vasemmanpuoleinen liikenne uudennäköisellä autokannalla
soljuu hyvin. Maassa ei ole liikennevaloja. Yhtä valoristeystä kokeiltiin pääkaupungissa, mutta valot poistettiin, koska ne sekoittivat
koko liikenteen. Poliisit valkohanskoineen ohjaavat liikennettä
riittävän tehokkaasti. Kapeat kiemuraiset vuoristotiet puolestaan
ovat surullisia surmanloukkuja, näimme rotkoissa muutamia autoja
ja kuulimme surullisen ja päiväntuoreen tarinan avolava-autosta,
joka suistui kansanjuhlaan mennessään rotkoon vieden sinne 17
nuorta, joista neljä kuoli.

Kansallisasuisilla koulutoimiston virkamiehillä kiireetön hetki.
↓ Kansallisurheilun jousiammunnan rata on 150 m pitkä.

Buddhalaisuus uskontona
ja elämäntapana
Maan lipun pohjaväreistä keltainen on kuninkaan väri, oranssi
buddhalaisuuden. Keskellä leiskuu valkoinen lohikäärme. Jos
Bhutania pitäisi kuvata yhdellä sanalla, se olisi varmaan buddhalaisuus, joka näkyy kaikkialla. Maahan rakennettiin1600-luvulla
dzongeia, koristeellisenloistavia luostarihallintorakennuksia, joissa

Lapset tahtovat olla valokuvattavina.
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Pääkaupungin Thimpun dzong loisti
lyhtynä yöhön juhlavalaistuksessaan.

Tiikerinpesä,
luostari
vuoren
kupeessa.

latut fallos-symbolit ja Drukpa Kinleyn luostarin, hedelmällisyyden
temppelin munkin fallos-sauvan päähänkopautus. Kopautuksen
päähän saivat sekä miehet että naiset ikään katsomatta. Jäimme
odottamaan kopautuksen seurauksia.
Matkan ehdoton huipentuma oli kuitenkin viimeisenä päivänä
kapuamamme polku rappusineen maailman vaikeakulkuisimpaan
luostariin, Tiikerinpesään, joka sijaitsee lähellä Paron kaupunkia
vuoren kyljessä allaan 900 metriä tyhjää pudotusta. Sen parvelta
avautuva maisema sai minussa aikaan Stendahlin syndrooman:
itkin kauneuden edessä.
Verkkainen, yksinkertainen elämänmeno heijastui tyytyväisyytenä ja tarttui maassa piipahtaneeseen matkailijaankin. Se lienee sitä
bruttokansanonnea, johon liittyy myös kierrätys, sillä purkaessani
matkalaukkuani en löytänyt yhtään muovipussia!
leenaraveikko

maallisen hallinnon virastot ja munkkien hallinnoimat temppelit
ja luostarikoulut sijaitsevat. Ryhmämme ohjelmaan sisältyi vierailu kuudessa dzongissa, joista viisi oli vielä toimivaa. Thimpun
dzong loisti juhlavalaistuksessaan kuninkaan hääjuhlan jäljiltä.
Buddhalaisuus näkyy myös kaikessa taiteessa: pyhissä thangkakuvissa, patsaissa, veistoksissa, meditaatiomusiikissa, vuorien ja
kaupunkien rukousmyllyissä. Vierailimme Thimpun taidekoulussa,
jossa nuoret opiskelevat viisi vuotta jäljentämään mekaanisesti
buddhalaista taidetta.

Matkan anti
Mitä meille jäi käteen bruttokansanonnen etsinnästä. Buddhalaisuuteen saimme melko perusteellisen oppimatkan, kameraamme
huikean kauniita valokuvia vuorista, ihmisistä ja lukemattomista
kulkukoirista, ylevän mielen kävelemistämme kilometreistä dzongeissa ja temppeleissä sekä suuhun voimakkaan chilin jälkimaun.
Suomalaisen turistin huumorintajua kutkuttivat talojen seiniin maaSivu 18

TIIVISTETIETOA BHUTANISTA:
valtiomuoto: kuningaskunta, parlamentissa kaksi puoluetta
pinta-ala:
38 394 km²
asukkaita:
n. 700 000
väestö:
bhutanilaisia 50%, nepalilaisia 35%
uskonnot:
buddhalaisia 75%, hinduja 25%
luonnonvarat: mineraalit, vesivoima
Suomesta Bhutaniin pääsee Olympia Kaukomatkatoimiston
kautta
Tietolähteet:
Lily Wangchuk: Fact about Bhutan, the Land of the Thunder
Dragon 2008
Irmeli Repo: Olympian Aasia 2009
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Autokatsastajat

KUOPIO

Kotimainen vaihtoehto

ma-pe 8-17

Matkan päällä on tärkeää, että kulkupeli on kunnossa

Katsastamme myös matkailuautot
sekä -vaunut edulliseen hintaan
an
v
a
Car päivä
a
m
e
te 26.5.

Puntarointi
Jarrutestaus
Sammutintarkastus
Alustan omatoiminen
tarkastaminen
ym ...

Kallantie 7, 70340 Kuopio, puh. 0440 854 000
Palvelemme kaikissa katsastukseen

Hyödynnä
jäsenyytesi
liittyvissä
asioissa - ammattitaidolla!

Caravan teemapäivänä

Matkailun
teemapäivä tulossa
26.5.2011 klo
10.00–14.00
Seuraa ilmoitteluamme!
Matkailuvaunun katsastus normaalihinnasta –2 €
Matkailuauton pakokaasumittaus normaalihinnasta –5 €

26.5.12

Voit veloituksetta mittauttaa matkailuajoneuvosi painon, testata jarrut,
tarkistaa alustan ym.
Savon Palokalusto Ky tarkistaa sammuttimet 2 kg 5 € ja 6 kg 7€
Myös muita hyviä tarjouksia päivän aikana!
Kuopion Vaunuhuolto koeponnistaa kaasulaitteet á 25 €, tekee kosteusmittauksia á 50€
Autoliitto Kuopion osasto esittelee toimintaansa.
Liikkuvan poliisin partio myös mukana vastailemassa kysymyksiin ja
jakamassa infoa.
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Vaunut ja autot talVikuntoon
helposti kuopion Vaunuhuollossa!
MYÖs taRVikkeet ja VaRaosat!
Huollamme kaikenmerkkiset matkailuvaunut ja -autot.
Päämerkkejämme ovat DETHLEFFS - HOBBY - SUNLIGHT - SOLIFER

Vaunun vuosihuolto alk 165 €
Kaasunvaihto 11kg 23 €

e suuri määrä
Varastossamm
osia
kailuautojen
at
m
Solifer-Hymer
.
äin
np
ee
et
-98
vuosimallista

telaiR 7300h silent
asennettuna asunto-autoon

1695€

Olemme valtuutettu huoltopiste mm.
ALDE - DOmETIc - PRImUS - TRUmATIc
sekä hyväksytty kaasu- ja sähköasennusliike.
Varaa ajoissa aika huoltoon, varmistat siten
oman matkailuautosi/vaunusi turvallisuuden,
toimintavarmuuden ja vaihtoarvon säilymisen!

Vanttitie 7, 70460 Kuopio • 017-364 3899

www.kuopionvaunuhuolto.com
Sivu 20

Reissaajat

Lähde toiveidesi matkalle!

Meillä monipuolinen matkailuajoneuvojen mallisto
HINNAT ALKAE

2 1 800

N

Granduca Pegaso 55

Hobby 610 UL Premium
-12

30 570,-

-97

• tyylikäs • ainutlaatuinen
muotoilu • Alde lämmitys • Hobby mukavuuspaketti
Esimerkkejä käytetyistä
autoista
Bürstner A 570 TM
-90 7 300
Solifer Mobile 544
-99 19 500
Dethleffs A5830
-99 21 500
Solifer Mobile 544
-02 21 700
Hobby Siesta 600 AK KMC -10 54 500
Dethleffs 15832
-97 22 900
Arto 59 L
-05 46 500
Dethleffs BUS II
-98 23 800
Knaus Sun Traveller 604 TI -01 24 800
Sharky L37
-06 25 600
Dethleffs Bus II
Premium classic
-98 25 800
Arca 4,4
-01 27 900
Elnagh 595 Special
-06 31 500
Dethleffs T6501
-06 39 500
Dethleffs T5945 Fortero -07 41 900

Esimerkkejä käytetyistä
vaunuista
Matkaaja 8000 X2
-88 4 000
Poksi N126NT
-04 7 250
Solifer Finlandia 610
-96 9 700
Hobby Excellent 495 UK -03 12 800
Adria Action 341 PH
-06 12 900
Dethleffs Beduin 540 V -00 12 900
Solifer Artic 520TBL
-04 15 900
Hobby 455 UF Excellent -09 16 500
Dethleffs Camper 720 SK -06 16 900
Hobby 450 UF Excellent -09 16 900
Solifer Artic 560 MH
-08 20 500
Dethleffs Camper
Lifestyle 510 DDB
-08 20 900
Solifer Artic 5560 NS -07 23 900
Kabe Ametist GLE KS -07 25 500
Solifer Finlandi 560 TBR -07 25 700

12 900,-

• siisti, edullinen alkoviauto • Trumatic lämmitys
• lämminvesi • markiisi • radio • pyöräteline
• vetokoukku • 2 x renkaat

AS

INE
IALL

N!

Solifer Mobile 524
-03

26 400,-

• Aide lämmitys • pp-teline • markiisi
• peruutuskamera • cd-soitin • tv-antenni
• lohkolämmitin • kahdet renkaat

Lähes 50 autoa/vaunua lämpimissä sisätiloissa!
WWW.HSPITKANEN.FI

KYSY EDULLISTA
OSAMAKSURAHOITUSTA!

M.A.T.
JÄSENLIIKE

Miiluranta 1 a, Kuopio. Puh. 017- 262 7400
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Reijo Kuosmanen 0400 670 103, Reijo Jauhiainen
0400 313 111, Janne Hiltunen 050 435 9806
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Varaa huoltoaika autollesi tai vaunullesi jo nyt. Voit tuoda ajoneuvosi meille odottamaan huoltoaikaa
vaikka heti. Tutustu huoltopaketteihimme Internet-sivuillamme ja varaa ajoneuvollesi aika.
TERVETULOA!
Kartanonkatu 9, 70700 Kuopio
Puh. (017) 5800 646, +358 400 671 466
www.caravanlarvanto.fi, info@caravanlarvanto.fi

Ark. klo 9.00 - 17.00
La 18.2.2012 alkaen
klo 10.00 - 14.00
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Uudenkarheat laadukkaat takuuautot

SUPEREDULLISESTI!
Kaikki autot tarkastettuja, huollettuja, talvilämpimiä,
ilmastoituja, saa ajaa B-kortilla 100 km/h, hyvin varustein!

Dethleffs Sunlight TL 140hv -10

Dethleffs Sunlight TS 110hv -10

Tilava, mainio pohjaratkaisu, rek 4:lle.
Näppärä tilaihme, rek 4:lle. Parivuode
Parivuode poikittain, kuin uusi. 38 999 € takana pitkittäin, kuin uusi.
36 999 €

Knaus WB Edition Fiat 130 hv -11

Uusi, laatua ja tyyliä, halwalla! Rek. 4:lle.
Erillisvuoteet pitkittäin, upea. 41 999 €

Dethleffs A5881 HG 130 hv -09

Suosittu upea monikäyttömalli, siisti.
Rek. 6:lle, vuoteet 6:lle, löytö! 35 999 €

Lisää autoja ja vaunuja nettisivuillamme. Rahoitus 4,2 %.

HINTASHOKKI! Uudet matkailuautot nyt -10%
Bürstner, Sunlight, Carado, Knaus, TEC ym.
- kaikki mallit, tilauksesta, suoralla kaupalla –

www.retkiauto.fi
0400-672 900

Leikkaa talteen.

"

Liittohallituksen näkökulmasta

L

iiton syyskokous teki vihdoinkin ratkaisun yksimielisesti. Liiton säännöt
muuttuivat yhteen liittokokoukseen
ja ns. giljotiinipykälä poistui. Yhteen
kokoukseen siirtyminen helpottaa osaa
liiton toimiston henkilökuntaa käyttämään
työaikaa oikeisiin järjestötyön tukitoimiin.
Liittohallitus on luvannut syyskokouksen
korvata jollakin muulla yhteisellä tapahtumalla. Näin tulee tapahtumaan jo ensi
syksynä. Syksyä voidaan hyödyntää myös
tehokkaammin jäsenyhdistysten tukemiseen.
Toimintakalenteriin on merkitty useita
mielenkiintoisia tapahtumia. Pari viikkoa
ennen juhannusta on ohjattu matka Venäjälle Pietarin lähettyville. Tapahtuman nimi
on Valkeat yöt, ”White Nights”. Elokuun
puolessavälissä on pitkän tauon jälkeen
Pohjoismaiset Kalottipäivät, tapahtuma
on Ruununhelmessä Oulunjärven rannalla.
Sitä ennen ovat Pohjoismaiset Karavaanipäivät Norjassa ja FICC-rally Kanadassa.
Suomalaisia osallistuu myös noihin kaukaisiin tapahtumiin.

Liiton järjestämiä koulutuksia on tänä
vuonna kalenterissa useita. Yhdistysten
jäsenten kannattaa kysyä koulutuksista
omista yhdistyksistä. Ainakin meiltä Kuopiosta osallistuminen on ollut runsasta.
Ilmankos täällä asiat ”rullaavat”.
Talouden taantuma ja epävakaus eivät
ole lamaannuttaneet tätä meidän harrastustamme ainakaan vielä, jäsenmäärä on
edelleen lisääntynyt. Kaikenlaiset verot
tulevat varmaan vaikuttamaan ainakin
matkailuautojen myyntiin. Polttoaineen
korkean hinnan vuoksi karavaanarit liikkuvat, mutta ehkä harkitummin ja yöpyen
pitempää samalla alueella. Pitäkää alueet
toiminta- ja palvelukuntoisina.
Liiton toimintasuunnitelmassa tänä
vuonna teemana on liikenneturvallisuus ja
käyttäytyminen liikenteessä. Muistetaan
tuo teema tienpäällä ollessamme, niin meitä
”tientukkojakin” tullaan muistamaan.
Toivotan kaikille jäsenyhdistyksille
toimintarikasta järjestötoiminnan vuotta.
Muistakaa, että toimintaa jäsenmaksun
vastineeksi kaipaavat myös 90 % jäsenistä,
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jotka ovat alueiden ulkopuolella.
Toivotan kaikille SFC-alueille vilkasta
toimintaa, sekä kaikille karavaanijäsenille
onnistuneita ja turvallisia matkoja.
Kohdistan tämän kirjoituksen myös Kuopion yhdistyksen ulkopuolelle, koska tämä
Reissaajat-lehti ilmestyy kaikille yhdistysten puheenjohtajille, kaikille SFC-alueille
ja on luettavissa netti-lehtenä yhdistyksemme kotisivuilla www.sfc-kuopionseutu.net.
Seppo Tiilikainen 81442

Myytäviä tarvikkeita!
Alatalossa on myytävänä laadukkaita
pipoja, T-paitoja, karavaanitarvikkeita
esim. lippuja, lipputankoja ja -kiinnikkeitä, tarroja, hyväksyttyjä caravansähköjohtoja ym.
Viikonloppuisin on yleensä paikalla
henkilöitä, joilta voit kysyä tarvikkeita.
Tervetuloa ostoksille!
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Mielikuvia ja kokemuksia
matkailuautomatkalta Puolasta
Vanha mummo toripöydän
ääressä myy vasikanpäätä
alumiinisessa pesuvadissa…
Se oli mielikuvani Puolasta. Tuo hatara mielikuva oli nuoruuden
automatkaltamme, jonka ajoreitti kulki kappaleen matkaa Puolassa. Kun suunnittelimme viime kesän matkailuautoreittiämme,
ihmettelinkin, miksi ihmeessä menisimme Puolaan. Mieleeni
piirtynyt kuva oli kuitenkin muisto parin vuosikymmenen takaa.
En osannut kuvitella sitä valtavaa kehitystä, mikä on ajan ja EU:n
myötä tehnyt Puolasta kokonaan toisen maan. Onneksi sain tutustua
Puolaan uudelleen. Sain paljon uusia mielikuvia ja kokemuksia.
Niin paljon, että haluaisin jakaa osan niistä. Paikkoja, jotka ainakin
ovat tutustumisen arvoisia Puolassa, ovat mielestäni:

Varsova
Jälleen rakennettu ja rekonstruoitu Varsovan vanha kaupunki on
todella vaikuttava koristeellisine rakennuksineen – olisin voinut
ihastella rakennusten reliefejä ja katujen takorautaisia lamppuja
päivä tolkulla! Varsovan katuja kävellessä talojen silhuetista
nousevat mieleen toisen maailmansodan tapahtumista kertovat
historialliset elokuvat. Mukulakivikaduilla voi mennä vossikkaajelulle, aukioilla nauttia katusoittajien musisoinnista, ihastella
lukuisten taiteilijoiden maalauksista tai vaikka asettua itse karikatyyrihahmojen piirtäjän malliksi. Päivän saa hyvin kulumaan
myös lukuisissa museoissa. Ihmiset kaduilla ovat tyylikkäästi pukeutuneita eurooppalaisia, jotka kantavat käsissään kansainvälisten
liikkeiden kasseja. Katujen varret ovat täynnä terassiravintoloita,
kahviloita ja jäätelökioskeja. Jos olet liikenteessä matkailuautolla
tai vaunulla, mukavan majoituksen tarjoaa Camping 123 ”Majawa”
noin neljän kilometrin päässä keskustasta. Sieltä keskustaan pääsee
kätevästi bussilla n:o 127.

Krakova
Kaunein Puolan kaupungeista on mielestäni Krakova. Vanha kaupunki on todella kaunis ja tunnelmaltaan keskieurooppalainen.
Jyhkeiden, vanhojen kivirakennusten koristeelliset yksityiskohdat
kertovat vuosisatojen takaisesta historiasta. Mukulakivikatuja pitkin kopsuttelevat hevoskärryt, joiden kuljettajat ovat pukeutuneet
perinteisen arvokkaasti. Katukahviloissa ja terasseilla istuskelee
turisteja eri puolilta Eurooppaa.

Mieluisinta minulle Krakovassa on sen tärkeimpiin nähtävyyksiin: vohvelilinnaan, juutalaiseen kaupunginosaan sekä Collegium
Maius-yliopistorakennukseen tutustuminen, kapeilla kaduilla käveleminen, terassilla istuminen ja kaupungin vilinän seuraaminen.
Keskustorilla seuraamme ilmaiseksi nukkehahmoisia rockartisteja,
kuten Elvistä, Whitney Houstonia ja Michael Jacksonia. Neljän
nuoren miehen esittämä huikean taidokas break dance esitys kerää
myös ympärilleen paljon katsojia. Mukavan lomapäivän huipennus
on mahtava musiikkielämys, kun Wierzynekin palatsin pianokonsertissa Chopinin, Paderowskin ja Listzin sävelet virtuoosimaisen
Przemyslaw Winnickin tulkitsemina koskettavat ja liikuttavat
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kyyneliin saakka. Lippuja konsertteihin, joita järjestetään kesäkuukausina joka ikinen päivä, saa turisti-infosta 15 euron hintaan.
Krakovassa leirintäalue Smok osoittautuu oikein hyväksi majapaikaksi. Sen palveluihin kuuluu mm. lämmin suihku, langaton
nettiyhteys, kauppa sekä opastettuja retkiä Auschwitziin sekä
Wielickan suolakaivokseen. Leirintäalueelta voi ostaa 24 tunnin
lipun julkisiin liikennevälineisiin. Keskustaan pääsee bussilla, loppumatkaa voi nopeuttaa vaihtamalla päätepysäkillä ratikkaan n:o 2.

Ocwiecim–Auschwitz
Pienessä Ocwiecimin kylässä sijaitsee Euroopan historian surullisin paikka: Auschwitz-Birkenau. Laajalla keskitysleirialueella
kymmenet vankien asuinparakit, sähköistetty rautalanka-aita ja
vartiotornit puhuvat karua kieltään. Alueen toisessa laidassa on
krematorion jäännökset ja muistomerkki niille 1,5 miljoonalle juutalaiselle, jotka kuolivat natsi-Saksan hirmutekojen uhreina. Ihmisen kyky niin suunnattomaan julmuuteen tuntuu käsittämättömältä!

saapumisensa jälkeen. Kyse oli historian hirveimmästä etnisestä
puhdistuksesta. Todisteena tästä järkyttävästä tuhosta ovat valokuvat, asiapaperit, vaatteet, kengät, silmälasit, proteesit, matkalaukut
ja hiukset, joita on museossa nähtävänä tonneittain.

Zakopane–Tatra
Heinäkuussa Zakopanen pikkukaupunki on yllätykseksemme
täynnä turisteja, enimmäkseen puolalaisia. Kadunvarret ovat
täynnä myyntikojuja, joista voi ostaa paikallisia erikoisuuksia:
juustokimpaleita, leivonnaisia, matkamuistoja ja rihkamaa. Matkamuistomyymälässä käsin tehdyt villapaidat ja sukat saa mukaansa
pikkurahalla. Siellä täällä on myös tivolilaitteita ja vastaan kävelee
jääkarhuksi, pandaksi ja nalleksi pukeutuneita maskotteja. Vossikat
ajelevat ja kuljettajat ovat vuoristolaisasuun pukeutuneita. Monilla
turisteilla on päässään vuoristolaishattu ja kädessään vaellussauva.
Pikkukaupunki on täynnä toinen toistaan hienompia monikerroksisia, jyrkkäkattoisia hirsihuviloita, jotka toimivat kodikkaina alppihotelleina. Osa turisteista on saapunut katsomaan mäkihyppykisoja
– hyppääjien joukossa vilahtelee monta suomalaistakin nimeä.
Sateisesta ja tuulisesta säästä huolimatta vaellusretki Tatravuoristoon on tekemisen arvoinen. Polku mutkittelee pitkin kivisiä
rinteitä ja maisemat ovat huikaisevan kauniit. Kahden kilometrin
korkeuteen kivutessa tulee lämmin. Pysähdymme välillä syömään
eväitä ja kuvaamaan rakoilevien pilvien lomasta lumoavan kauniita
näköaloja. Vajaan kymmenen kilometrin vaellus tuntuu sopivan
haasteelliselta. Luonnossa liikkuessa mieli lepää ja ajatukset
seestyvät. Mikäli kuntoilu ei miellytä, pääsee vuoristomaisemia

Kolmen kilometrin päässä Birkenausta, Auschwitzin museoidussa keskitysleirissä osallistumme englanninkieliselle opastetulle
kierrokselle. Opas kertoo selkeästi, mutta tunteikkaasti keskitysleirin historiasta. Ensin Auschwitzissa oli sotavankeja, vuosina
1940-42 se toimi keskitysleirinä, jolloin sinne tulleet poliittiset
ja etnisin perustein tuodut vangit kuolivat nälkään ja sairauksiin
yleensä muutaman kuukauden sisällä. Vuosina 1942-45 Auschwitz
toimi tuhoamisleirinä, jolloin 75 prosenttia sinne eri puolilta tuoduista juutalaisista surmattiin vain muutaman tunnin keskitysleiriin
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ihailemaan myös köysihissillä. Näin sesonkiaikaan saa varautua
kuitenkin muutaman tunnin mittaiseen hissijonoon.
Nämä mielikuvat ovat nyt päällimmäisenä, kun mietin Puolaa
matkailumaana. On Puolassa toki paljon muutakin: on idyllinen
Lublinin pikkukaupunki, jonka kaupungintalon ovesta putkahtelee
tämän tästä morsiuspareja; on ystävällisiä ja auttavaisia ihmisiä,
jotka viittilöivät puhuessaan vuolaasti ilman sanaakaan yhteistä
kieltä; on kodikkaita taloja ja hoidettuja puutarhoja; kumpuilevia
maisemia ja ihastuttavia pikkukyliä; on Sopotin hiekkarannat ja
vanhat purjelaivat Gdanskin kanavassa…. Puolaa ei voi kuvailla
– se täytyy itse kokea!
Teksti: Päivi Heiskanen
Kuvat: Pekka Heiskanen

HALUATKO VAIHTELUA
MATKAILUUSI!
Jos et tällä hetkellä omista matkailuajo
neuvoa tai haluat tehdä vaunumatkasi
matkailuautolla, voit vuokrata auton
jäsenetuhintaan

Kuopion
Retkiautosta
Kuopion Retkiauto myöntää
yhdistyksemme (021) jäsenille jäsenalennuksen normaalihinnasta.
Alennus on 10 % 1.10.–31.5.
välisenä aikana.

Varoittavia ja arvaamattomia
tulipalon alkuja todellisesta
elämästä
Lehdestä poimittu kesällä 2011.
Mieshenkilö istui ulkokeinussa auringon paisteella.
Hän ihmetteli mistä tulee metsäpalovaroituksen
aikana ruohikkopalon haju. Keinun jalan vieressä
oleva kirkas juomapullo oli auringossa toiminut
polttolasina aiheuttaen kuivan ruohikon käryämisen. Melko yllättävää!
Henkilön kertomaa.
Tuttavani naishenkilö oli istunut kesämökkinsä
olohuoneessa kauniina aurinkoisena kesäpäivänä. Sisälle oli kantautunut palaneen käry. Hetken
tutkittuaan hän oli huomannut ikkunan edessä
olevassa kirjahyllyssä sanomalehden käryämisen.
Aurinko oli paistanut suoraan hyllyssä olevaan
pyöreään lasimaljaan, jossa oli ollut vettä. Malja oli
toiminut polttolasina ja hiillostanut hyllyllä olevan
sanomalehden.

Kysy lisää!
Palvelut myös iltaisin
ja viikonloppuisin.

Voiko näistä tulla niitä selvittämättömiä tulipaloja?

P. 0400 672 900
www.retkiauto.fi

Nimimerkki ”Pullot ja lasit varjoon”
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Alatalon kausipaikkalainen!

Kesäisäntäkoulutuksia
ja isäntävuorot
kesällä 2012!
Su 20.5. ja su 3.6 klo 13.00 alkaen
Alatalon Tipulassa ja toimistossa.
Koulutus on tarkoitettu kaikille uusille
kausipaikkalaisille ja kertauksena jo
isäntänä olleille.
Aiheina vieraanvaraisuus, asiakkaan
vastaanotosta aina lähtötoivotuksiin
saakka.
Jokaisen kausipaikkalaisen on myös
syytä olla kertaamassa ”Isäntien ja
kausipaikkalaisten pelisääntöjä”. Kesäisäntävuorot ovat 1.6.–31.8.2012 välisenä
aikana.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kausipaikkasopimuksesi päättyy 30.4.2012.
Syyskokouksen 30.10.2011 päätöksellä uusimatta sopimusta, peritään 1.5.2012 alkaen
18 e/vrk matkailuajoneuvosi säilytyksestä.
Tee kausipaikkasopimus ajoissa!
Kausipaikkasopimuksia tehdään:
–   7.4. klo 11-14
– 14.4. klo 10-14
– 28.4. klo 10-14
Yhdistyksen puolesta sopimukset allekirjoittavat: Veli Ahtiainen, Pekka Haapaniemi,
Seppo Heikkinen tai Helena Suhonen.
1.5 jälkeen aluepäällikkö voi tehdä kausi
paikkasopimuksia uusille tulijoille.
Kesäisäntävuorot ovat 1.6.–31.8.2012 välisenä
aikana. Vaihtuneet isäntävuorot ilmoitetaan
aluepäällikölle, joka hyväksyy sijaiset.
Aluepäällikön puhelinnumero on 050-309 8012.
Hallitus

Sivu 27

Karavaanareiden

Suuren suosion saaneet!

VII

on! taina
o
t
n
i er
t k a laua alla.
a
r
ih
oj
va
Ta aikk a ja p
ip
ss
ynt telta jille! eet.
y
n
M llä,
ittu ja teli
ä
o
s
j
i
s
ma ydät
,
0 at pö
Om

Karaokessa
vapaat harjoitukset
Tipulassa
perjantai-iltana
Karaokekilpailu lauantaina
kaikille SFC-Caravanjäsenille!
sarjat:
-nuoret alle 16 v.
-naiset
-miehet

kesäkaudenpäättäjäiset
kirpputori
karaokelaulukilpailut

Viikonloppuna 23,- /vrk
sis. lämmityssähkön.
Treffimaksu 5,- / vaunukunta

SFC-jäsenille

Tule mukaan kesän päättäjäisiin,
ottamaan osaa ja seuraamaan
viikonlopputapahtumaa!

Tarkemmat ohjeet ja ilmoittautuminen viikonloppuna paikan päällä.
Alkukarsinta lauantaina iltapäivällä.
Loppukilpailu illalla.
Kilpailukappaleet järjestäjän
osoittamasta valikoimista.

Seuraa kotisivujamme
www.sfc-kuopionseutu.net
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin!
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jäsenkorttisi, saat perheellesi
jäsenetuna ryhmähinnoittelun
mukaisen alennuksen.
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LMC-Scandica: Caravan-lehden testi (1/2012) huippuvaunu !

Seinät ja katto FOAMIA paksuus 45 mm, runko kovaa uretaania
kokonaan ( erinomainen eriste), ei puuta ollenkaan, lattia myös
FOAMIA paksuus 50 mm. Katto, etuseinä, takaseinä 1,7 mm
paksulla lamilux-lasikuitu levyllä jossa gelcoat kovapinnoite, ei
tule kolhuja. Alde-3010 nestekeskuslämmitys, nestekiertoinen
lattia- lämmitys, pesutiloissa myös lattia- ja seinälämmitykset.
Vuoteessa sälepohja, joustopatja ja petauspatja ja päiväpeitto.
TULE tutustumaan, meillä on varastossa Scancica 706 ja 551.
Mallisarja käsittää 7 eri kokoa; myös perhevaunuja.
SIILIN CARAVAN Oy Kasurila Siilinjärvi puh. 010 322 4640
www.siilincaravan.fi www.lmc-caravan.de
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LMC. ja TEC vaunuihin ja autoihin saatavana
ylösnouseva kattoteltta 2:lle aikuiselle sälepohja vuoteella, ikkunoilla, hyttysverkoilla ja
lämmityksellä, tikkailla kattoikkunasta sisään
Tec ja LMC puoli- intekroidut rekisteröity jopa
5;lle ja alkoviautot jopa 7:lle B-kortilla. Sekä
CO2 todistuksella pieni käyttövero. Hinnat .
autot alk.49990,- vaunut alk.14990,- Katso
myös Talvi testi Caravan 2. lehti ( LMC-663 )
Uudella ALKO automaatti kaksoispohja tason
säätö alustalla. Katso myös sivuiltamme.

-Nähtävänä Rapidon, Fendtin, LMC:n, TEC:n vaunuja - autoja !
-Verkkokaupasta kaikenlaiset varusteet Euroopan varastoista !
-LMC:n, TEC:n, Rapidon ja Fendtin varaosat suoraan tehtailta !
-Runsaasti vaihto-autoja - vaunuja varastossamme kasurilassa !
Siilin Caravan Oy. p.010-3224 4640 www.siilincaravan.fi/verkkokauppa
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Hyvä lukijamme!
Huomioithan tämän lehden seuraavan ilmestymisen.
Reissaajat ilmestyy seuraavan kerran viikko 8 ainoastaan sähköisessä muodossa
kotisivuillamme www.sfc-kuopionseutu.net.
Kotisivuillamme näet myös aina uusimmat tapahtumapäivitykset.

