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Puheenjohtajan palsta

Keväinen tervehdys teille hyvät
jäsenemme ja lukijamme.
Matkailukausi on jo käynnistynyt vilkkaana. Tämän talven ja kevään aikana se on
näkynyt matkailuautojen määrän lisääntymisenä maantieliikenteessä. Viimevuoden
rekisteröintitilasto osoittaa autojen ensirekisteröinnin saavuttaneen jo vaunujen
ensirekisteröintimäärän. Karavaanarin liikkuminen on helpottunut talvellakin, mikä
näkyy luonnollisesti majoituspaikoissa ja
niiden yöpymismäärissä.
Yhdistyksemme alueella Alatalossa tammi-maaliskuun vaunuvuorokaudet ovat
osoittaneet selvää nousua pariin viime vuoteen verrattuna. Leuto talvi vaikutti vieraiden liikkumiseen, mutta on myös havaittavissa vuoden SFC-alueen nimityksestä johtuvaa kiinnostusta. Tämä kiinnostuksen herääminen tuo taas uusia vieraita Alataloon
ja lisää siten myös Kuopion alueen majoitusvuorokausia lähivuosina. Matkailunäkymissä onkin tapahtunut lähentymistä Kuopion kaupungin ja Kuopion Matkailupalvelun kanssa. Toukokuun lopusta
syyskuulle meille on luvassa videoesittely
Kuopion kaupungin kotisivuilla. Kuopion
Matkailupalvelun kanssa olemme aloittaneet
yhteistyön vuoden 2009 PM-päiviä silmäl-

läpitäen. PM-päivät pidetään Rauhalahdessa
5.-11.7.2009, jolloin kaupungissa on muutenkin matkailun sesonkikausi. Markkinointi alkaa täysillä jo Norjan Lillehammerissa pidettävien PM-päivien yhteydessä tänä vuonna. Toivonkin 2009 PM-päivien tapahtumien isänniksi Rauhalahteen varsinkin meidän
Kuopion yhdistyksen jäseniä, jotka voivat
seurustella muiden pohjoismaalaisten kanssa ja palauttaa ruotsinkielen taitonsa mieleen.
Etuna meidän jäsenillämme on myös paikkakunnan tuntemus. Tapahtumaviikkoa edeltävä viikko ja varsinkin tapahtumaviikko tuovat asiakkaita myös Alataloon. Näistä asioista tarkennan tietoa lisää sitä mukaa, kuin
PM-päivien työryhmässä asiaa käsittelemme.
Suurista tapahtumista lähimpänä on YTalueiden järjestämä kokoontuminen Iisalmen
Koljonvirralle viikko ennen juhannusta.
Tämä tapahtuma on tarkoitus tulevina vuosina järjestää vuoroin Pohjois-Suomen ja
vuoroin itäisen Suomen yt-alueella. Lähtökohta on ollut tutustua toisiimme “ei kenenkään maalla”. Koljonvirralla on tämän tapahtuman yhteydessä paljon nähtävää ja
koettavaa. Asiasta on erillinen ilmoitus tuonnempana tässä lehdessä. Tässä lehdessä on
ilmoitettu myös muut kesän ja syksyn
yhdistyksemme ja lähiyhdistysten tapahtumat.
Kaikista lähimmäksi yhdistykseksi voimme nimetä toukokuun alusta lähtien SFCaravan Keski-Savo ry:n, jolle Jokiranta
Joroisessa luovutettiin nimellishinnalla. Jokiranta jatkaa nyt omana alueenaan uuden
yhdistyksen vastaamana edellä mainitusta
ajankohdasta lähtien. Uuteen yhdistykseen
kuuluu aluksi jäseninä niitä henkilöitä, jotka
ovat rakentaneet aluetta vuodesta 1988 lähtien. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii
Pertti Kumpulainen Pieksämäeltä. Toivotan
onnea ja menestystä koko jäsenistömme
puolesta uudelle yhdistykselle Jokirannan

Alatalon vieressä on pitopalvelu- / tilausravintola
UUDISTALON MAASEUTUMATKAILU OY
Uudistalossa kasvatetaan ylämaan karjaa.
Paikanpäältä voi ostaa ylämaankarjan lihaa mm. jauhelihana, paistina ym.
muodossa. Olemme sopineet Jyrki ja Eeva Happosen kanssa, että heille
soittamalla e t u k ä t e e n numeroon puh.(017) 4661 129 tai GSM 040567 8951 voi sopia ja varmistaa sopivan ajankohdan lihan ostamiseen
joko noutamalla tai pyytämällä toimittamisen Alatalon alueelle.
Uudistalossa pidetään kesän aikaan usein lauantai-iltana häitä ym. juhlia,
joten silloin ei ole suotavaa häiritä juhlaväkeä.

alueen ylläpitämiseen sekä kehittämiseen.
Hienoa että Jokiranta palvelee jatkossakin
koko SF-Caravan ry:n jäsenkenttää.
Vielä kiitos kaikille yhdistyksemme kevätkokousedustajille
ja
Alatalon
kausipaikkalaisille kesäisäntävelvoitteen hyväksymisestä. Kun yhteistyöllä tehdään
tulevasta kesästä jokaiselle hyvä kokemus,
voimme jatkossakin palvella iloisin mielin
vieraitamme ja pitää heille ja meille hinnat
kohdallaan ainakin vielä vuoden.
Tämän lehden ilmestyessä liiton kevätkokous on jo ohi. Vaikka tätä kirjoittaessani
olisin ennustaja, en pystyisi sanomaan, kuka
on liiton seuraava puheenjohtaja ja millä
säännöillä liittoa viedään eteen- tai taaksepäin. Onnea ja tukea uudelle puheenjohtajalle, kuka hän sitten onkaan.
Reissurikasta matkailukesää kaikille
jäsenille ja lukijoille!
Seppo 081442

“Näin olemme aina tehneet”
on tehokkain kehityksen jarru.
www.positiivarit.fi

Tiedoksi merkkivuosia
viettäville!
1/2008 lehdessä tiedotimme jäsenten
muistamisesta merkkipäivinä.
On ilmennyt, että useimmilla jäsenillä
on ainoastaan syntymävuosi jäsenrekisterissä. Näin ollen syntymäpäivän
puuttuessa emme voi lähettää heille
onnittelukorttia.
Terveisin
SF-Caravan Kuopion Seutu ry.
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Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Seppo Tiilikainen
Sandelsintie 8 B 5, 70910 Vuorela
044 3714426

Toimitus
Elina Häikiö
Ekoraitti 88, 70870 Hiltulanlahti
040 5412637

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

Varkauden seutu
Jorma Sareskivi
Suopursukuja 4, 78850 Varkaus
040 5869766

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

Lehden ilmestymisviikot 2008
8, 22 ja 42

SF-Caravan Keski-Savo

SYYSKOKOUS
26.10.2008 klo 13:00
Osuuspankin kerhohuoneella
Mutalantie 1
79600 JOROINEN

Turvapäivä Alatalossa
lauantaina 7.6.2008

Valmiin aineiston jättö
1.2., 10.5. ja 26.9.2008

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

Sammuttimien tarkistus klo 9-12
välisenä aikana.Hinta 6 euroa/
ajoneuvosammutin.
Lopuksi tietoisku klo 12-12.30
Oikea sammutin oikeaan paikkaan.
-sammuttimien tyypit ja merkinnät
-sammuttimien oikea sijainti
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Yhdistyksemme (Kuopio) kevätkokokouksessa valitaan joka vuosi vuoden karavaanari. Valinnan
suorittaa kokouksessa läsnä olevat jäsenet. Vuoden 2007 karavaanariksi valittiin tällä kertaa yksimielisesti Seija Toivanen. Seija
on toiminut viime vuonna erittäin
aktiivisesti ja näkyvästi yhdistyksemme ja alueemme hyväksi.
Hän paistoi Alatalossa reilusti yli
10 000 karjalanpiirakkaa yhdessä muutamien ahkerien naishenkilöiden kanssa.
Onnea Seijalle ja kiitos myös
muille yhdistyksemme ahkerille
naisille!
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Juhlakahvitus 3.5.2008
Vuoden 2007 palkitun SFC-alueen
juhlakahvitus pidettiin ansaitusti Alatalossa
toukokuun alussa. Paikalla oli parisataa
kahvittelijaa, mukana olivat myös kaikki alueella olevat vieraat. Kutsuvieraiden joukkoon oli päässyt viisitoista jäsentä ja pariskuntaa. Heidän joukkonsa koostui niistä
merkittävimmistä henkilöistä, jotka ovat jo
vuodesta 1994 lähtien olleet avainasemassa
alueen kehittämistyössä. Heidän jokaisen
antama panos on ollut merkittävä, ja jokainen on jättänyt oman tärkeän leimansa alueelle. Palkittavien kartoitus oli todella vaikea, koska siihen joukkoon olisi kuulunut
paljon enemmänkin henkilöitä kuin mitä nyt

palkittiin. Mutta jokaisen aika voi tulla joskus toisen kerran. Kiitos kaikille valokuvien
luovuttajille. Kuvien
kautta alueen kehityksestä muodostui mielenkiintoinen tarina,
aina alueen ensi hetkistä alkaen. Moni tarkkasilmäinen saattoi huomata palkittujen henkilöiden osallistuneen
useiden vuosien ajan
monenlaisiin tehtäviin. Kuvista ja tarinoista
syntyi myös tämän päivän uusille
karavaanareille mielikuva Alatalon historiasta, siitä mistä olosuhteista aluetta on lähdetty rakentamaan. Päivän tärkein tapahtuma oli vuoden alueen muistotaulun
kiinnittäminen. Taulun neljän ruuvin
kiinnittämiseen oli varattu kaikki neljä puheenjohtajaa, jotka ovat olleet toimessa koko
Alatalon karavaanihistorian ajan. Taulu on

ihailtavana Tipulassa kunniapaikalla. Kiitos
vielä kerran kaikille talkoolaisille vuodesta
1994 lähtien tehdystä pyyteettömästä yhteisestä työstä. Meillä on vuoden 2007 parhain
alue. Pidetään siitä kunnian mukainen huoli.
Seppo 81442

Hyödynnä järjestöetusi!
Järjestösi jäsenenä saat Ifistä
monia rahanarvoisia etuja.
Tässä muutamia:

AJOTAITOTAPAHTUMA
Viime kesänä ennätyssuosion saanut
tapahtuma järjestetään sunnuntaina
24.8.2008 alkaen klo 12.00. Paikka
Kuopio, Kolmisopentie 7, Suomen Kiitoautot Oy (Kiitolinja) terminaalin piha-alue.
Ajoharjoittelu/merkkisuoritusajot aloitetaan auto/vaunu-yhdistelmällä, jonka jälkeen
mahdollisesti suoritetaan ajoharjoittelu/
merkkisuoritus matkailuautolla. Ajo suoritetaan omalla vetoautolla. Ajotaitojärjestäjät
tuovat vaunun paikalle. Tässä lajissa ei kilpailla kenenkään kanssa, vaan harjoitellaan
matkailuajoneuvon käsittelyä. Jos käsittelyssä ajoaika riittää merkinsuoritusaikaan, saat
samalla ajotaitomerkin. Tulkaa myös naisetkin rohkeasti mukaan! Rata on sama kaikille.
Suoritusajat: 12 min pronssi, 8 min hopea ja 5 min kulta. Kolmannen kulta-ajan jälkeen saat mestarimerkin. Merkin hankinta
alkaa pronssimerkistä, josta voi edetä vuosittain kirkkaampaan päin. Ajosuorituksille
saa jäädä välivuosiakin, joten suoritus jatkuu seuraavalla kerralla siitä mihin olet jäänyt. Matkailuautolla suoritetaan ajo omalla

autolla ellei saada yhteistyökumppaneilta
autoa lainaksi. Varmista tarvittaessa alla olevista puhelinnumeroista, onko auto käytössämme.
Toimintaamme tukevat Suomen Kiitoautot Oy (Kiitolinja) pihan “lainaamisella”.
Samoin kiitokset yhteistyökumppaneille,
H.S. Pitkäselle, Siilin Caravanille ja Vaunupojille, joilta olemme saaneet kalustoa menneinä vuosina ajotapahtumaan kiitettävästi.
Toivottavasti yhteistyö jatkuu heidän kanssaan edelleen.
Huom! Portti alueelle pidetään suljettuna, mutta töräytä äänimerkkiä jos emme huomaa tuloasi. Sisäänajo tapahtuu toisesta portista marketeilta päin tultaessa. Pihaan
kääntyjille on omat kaistat. Muista ottaa
ajoneuvosi peilit mukaan!
Tervetuloa joukolla mukaan testaamaan
omaa ajotaitoa. Tervetuloa myös katsojat
seuraamaan! Rata on turvallinen avopiha ilman esteitä. Paikalle järjestetään juoma- ja
välipalatarjoilu.
Turvatoimikunnan puolesta
Jari Alanen p. 040-5815336
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Ryhmäsampo Primus
Ryhmäsampo Primus -henki- ja
tapaturmavakuutus on SFCaravanin jäsenille ja heidän
perheenjäsenilleen tarkoitettu
jäsenetuvakuutus. Sen
vakuutusturvista vastaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
Ryhmäsampo Primuksen edut:
-helppo ottaa, terveenä ja
työkykyisenä saat vakuutuksen
allekirjoittamalla terveydentilailmoituksen
-voit vertailla eri turvien hintoja ja
ostaa vakuutuksen netistä
-järjestökohtainen alennus jopa
50 %
-valitse monipuolisista turvavaihtoehdoista ja vakuutusmääristä
itsellesi sopivin
-lapsen tapaturmavakuutus n.20 €
vuodessa ilman urheilurajoitusta
Tutustu etuihisi klikkaamalla
netissä
http://www.karavaanarit.fi/
ja sieltä
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JÄRVI- JA POHJOIS-SUOMEN YT-TAPAHTUMA
KOLJONVIRRALLA IISALMESSA 13 – 15.6.2008

******

Koljonvirta ******
Camping

Suomen-Sodasta 200 vuotta taistelunäytökset

Satoja perinnetyökoneita ja työnäytöksiä

 Tapahtumia aamusta iltaan

Ravintola A-oikeuksin, perinneruokaa

Muurinpohjalettuja, loimulohta ym
 Saunat
 Arpajaiset Digi-tauluTV ym

Kilpailuja ja kisailuja

Karaoketanssit perjantaina
 Latotanssit lauantaina
Mika Lappalainen
&Kalmarit orkesteri
Vaunu ja Auto
näyttely

Treffimaksu 35

******

€/ruokakunta (sisältää: valosähkön, saunat, tanssit, näytökset)

Yhteistyössä www.koljonvirta.fi ja www.koljonvirranvauhtipyora.com
Järvi-Suomen YT-alueen yhdistykset
mail: reijo.kylmanen@sakky.fi
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Sunnuntai sitten valkeni ja jokainen
odotti, että minkähänlainen nähtävyys
seviinikellari sitten on. Mutta sitä ennen
ajelimme nyt parempia teitä ohi
Brnonkohden lounasta pientä muutaman
tuhannen
asukkaan
kaupunkia
Znoimo’a.GPS:t veivät suoraan kohteemme
pihaan, isännät olivat valmiina odottamassa
meitä. Alkuveryttelyn jälkeen päädyttiin,
että majoitumme viinikellarin pihaan.
Tutustuimme kellareihin, joita kylässä on 190
kpl ja asuntoja 170 kpl! Talon vävy esitteli
heidän
eri
tuotteet
ja
kertoi
valmistustavoista, sekä mistäpäin aluetta
rypäleet ovat tulleet. Maistelimme 13 eri
lajiketta ja kaikki olivat hyviä!Isäntämme
joutui lähtemään Brnohon, joten meille jäi
vapaa-aikaa, kun isäntämme halusivat jatkaa
esittelyä, mutta vasta illalla. Käytimme
vapaa-aikamme hyödyksemme ja
suuntasimme keskustaan. Siellä menimme
jälleenluostariin, mutta nyt sen viinikellariin,
teeman mukaisesti. Tämä ei ollut kiva, eisiksi,
että siellä ei tarjoiltu maistiaisia, vaan siksi,
että se oli suuri, liianlaitosmainen ja steriili.
Matkamme jatkui kiertoajelulla “katujunalla”
ympäri Znoimoa ja testinä noustiin vielä
pitkä ja jyrkkä nousu niin, että “hevosen”,
Isuzu piti tuulettaa itseään mäen päällä.
Mutta perille päästiin onnellisesti.

Seurustelu isäntiemme kanssa jatkui, syötiin
ja juotiin talon tarjouksia, jotka olivatkin
ruhtinaalliset. Ostimme kotiin viemisiä jne.
Loppuilta istuttiin ulkoterassilla ja tietenkin
viinit seurana, joku väitti, että äänetkin
voimistuivatillan tummetessa. Aamun
toteamus oli että “osu ja uppos”.Yleinen ja
yhteinen toteamus oli, että tämä kohde oli
retkemme parhaasta päästä johtuen suuresti
isäntiemme vieraanvaraisuudesta ja
“ottautumisesta” meitä kohtaan.
Mahtavaa! Tilaviinit maksoivat 100,-300,- koronaa/ pullo. Illanistujainen
150,. /nenä. Katujuna 40,- /
pää.Znoimossa olimme vain
muutamien kilometrien päässä
Itävallan rajasta. Ilma oli edelleen
meille suotuisa, lämpö noin 25 astetta
ja aurinkoista.Ja Aapon episodi kaksi:
Hänen autonsa moottori alkoi
valuttamaan moottori-öljyjään jo
alkumatkasta. Tilanne paheni koko
ajan, AP kantoi niska vääränäöljyä
lähes joka huoltikselta, arviolta
yhteensä
noin
50
litraa.
Znoimostalähtiessämme AP:n “hihat
paloivat”. Hän päätti, että tämä pitää
selvittää,koska öljyä oli ihan lätäköksi asti.
Talon emännän ja Rolfin kielitaidon
avullasaimme korjaamotiedot aivan
naapuriin. Ajoimme sinne, AP:n auto
saatiin heti työnalle. Karmeus
paljastui heti, kun pohjapanssari oli
poistettu, öljysuodatin oli murjottu
rikki niin,että se vuoti ja merkkasi
ajoreittimme. Tilalle vaihdettiin uusi
suodatin ja koko ongelma oli poissa
päiväjärjestyksestä. Ja mikä
hienointa, koko lysti tarvikkeineen
maksoi noin 50,- euroa. Kymmenen
pistettä ja papukaijamerkki
znoimolaisille.
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Telc ja Cesky Krumlovin linna
Kaikki hauska loppuu aikanaan, tuli maanantaiaamu ja arjen ankeus. Mutta pois se
meistä, vaikka päässä vähän naputtikin.
Suuntasimme rajan pinnassa kohden
luodetta ja jälleen Unescon suojeluksessa
olevaa kohdetta, eli kaupunkia nimeltä Telc.
Se on vanha Vltava-joen 180 astetta
tekevässä mutkassa. Rakenteeltaan se on
tyypillinen keskieurooppalainen pikkukaupunki. Komeat julkisivut torille päin, mutta
takana ei välttämättä olekaan sen
kummenpaa.Keskusaukio, tori, on noin 500
metriä pitkä. Leveyttä parhaimmillaan toistasataa metriä ja talot aukion sivuilla. Kaikki
näytti kauniilta ja hyvin hoidetulta hienossa
auringonpaisteessa. Pällistelyn jälkeen tuhottiin rahojamme böömiläiseen kristalliin ja
ruokailtiin torin varrella erittäin hyvää kanaa
lisukkeilla hintaan 200,- koronaa/ henkilö.
Jälleen tielle kohden lounasta ja Cesky
Krumlov’in kaupunkia ja kohteena sen kuuluisa, jälleen Unescon suojeluksessa oleva
linna puutarhoineen. Mutta sitä ennen
yövyimme Caravan Camp Petraskuv
Dvur´illa muutama kilometriCesny
Krumlovista etelään. Paikka on suhteellisen
pieni, mutta hyvin siisti ja hinnaltaankin sopiva 400,- koronaa/ yö. Ilta viileni ja pilvisyys lisääntyi.Jälleen oli yksi päivä pulkassa.

Avautui tiistai, mutta nyt pilvipoutaisena
ja lämpötilakin “vain” noin 20astetta.
Suuntasimme reippaasti kohden Cesky
Krumlovin linnaa. Linna on erittäin suuri ja
sijaitsee Vltava-joen muodostaman 180 asteen mutkan, johon itse kaupunki sijoittuu,
pohjoispuolella usean hehtaarin alueella.
Linnan alku on 1200 luvulta ja 1302 vuodesta lähtien Rozmbergien hallinnassa. Omistus
on siirtyillyt eri hallitsijasuvuille vuosisatojen saatossa. Noin 250 kaupungin taloista
myytiin yksityisille 1994-95. Itse linna on
valtion. Se uinuikin Ruususen unta sodanjälkeisen ajan, kunnes samettivallankumouksen jälkeen heräsi uuteen loistoonsa. Nyt
Cesky Krumlov onkin Tsekin toiseksi suosituinturistikohde Prahan jälkeen.Mutta itse
kohteeseen teimme hienon englanninkielel-
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lä opastetun kierroksen, joka kesti toista tuntia. Huoneiden sisustukset, huonekalut, taulut, liinavaatteet ovat alkuperäisiä vuosisatojen takaa. Erikoisuutena voi mainita, kun
linna on ollut myös niin sanottu metsästys
linna, niin sen maskottina on karhu. Niitä on
ja elää nytkin linnan alueella tarhassaan. Toisena
kohteenamme oli linnan
puisto. Sekin on mahtavan iso, mutta vielä keskeneräinen. Kehittyy varmasti ajan myötä komeaksi.
Kolmantena
kohteenamme oli itse idyllinen pieni vanha kaupunki, joka on saneerattu hienoon kuntoon kaikkine
rakennuksineen, kujineen
ja puoteineen. Ja kuten sanoin aiemmin, kaupunki on
aivan veden pinnassa ja
Vltava joen ympäröimä,
upeaa. Täällä piti
lepuuttaa koipia, istuttiin
ja nautittiin paikallinen
mustikka leivonnainen,
joka sisälsi neljä, vohvelia,
mustikoita
ja
kermavaahtoa, nami nami,
ja hinta “vain” 80,- koronaa/ nenä. Todettiin,
että täällä saisi kulumaan viikon kevyesti,
mutta ei auta, matkamme jatkuu. Suositellaan
kuitenkinjälkipolville - käykää ihmeessä, se
kannattaa! Ostettiin polttoainetta 28,20
koronaa/l. Cesky Krumlovista matkamme jatkui vielä etelään Lipno-järven maisemiin. Järvi on suuri tekoallas, jonka “alapäässä” on
suuri vesivoimala. Olimme matkamme
eteläisimmässä pisteessä ja etenimme Lipnojärven rantamaisemissa. Pian tiemme erkani
järvimaisemista,
maasto
muuttui
mäkisemmäsi. Tiet olivat erittäin hyväkuntoisia, mutta mäkisiä, jopa 12% rinteitä esiintyi. Kartan mukaan ajamamme tiet olivat niinsanottuja luontoteitä, joka mielestämme piti
paikkansa. Maisemia ihailtaessa saavuimme
seraavaan yöpymispaikkaamme, joka oli
Autocamp Na Hrazi Beroun Zavodi, suhteellisen iso, mutta laadultaan keskin kertainen,
mutta ajoi asiansa kun hintakaan ei ollut kuin
200,- koronaa yöltä, eli puodet edellisyön hinnasta. Beroun on noin 30 km lounaaseen Prahasta. Jälleen mietittiin seuraavan päivän
ohjelmaa, joka oli käynti lasitehtaassa.
Nizborin kristallitehdas
Ja niin sitten kävi, että keskiviikko 25.7.
valkeni puolipilvisenä mutta poutaisena.
Kohteenamme ei ollutkaan mikä hyvänsä lasitehdas, vaan jo yli sata vuotias
kristallilasitehdas perheyritys Rückl Crystal
a.s. Nizbor’issa. Tehdas on alkujaan vuodesta

1846, siirtyi Rückl’in suvulle lopullisesti 1903.
Vuonna 1938 tehdas sai suuria palkintoja mm
Lontoossa. 1945 tehdas kansallistettiin ja
suljettiin. Valmistus ei kuitenkaan täysin loppunut ja niinpä 1992 Rückl’in suku sai tehtaan takaisin suvulle. He investoivat kovasti ja samalla
käynnistivät
tehtaan, joka tänään tekee hyvin
kilpailukykyisesti
kuuluisaa
“Bohemia” kristallia eli Böömiläistä kristallia.
Työntekijöitä on
noin 70 3-vuorossa, (uuneja ei
voi pysäyttää,
lämpötilaon
noin 1200 astetta) Tuotannosta
noin 80 % menee
vientiin, lähinnä
Länsi-Eurooppaan. Tehdaskierroksen jälkeen hypelöitiin
upeita kristalli
esineitä tehtaan
myymälässä, jotain tuli ostetuksikin. Erikoisuus: sisäänpääsykortti oli pieni
kristallilasista puhallettu elefantti!
Kristallinkiillon haihduttua silmistä matka
jatkui. Nyt kohteemme oli retkemme pääkohde Praha. Kämppärimme oli kaupungin keskustan länsipuolella oleva puutarhamainen
puistoalue nimeltään Sunny Camp. Ajo alueelle oli sangen helppo, kiitos
navigaattoreiden. Paikka sijaitsee lähes valtatie D5:n päässä, keskustaan on noin 15
km.Olimme kuitenkin vuorokautta liian aikaisessa, joten sijoittumisessa meinasi
olla vaikeuksia, mutta sopu
sijaa antoi, majoituimme.
Seuraaviksi päiviksi sitten
pääsimmekin
meille
varatulle alueelle, joka oli
väljä ja viihtyisä. Vietimmekin Sunny Camp’issä kolme
yötä. Kämppäri oli ehdottomasti matkamme upein,
henkilökunta ystävällistä,
myös asiakkaatkin huomioiva. Vaikka vuorokausihinta oli hulppeat
720,- koronaa/ yö, niin siitä huolimattasuosittelen myös hyvien julkisten liikenneyhteyksien takia mm keskustaan. Positiivisuuteen vaikuttanee myös se, että
kämppäri on yksityinen ja omistajaperhe hoitaa koko touhun. (1000 kr = 36,4 eur).

Sivu 9

Kultainen Praha
Hätäsimmät lähtivät jo tulopäivänä Prahaan tekemään kaukopartiointia.Ensin bussilla vajaa kilometri ja sitten asemalta, nimeltään Luka, metrolla, joka on tosi siisti 10 - 15
min.,ja ollaan Prahan keskustassa. Me
laiskemmat jäimme “huilaamaan ja keräämään
voimia” huomista turneeta varten. Ilta oli
poutainen ja lämpötila pulska 30 astetta.
Olimme matkamme pääkohteessa Kultaisessa Prahassa. Tätä kaupunkiaväitetään Euroopan tyylikkäimmäksi ja kauneimmaksi
kaupungiksi.Praha kuuluumyös niin sanottuihin suurkaupunkeihin, siellä on noin 1,2
miljoonaa asukasta laskutavasta riippuen,
kun koko Tsekinmaassa on noin 10,5miljoonaa kansalaista. Tsekin pinta-ala on vajaa
79000 neliö kilometriä elineljäsosa Suomesta. Kaupunki sijaitsee Vltava joen (Moldau)
kahtapuolen. Joki on Elben sivujoki. Praha
on yli 800 vuotta vanha tieteen ja taiteen
kehto. Koska Tsekki on erilaisin yhteyksin
ollut kuningaskunta aina viime vuosisadalle
asti, on hallitsijatkin asuneet Prahassa. Joitain sukujen nimiä: Ensimmäisenä oli
Václav’ien suku liki puoli vuosisataa. Kuuluisin lienee Kaarle IV. 1526 hallitsijasi nousi
Habsburg’ien suku, joka hallitsikin liki neljä
vuosisataa. Kun viimeinen Habsburg, Frans
Ferdinand murhattiin kesäkuussa 1914, maasta tuli tasavalta (silloin Tsekkoslovakiana)
Vielä muutama numerotieto muistin
virkistykseksi. Kuuluisa Prahan kevät 1968.
1989 samettivallankumous,1992 Slovakia
itsenäistyy, 1999 Tsekki liittyy Natoon, 2002
elokuussa Prahassa oli isot tulvat, mm pelättiin tulvavesien huuhtovan koko
historiaalisesti kuuluisan Kaarlensillan, joka
on rakennettu 1300-luvunpuolivälissä.Silta
on 520 metriä pitkä ja rakennettu aiemmin
paikalla olleen Juuditin sillan tilalle, jonka

tulva vei!Hallitsijoiden ym ylhäistön linnoja
kaupungissa on pilvin pimein. Kirkkoja samoin, myös eri uskontokuntien. Täällä infrastruktuuri on säilynyt esimerkiksi Varsovaa
paremmin sotienkin melskeissä, joten nähtävyydet ovat aitoja janiitä riittää!
Koko ryhmämme suuntasi Prahan keskustaan innokkaasti. Jälleen bussilla ja sitten
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Runsaasti vaihtolaitteita
FFB 660 classic -89
hinta 11.500,-

Vi a Finlandia
Viva
Viv
Finllandi
Fi
dia -97
97
hinta 17.500,1

Dethleffs
Dethl
hleffff
ffs I 5832
5832 -97
97
hinta 29.800,2

Challenger
Challllennger 190
Ch
190 -99
99
hinta 27.500,2

Knaus
Knaus 510 -99
99
hinta 26.500,2

Dethleffs A 5250 -00
hinta 23.900,-

LMC LLIBERTY
IBER
BERTY
TY 580 -01
01
hinta 28.500,2

Adria 590
5 DS -03
hinta 36.500,3

Solifer
Solif
S
lifer 524
524 -04
04
hinta 38.500,3

D thleffff
Dethl
ffs ADVANTAGE
ADVAN
AD
VANTAG
TAGEE I5841
II584
5841
1 -05
05
Dethleffs
4
hinta 48.500,-

Eura Mobil Proﬁla 662 HB -06
hinta 43.900,-

Hobby
H bby F555
Hobb
F555 FS
FS Siesta
S
Siiesta -08
08
5
hinta 50.745,-

UUSI

Dethlef Exprite RT6844 -08
Dethleffs
hinta 71.990,7
UUSI

Dethleffs A 5831 -08
hinta 57.675,-

Solif
Solifer
S
lifer Finlandia
Finllandi
Fi
dia 560 TBR
TBR -08
08
hinta 33.233,UUSI

Hobby 560 UFE Excelsior -07
hinta 27.950,2
UUSI

Dethl
hleffff
ffs CAMPER
CAMPE
CA
MPER
R 470
470 V -08
08
Dethleffs
2
UUSI
hinta 22.820,-

Solif
Solifer
S
lifer S3
S3 -03
03
hinta 16.900,1

Fenddt Shaphir
Shaphi
Sh
S
hir SF
SF 540
540 TG -03
03
Fendt
1
hinta 16.700,-

Solifer S7 -98
hinta 15.900,-

Hobby Prestige 540 TL -06
hinta 15.900,-

Dethl
Dethleffs
D
thleffff
ffs 500
500 TK
TK -02
02
hinta 15.900,1

Dethl
D
thleffff
ffs Beduin
Bedduiin 590
B
590 -99
99
Dethleffs
hinta 15.900,1

5 GS -99
Polar 560
1
hinta 15.600,-

Hobb
H
bby 400 SF Excellent
Ex
E cellllent -08
08
Hobby
hinta 16
16.800,800 UUSI

Solifer G5 -98
hhinta 14.900,1

Knaus Sport 450 FU -04
hinta 14.400,-

Solif
S
lifer 450
450 artic
artiic -87
87
Solifer
hinta 5.500,5

Hobby 555 TL -84
4
hinta 4.300,-

UUSI

WWW.HSPITKANEN.FI

KELLOLAHDENTIE, KUOPIO
Kellolahdentie 21, Kuopio, puh. 020 763 1020
Re
R
Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 020 763 1022
Mikko Häyrinen 020 763 1015
Puheluhinnat:
P
Puhel
h l
lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 6,9 snt/min. Matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min.
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Dethleffs ADVANTAGE T 6501 B -08
hinta 67.115,UUSI
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metrolla ja oltiin ns vanhassa kaupungissa.
Ympärillä oli linnoja, kirkkoja siltoja, puistoja ym ym. Kallen kanssa kävimme
useammassakin kirkossa, jotta saimme “punaisten valojen sakot” armahduseen. Kalle
oli myös käynnyt kylässä aiemminkin ja tiesi
missä on sotamies Svejk’in “menomesta”. Ja

löytyihän se rakennustelineiden takaa kuuluisa U Fleku. Tänne rynnättiin ehdotomasti,
vaikkase oli melko täynnä. Pelin henki oli
ensin talon tumma olut á 60,-, vasta sitten
suunniteltiin syömisiä, joiksi valittiin paikallinen gulassi noin 350,- laskutavasta riippuen. Ja kun todettiin, että on syöty parempaakin tällä matkalla,otettiin palanpainikkeeksi
“tenut” á 80,-.U Fleku (kello) on perustettu
jo 1499. Maha oli täysi,nyt pihalle. Ryhmä
hajaantui, osa ostoksille, osa edelleen
katselupuolella.Kuuluimmejälkimmäisiin,
kohteemme oli tämä kuuluisa Kaarlensilta ja
upeahan se onkin. Kulkijoita oli tungokseen
asti, myös kaupustelijat olivat keksineet turistivirrat sillalla. Erittäin upea nähtävyys,
kuuluu jälleen suositeltaviin. Yleensä kaikki
kohteet olivat sisänpääsyltään ilmaisia paitsi juutalaiskirkot ja jopa hautausmaakin! Prahan keskusta on turistiaikaan kallis paikka,
olutkin parhaimmillaan liki 100,-, Ice coffee
jäi huomattavasti halvemmaksi ja osoittautui hyväsi janojuomaksi. Pikku hiljaa kintut
pehmenivät tässä yli 30 asteen lämmössä ja
suuntasimmekintakaisin leiriimme. Yllättävää,
vaikkaryhmä jakaantui, niin leiriin tultiin lähessamaan aikaan koko kruppi. Jatkoimme
iltaa muistelemalla päivän turneeta ja
tuumailimme pitää seuraavan päivän vapaalla, kukin saa mennä niinkuin kunto ja menohalut kestävät.
Tuli perjantaiaamu ja ryhmäpäätöksen
mukaisesti “nuoriso” lähti kylälle, me vanhemmat jäimme vartioimaan leiriä.
Kävimme naapurissa olevassa isossa Tesco - tavaratalossa. Oli kokoa ja
näköä. Teknilliset tuotteet näyttivät
olevan hinnaltaan hyvin kilpailukykyisiä, meille mm tarttui radio matkaan.
(Auton radio hiljeni jo Latviassa,
mutta kas kummaa, kun taloon tuli
uusi tulokas, niin entinenkin alkoi
toimia.) Valikoimat olivat kutakuinkin
samanlaiset kuin meillä.Hinnat esimerkiksi ruokatavaroiden osalta hal-

vempia kuin meillä. Päivän kruunasi yhteinen ruokailu kämppärin baarissa. Isännät
esittivät parastaan, söimme kanaa ja riisiä
lisukkeilla (paitsi AP:lle ei saanut olla sipulia, ei edes purjoa. Tästä häntä myös muistutettiin myöhemminkin.) Nesteenä tietenkin
tumma olut ja vielä jälkkärinä mahtava
jätskiannos, sekä ruoansulatusta helpottamaan slivovits tai “piharoska” niinkuin sanoi mies - jaa määkö! Vielä hienojen Prahassa olo päivien kunniaksi otimme
“tupsluikkarit”, jonka jälkeen vetäydyimme
kukin orrelleen. Illan syönnit maksoivat kaikkine tykötarpeineen noin 300,- koronaa/ henkilö, ei ollut kallis mutta erittäin hyvää!Radio
Tescosta 699,- eli noin 25,-euroa.
Kutna Hora
Jälleen oli lähdön paikka, selvitimme
välimme Sunny Camp’issä ja suuntasimme
kohden itää Kutna Horaa, joka on noin 50
kilometrin päässä Prahasta. Eka kohde tulikin yllätyksenä, liki
1000 vuotta vanha
Sedlec’in Luukirkko,
(perust. v.1142) tosi
magaaberi paikka. Kirkko on sisustettu erilaisin taideteoksin, jotka
on koottu ihmisten
luista.Jopa valaisimien
varjostimet ja sukuvaakuna oli kasattu luista.
Sisäänpääsy oli 40,-/
henkilö ja valokuvauslupa 100,-. Jälkimmäinen ei kiehtonut.
Seuravaksi tulimmekin Kutna Horaan. Panimme autot parkkiin ja kävelimme vanhaan keskustaan. Parempikuntoiset ohjattiin vanhaan
1500-luvulta olevaan hopeakaivok-seen,
väittivät ettei muka meikä sopisi käytäviin!
Kun emme päässeet kaivokseen, niin menimme katsomaan suurta Pyhän Barbaran
katedraalia. Osa ulkopuolesta oli remontin
alla, mutta valmistuneen osan lopputulos
näytti hyvältä. Sisäpuoli oli valtava, mutta ei
sykähdyttävä, kaupallisuus pursui liikaa,
pääsymaksukin sisälle oli 20,- koronaa.
Vihkimisiä tehtiin kuin liukuhihnalla, yksi pari
kun oli valmis toinen siirtyi “pukille”, romant-
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tista vai! Itse kaunki on pieni, sievä idyllinen
kohde, kannattaa tutustua. Tänään olimme
olleet yhdsessä peräti kaksi viikkoa, eikä vielä
ollut kuulunut yhtään soraääniä, ihme porukkaa. Kun “kaivosmiehemme” pääsivät
ihmisten ilmoille, jatkoimme matkaammepohjoiseen kohti Ceska Lipaa ja sen naapurissa
olevaa Zandov’in kylää ja siellä kämppäriä
Autoklub Zandov, tuntee myös nimen
Slunce Autokemping Zandov. Paikka on vanha primitiivinen, mutta täytti tarpeemme. Täältä löytyi maan halvin oluttuoppi, noin 50
senttiä! Leiriin kuului myös iso uima-allas,
jota osa ryhmästämme hyödynsikin. Sähköä
oli niin niukasti, että matkanjohtan
aamukaffen keitto jäi kesken sähkön
katkettua, syy oli kuitenkin minun ja
Kallen!Kaikki kuitenkin saatiin järjestykseen
ja oltiin valmiit tielle. Selvitimme maksut, paikkamaksu oli 306,- koronaa/ yö ja sähkö mittarin mukaan 64,- koronaa.

Sateessa Saksan puolelle
Nyt sää oli muuttunut sateisemmaksi, kun
suuntasimme kohden Hrensko’n luonnonpuistoa. Paikka on kuuluisa komeista hiekkakivi “veistoksistaan”aivan Tsekin ja Saksan rajalla. Ajoimme kylään, joka osoittautui
markkinapaikaksi emmekä saaneet
kalustoamme sopimaan mihinkään, joten jatkoimme kylän perälle. Sieltä saimme viestin,
että nähtävyydet ovat noin kuuden kilometrin päässä, jonne mennään vain kävellen.
Olimmehan tietenkin valmiit lähtemään, mutta sade armahti, emme lähteneet. Tämä oli
ensimmäinen kerta, kun lintsasimme käyntikohteen, jätimme käynnin seuraavaan kertaan. Näin jatkoimme matkaamme, sade yltyi, yllättäen ylitimme rajan ja olimme Saksan
puolella. Tiet, joita ajelimme olivat sateesta
huolimatta matkamme upeinpia maisemallisesti, sekä erittäin hyväkuntoisia, joskin kapeita. Ajelimme kohden Dresdeniä. Ohitimme sen eteläpuolitse ja kohteemme oli
Meissen’in pikkukaupunki Elben varrella.
Yöpaikkamme oli idyllinen, mutta siisti
Camping Rehbocktahl noin kolmen kilsan
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päässä Meissenista. Mutta ennen
Meisseniä, Saksan puolella oli tiemme varrella kiva maalaistori. Jäimme parkkiin tutustumaan tarjontaan, oli hedelmiä, vihanneksia, kukkia etc, mutta meille ah niin tärkeitä
lämpimiä bradwursteja á 1,80 euroa/ kpl leivän kera, ja herkku, sillivoileipä 2,- euroa. Se
poikkeaa meidän sillileivästa melkoisesti, se
sisältää kokonaisen sillifileen runsaan sipulin kera sämpylän sisällä, nami! Kaikki eivät
kuitenkaan syöneet sipuli leipää. Useampi
löysi torilta yhtä sun toista kotiin
vietävää.Illan mittaan sade taukosi ja sää oli
leppoisa lämpötilan ollessa noin 20 ast. Tilat
kämppärillä ovat erittäin siistit ja järjestyksessä saksalaisellatäsmällisyydellä. Kustannukset olivat 18,- euroa/ yö sähköineen,
kohtuullinen.Katseltiin vielä kartalta seuraavan päivän reittivaihtoehtoja ja päädyttiin
menemään Potsdamiin Herzbergin kautta.
Innoikkaamat kävivät vielä iltalenkillä Elben
rannalla.
Meissenin postiilitehdas
Yöllä oli kuitenkin sadellut, mutta päivä
valkeni poutaisena, kun lähdimme kuuluisalle Meissenin posliinitehtaalle. Vuonna 1710
Adrian Ludwig Richter antoi mahtikäskyllään
määräyksen perustaa “kiinalaista posliinia”
valmistavan tehtaan Meisseniin ja sen linnaan. Myöhemmin tehdas siirtyi tilanpuutteen takia kaupunkiin ja sai nimekseen
Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen
GmbH. Vaikuttava laitos. Saksalaisella täsmällisyydellä meille demonstroitiin valmistusprosessin eri vaiheet, mukana oli suomenkielinen selostus. Aluksi oli filmi tehtaan toiminnasta, sekin suomeksi. Erikoista laitoksessa on se, ettei siellä ole työntekijöita, vaan
taiteilijoita! Astiastojen ja erilaisten pystien
lisäksi, he ovat valmistaneet mm, 1929 valmistunut posliinikello Frauen Kircheen, urkupillit urkuihin Schauhallessa. Suurin taulu
on Nikolai Kirchessä ja kolme tietäjää Taidehallissa. Upeata taidetta, mutta myös hinta
oli sen mukaista. Vaatimaton tuhkakuppi 150,euroa, vajaa puoli metriä korkea vaasi 15.000,euroa! Loppuja hintoja ei edes uskaltanut
katsella. Näytti myös siltä ettei ryhmän matkaan tarttunut muuta kuin jokunen postikortti. Hieno exkursiokohde, mutta tämäkin oli
jätettävä ja eikun tielle.
Ajeltiin ristiin rastiin kaupungilla suurten
katutöiden takia, mutta lopulta reitti aukeni
kohden aiemmin mainittua Potsdamia. Sää oli
välillä hyvinkin sateista, mutta maisemat
edelleen upeita, ajelimme jälleen ns pikkuteitä. GPS:t olivat välillä ihan kuutamolla johtuen varmaankin runsaista ja suurista tietöistä
alueella, ajoimmehan entistä DDR:n aluetta.
Vaan kaikesta huolimatta tulimme suoraan
kohteeseemme, joka on Havel-joen varrella
oleva suuri kämppäri, Campingpark

SanssouciGaisberg
zu
Potsdam / Berlin,
tai Recra Camping
Sanssouci. Tämäkin kämppäri oli
tupaten täynnä,
paljon “kausipaikkalaisia”, mutta tilat löytyivät
meille lähes vierekkäin. Huomioita:
Pari nuorta tyttöä
johti “orkesteria”
ja se pelasi tosi hyvin. Sää oli selkeytynyt, joten olimme ulkona ja
tuumailimme seuraavan päivän ohjelmasta,
olihan pääkohteenamme jälleen Unescon
kohde suuri Sanssoucin puisto linnoineen.
Päätimme lähteä ensin turistibussikierrokselle Potsdamiin. Bussi noutaisi meidät suoraan
kämppäriltä ja veisi keskustaan, josta varsinainen kaupunkkierros alkaa. Ja eikun hyvää yötä!!
Sanssoucin palatsi
Niinpä sitten tiistaiaamun valjettua hiukan
nuhruisena, lähdimme komealla Potsdam City
Tour’in vihreällä kaksikerros bussilla kohden
Potsdamia. Kun bussi ei sopinut kääntymään
kämppärin portilla, niin ajaa huristelimme
kämppärin läpi ja portista ulos. Tie vain kapeni ja puunoksat tulivat yhä alemmaksi, mutta se ei haitannut menoamme ja lopulta
putkahdimmekin ihmisten ilmoille. Ajoimme
keskustaan aivan Sanssoucin puiston viereen Brandenburger Tor’ille. Vaihdoimme autoa ja matka alkoi. Kiertelimme kaupungilla,
rautatieasema tuli tutuksi, matka jatkui entisellä kielletylle alueelle, paikalliset eivät saaneet mennä alueelle DDR:n aikana. Tulimme
Havel-joen ylittävälle Glienicker-sillalle, joka
oli DDR:n ja Länsi-Berliinin rajalla. Maalauk-

sessa näkyi asia vieläkin. Tulimme takaisin
ja kiertelimme alueen, jossa itäisen naapurimme agentit ym asuivat. Alueella on myös
linna - Cecilienhof -, jossa 1945 suuret päälliköt jakoivat mailman - Truman, Churchill ja
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Stalin. Tehtiin kierros vielä puiston ympäristöön ja takaisin torille.Kiertoajelu maksoi 14,eur/ nenä, haku kämppäriltä oli ilmainen, koska oli yli kymmenen henkeä tulossa.
Katselimme ihmettä ja totesimme, että nyt on
pidettävä ruokailutauko.Torin vieressä oli
näppärän näköinen aasialaisten pitämä baari Luisenplatz’illa ja eikun sinne. Tuli
hyvänmauinen kebab á 3,40 ja tuoppi olutta
1,40 euroa.Tauon jälkeen suuntasimme suureen Sanssoucin puistoon, käynti täällä on
ilmaista. Puisto on yli 200 hehtaaria pintaalaltaan ja pääkäytävä on noin 2,5 kilometriä
pitkä. Ensimmäinen rakennus, joka tuli mahtavana eteemme, oli Sanssoucin linna komean pengerretyn rinteen päällä. Mini viiniköynnökset reunustivat pengermiä. Oli vanha tuulimylly, upeita kukkaisasetelmia,
pensaston reunustamia käytäviä etc. Puiston itä päässä oli entisen isännän rakennuttama Neues Palais - “Uusi vierasmaja”, jossa on vaatimattomasti vain 300 huonetta!
Lisäsi puistosta löytyy tallit, keittiöt, kiinalainen teehuone ja paljon paljon muuta. Valtavan
upea
paikka,
kuuluu
jälleenkäyntisuosituksien joukkoon. Koko
puisto linnoineen on peräisin 1600 - 1800luvuilta, laajenneltu tarpeen
mukaan. Nyt olikin kunto siinä
mallissa, että suuntasimme taksilla kämppärille, 2,- eur/nenä.
Jälleen istuttiin alas ja
funtsittiin seuraavan päivän eli
keskiviikon reitit. Päivä oli lopulta ihan hyvä, pilvinen, mutta poutainen.
Niinpä lähimme 5-tietä kohden luodetta ja etappimme
viimeistäyöpymispaikkaa
Lyypekkiä. Jälleen GPS:t
sekoilivat, mutta se ei häirinnyt.
Ajoimme jälleen ns. maisemateitä kohden
Ludwigslust’ia. Tämän ohitettuamme tie no
muuttui 106:ksi, ohitimme Schwerin’in ja tie
no muuttui 104:ksi, käännyimme länttä koh-
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den ja saavuimme Lyypekkiin tutulle
Campingplatz Lübeck -Schönböcken kämppärille. Käytiin vielä tuhoamassa viimeisiä senttejä paikallisessa tavaratalossa nimeltään Citti-Market,sivistykseen kuuluu täällä
käynti.Majoituttiin ja istuttiin iltaa viettämällä
samalla Anitan synttäreitä, jotka olivat vasta neljännet vastaavat pidot reissullamme.
Samalla päätimme lähteä bussilla Lyypekin
keskustaan. Patrik vanhempinen halusi läteä
Lyypekin naapurissa olevaan huvipuistoon.
Torstaita alettiin kuluttamaan suunnitelmien mukaisesti. Kalle halusi Smart’in osia, joten hän ja Anita jalkautuivat ennen keskustaa. Loppu ryhmä kierteli keskustassa, osteli
kenkiä, jopa venäläisen trubatuurin cd-levyn! Kylällä piti tankatakin, pizza maksoi 5,eur. 0,5 litraa olutta 3,30 eur.!! (viimeinen
Tsekin puolella maksoi 0,50!) Bussilippu
kämppäriltä keskustaan ja takaisin maksoi
2,10 eur/ persoona. Alkoi lievä sade, joten
hiivimme bussipysäkille ja kotiin.Istuimme
vielä iltaa yhdessä pitkän pöydän ympärillä.
Naiset olivat hankkineet jostain salaatteja,
leipää sekä ah niin ihania bratwursteja, jotka
taas Kalle krillasi pieteetillä sopivan ruskeiksi.
Palan painikkeena oli normaalista poiketen
valkkari eikä olut. Näitä mutustellessamme
oli yllättävän hiljaista,olikohan syynä se, että

Helsinkiin.Ajettiin
maihin ja kukin
suuntasi omille
teilleen muistelemaan mennyttä
matkaa. Suurimmat kiitokset matkan ainutlaatuiselle onnistumiselle
kuuluvat matkaisännillemme Rolf
ja Gunnel Niemelle. He olivat tehneet jo ennenmatkaa valtavan esivalmistelutyön,
eikä matkan aikanakaan meitä ollut
helppo paimentaa. Kyllähän näin perässä
hiihtäjänä oli helppo tulla, kun toiset ohjas.
Vallankaan, kun välillä oli vähän
värisokeutta, eikä nähnyt valojenvaihtumista. Meidän automme matkamittariin kertyi
kaikkiaan 4030 kilometriä, josta noin 3200 kilometriä oli ulkomaan osuus, dieseliä poltettiin noin 400 litraa. Laivaliput maksoivat hiukan alle tonnin yhteensä. Näilläpä tiedoilla
joku voi laskea paljonko matkamme “pakolliset” kuviot maksoivat.

vietimme yhdessä viimeistä iltaa vieraalla
maalla!Ruokailun, joka olikin tosi hyvä, jälkeen pidettiin puheita puolin ja toisin, joissa
yleisenä toteamuksena oli, että vaikka reissussa oltiin peräti kolme viikkoa, niin
minkäänasteisia murinoita ei ollut, kalusto
kesti hyvin AP:n epäonnea lukuunottamatta, kukaan ei sairastunut jne. Upea matka,
sovittiinkin, että pidämme yhteyksiä
luokkakousten merkeissä.
Perjantai aamulla selvitimme välimme
kämppärin kanssa, maksu oli 18,50eur/ yö
sähköineen. Suuntasimme kohden satamaa
Trawemündessä. Parkeerasimme keskustassa ja kävelimme rantabulevardilla ihmetellen
ihmisten paljoutta. Joimme leivoskaffeet, jonka jälkeen palailimme autoille. Pikkuhiljaa
suuntasimme terminaaliin, sieltä Finnfelowlaivaan. Oltiin merellä pari yötä ja päivä. Suoritettiin loppurutistukset, ja saavuimme
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Seuraavan kerran kun VOP-kerho
ilmoittelee vastaavanlaisen retken järjestämisestä, käykää ihmeessä kiinni tarjoukseen
kuin sika limppuun! Me viisi perhettä olimme erittäin tyytyväisiä, vaikka reissu olikin
fyysisesti raskas, mutta antoi henkisesti
valtavasti uutta virtaa.
Kaikkensa antaneena SFC 42653
Kuopiosta eli Esko Vähämaa

Reissaajat

Karavaanareiden

SFC-jäsenille

III
Karaoken
vapaat harjoitukset
Tipulassa
perjantai-iltana

ailu a
k
o
Ru ntain
a
lau

kesäkaudenpäättäjäiset
kirpputori
karaokelaulukilpailut

Viikonloppuna
13 € / vrk valosähköllä,
18 € / vrk lämmityssähköllä
Treffimaksu 5 € / vaunukunta

Tule mukaan kesän päättäjäisiin,
ottamaan osaa ja seuraamaan
viikonlopputapahtumaa

Karaokekilpailu lauantaina
kaikille SFC-jäsenille!
sarjat:
-nuoret alle 16 v.
-naiset
-miehet
Tarkemmat ohjeet ja
ilmoittautuminen viikonloppuna
paikan päällä.
Alkukarsinta lauantaina
iltapäivällä. Loppukilpailu illalla.
Kilpailukappaleet Alatalossa
soitetuista valikoimista.

Seuraa kotisivujamme
www.sfc-kuopionseutu.net

Kiitos yhteistyökumppanit, Te mainosilmoittajat!
Olette omalta osaltanne kehittämässä yhteistä harrastustamme tuomalla oman yrityksenne esille jäsenlehdessämme.Yhdistyksemme jäseniä on reilut 1500 perhettä. Varsinkin kesällä toimintamme on vilkasta Kuopion alueella. Meidän
alueemme. Alatalon yöpymiset osoittavat, että karavaanarit ovat liikkuvaa harrastajajoukkoa. Kahtena edellisenä kesänä ovat
kävijämäärämme olleet noin 2700 matkailuajoneuvovuorokautta. Kävijämme tulevat ympäri Suomen, ja he käyttävät oleskeluaikanaan Kuopion ja lähialueen palveluita. Kiitos vielä yhteistyöstä menneinä vuosina ja parempaa alkanutta kesää.
Seppo Tiilikainen, puheenjohtaja
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Tapahtumakalenteri 2008
20.- 22.6.
20.- 22.6.
15.- 17.8.
29.- 31.8.
5.- 7.9.
28.- 30.11.
5.- 7.12.

Juhannus
Juhannus
Härkäjuhlat
Rosvopaistit
Rompepäivät, karaokekilpailut
Pikkujoulut
Pikkujoulut

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

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

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

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

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

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

Lillehammer
Gapyeong
Gapyeong
Lahden Messukeskus
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Järvi-Suomen YTalueen yhdistkset

Norja
Etelä-Korea
Etelä-Korea
Lahti
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Yritysesittelyä jatkaa
H.S.Pitkänen Oy teki täysremontin
matkailuajoneuvomyynnissään yli
40 vuoden jälkeen - matkailuvaunujen
ja -autojen myynti H.S.Pitkäsellä omaksi
osastokseen ja uusiin tiloihin Kuopion
Kelloniemeen
Kaikki aikuisikäiset savolaiset varmaan
tuntevat
perheyrityksen
nimeltä
H.S.Pitkänen Oy. Kaikkien savolaisten tiedossa tuskin kuitenkaan on, että sen nykyinen omistaja ja toimitusjohtaja Pekka Pitkänen on tämän lähes 100 vuotta toimineen
koneliikeketjun “kuljettaja” kolmannessa
polvessa. Kuopiolaiset pitävät Pitkästä
oman paikkakuntansa koneliikkeenä, eikä
ihme, sillä onhan sillä toimintoja ollut Kuopiossa kuudessa paikassa. Savossa se on
toiminut useilla paikkakunnilla kuten Varkaudessa, Leppävirralla, Tahkolla ja Suonenjolla.
Näiden lisäksi Pitkänen on koneliikkeillään
tehnyt itseään tunnetuksi Joensuussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Pietarissa.
Matkailuajoneuvomyynti Pitkäsellä alkoi
1967
Karavaanareiden
mielenkiinto
kohdistunee yrityksen matkailuajoneuvotoimintaan, jotka nekin H.S.Pitkäsen
konsernissa ovat olleet tuoteohjelmassa jo
toisen sukupolven ajan. Pekan isä Osmo Pit-

H. S. Pitkänen

känen allekirjoitti helsinkiläisen pankkiiriliikkeen Bensow Oy:n kanssa sopimuksen suomalaisten Solifer-mopojen myynnistä jo
vuonna 1964. Solifer-matkailuvaunujen
myynti H.S.Pitkäsellä alkoi 1967. Solifer on
Pitkäsen tämän hetken vanhin tuotemerkki,
niiden myynti Pitkäsellä jatkuu yhä.
Kuosmanen kuvioihin
Muutama vuosi ennen Osmo Pitkäsen ja
Bensow Oy:n keskenään tekemää sopimusta yrityksen palvelukseen oli astunut nuori,
edelleenkin nuorekas, H.S.Pitkäsen koneosaston päällikkönä toimiva Reijo Kuosmanen. Hän on Suomen matkailuajoneuvoalan
todellinen Grand Old Man. Reijolla on vakituisessa palveluksessa olevista matkailuajoneuvojen myyjistä tällä hetkellä pisin
yhtäjaksoinen yli 40 vuoden kokemus.
Matkailuajoneuvoja Reijo on myynyt siitä
asti kun ne H.S.Pitkäselle tulivat. No mitäs
noista vuosista saattaa joku tuumata, onhan
kivikin seissyt paikallaan tuhansia vuosia
saamatta mitään aikaan. Tämä vertaus ei sovi
Reijoon: hän on koneosaston päällikkönä
vastannut kaikista sen edustamista tuotteista tarvikkeineen ja varaosineen kuten
matkailuvaunut ja –autot, moottori- ja polkupyörät,
moottorikelkat,
veneet,
moottorisahat, ruohonleikkurit, jyrsimet ym.
Tämän lisäksi hän on uransa aikana henkilökohtaisesti myynyt yli 1000 uutta matkailu-
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vaunua ja -autoa, lisäksi vähintään yhtä
monta käytettyä. H.S.Pitkäsen vastaava kokonaismäärä on kaksinkertainen.
Pitkäsellä kaikki markkinajohtajien merkit
Matkailuautojen myynnin kasvun myötä H.S.Pitkänen on myös seurannut alan kehitystä ja laajentanut merkkivalikoimaansa
vuonna 2006 entistä kattavammaksi sopien
saksalaisten Dethleffsin, Sunlightin ja
Hobbyn edustuksista.
Solifer on vaunukannassa mitattuna ehdottomasti suurin merkki Suomessa ja
matkailuvaunupuolella tämän hetken markkinajohtajan paikkaa pitää hallussaan Hobby.
Matkailuautopuolella sekä kannassa että
vuosimyynnillä mitattuna suurin merkki Suomessa on Dethleffs.
Uudet toimitilat matkailuajoneuvoille
H.S.Pitkänen Oy satsaa entistä enemmän
matkailuajoneuvoihin. Se on hiljattain muuttanut niiden myynnin uusiin, entistä paremmin asiakkaitaan palveleviin tiloihin Kelloniemen kaupunginosaan Kellolahdentie
21:een. Muut koneosaston tuotteet myydään
entisistä tiloista Asemakadulta.
Näin matkailuajoneuvot muodostavat
oman osastonsa, jonka toiminnasta vastaa
Reijo Kuosmanen. Uusista tiloista ja
uudelleenorganisoinnista Reijo onkin erittäin
tyytyväinen, sillä hän saa jatkossa keskittyä
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yhteen tuoteryhmään. Nyt matkailuajoneuvoasiakkaat mahtuvat vaunuineen ja
autoineen liikkeen pihaan eikä matkailuajoneuvoja tarvitse esitellä ratapenkereellä
kuten edellisessä liikepaikassa, vaikka hyvähän sekin oli - pysyi kunto korkealla kun
joutui paljon liikkumaan Kuopion aseman
ratapihan ja Asemakadun liikkeen välillä.
Uudessa matkailuajoneuvomyymälässä
on n. 800 m² yhtenäistä lämmintä hallitilaa ja
lisäksi n. 200 m² konttori- ym tilaa. Halliin
mahtuu esille n. 30 matkailuajoneuvoa, lisäksi
kiinteistöön kuuluu lähes 3000 m² ulkoalue,
joka tarjoaa erinomaiset pysäköintimahdollisuudet asiakkaille, sekä näyttelytilaa
vaihtovaunuille ja -autoille. Uusissa tiloissa
asiakkaita palvelee yhteensä neljä henkeä.
Kokonaisuutta täydentää yhteistyö naapuritontilla toimivatn Kuopion Vaunuhuollon
kanssa.
Huolella ovat Reijo ja Pekka uuden liikepaikkansa ja matkailuajoneuvomerkkinsä
valinneet. Heitä ei myöskään voi syyttää pitkäjänteisyyden puutteesta, matkailuajoneuvoasiakkaansa he ovat palvelleet niin
hyvinä kuin huonoinakin aikoina yli 40 vuoden ajan. Tästä markkinajohtajien merkkien
laajasta mallivalikoimasta uskoisi löytyvän
jokaiselle halukkaalle sopivan tuotteen.
Myöhäiset onnittelut H.S.Pitkänen Oy:lle,
Pekka Pitkäselle, Reijo Kuosmaselle ja
koko henkilökunnalle uusien toimitilojen
johdosta!
Hannu Lehtimäki SF-3707
Lohja Caravan Oy-Ab
Markkinointipäällikkö
Kirjoittaja on seurannut alaa ja H.S.Pitkäsen
kehitystä melko läheltä vuodesta 1973 alkaen.

Isäntäkoulutus Tipulassa!
1. ryhmä sunnuntaina 1.6. klo 11.00.
2. ryhmä lauantaina 7.6. klo 14.00.
Koulutus ja opastus kaikille kesäisännille!
Aiheet:
- kuinka selviän vastaanotossa asiakkaiden kanssa
- kuinka saan toimistokoneet toimimaan tahtomallani tavalla
- miten toimin tietoisesti ongelmatilanteissa
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Talvipäiviä vietettiin Alatalossa viikon 10
päätteeksi. Paikalle oli saapunut 47 matkailuajoneuvoperhettä viikonlopun viettoon.
Kaukaisimmat olivat Turusta ja Oulusta saakka. Lauantaiksi oli “tilattu” koko talven kaunein talvisää. Pakkasta oli varhain aamulla
reilut kymmenen astetta auringon noustes-

nimmät olivat mielissään. Sauna kuuluu aina
yhtenä osana ohjelmaan ja siellä pidettiin
illalla päivän jälkipelit ennen iltatansseihin
menoa. Tapahtuman ohjelman uudistuksena
oli karaokeilta tuvassa tanssien lisäksi lauantai-iltana.

Pilkkikilpailu oli klo 10-13. Kalaa tuli
yhteensä 20,656 kiloa 35 kilpailijan
kalastamana. Sijoitukset ja tulokset:
Nuoret
1. Joni Pakarinen148g
2. Jenna Pikkarainen 50g
3. Mikael Mannerkorpi 43g
4. Mette Pesonen
5. Jonna Saarela
6. Nea Pesonen
7. Teemu Partanen
Naiset
1. Liisa Hiltunen 2113g
2. Helga Heiskanen 915g
3. Anneli Venäläinen 686g
4. ...
Miehet
1. Markku Tirronen 5018g, kiinnitys
kiertopalkintoon toisen kerran
2. Taisto Hiltunen 2263g
3. Ville Kaivonurmi 2121g
4. ...

Kiitos kaikille talkoolaisille ja
Talvipäivillä 2008 mukana olleille!
sa täysin kirkkaalle taivaalle. Puutkin olivat
kauneimmillaan kuuran peittäminä. Päivä
innosti tapahtumassa mukana olleita hiihtokilpailijoita, pilkkijöitä ja kilpailun seuraajia. Lapsille oli varattu muutakin ohjelmaa,
mutta hyvässä säässä he viihtyivät tapahtuman keskipisteenä saunarannassa laskien mäkeä pulkalla tai suksilla. Ulkoilijat saivat nauttia rannassa kuumaa
kahvia, kaakaota tai mehua.
Huoltoon kuului lisäksi
grillimakkaraa, jota
moottorikelkalla vietiin myös pilkkijöille.
Kilpailun päätteeksi naiset tarjosivat
kuuluisaa hyvää
ruokaansa Tipulassa
pientä korvausta vastaan.
Iltapäivän jälkeen väki kokoontui kilpailun
tulosten julkistamiseen Tipulaan. Palkintoja oli paljon, mistä varsinkin kilpailun pie-

Hiihtokilpailuun osallistui 16 lasta
neljään eri sarjaan. Nuorin oli alle
kaksivuotias, joka saikin
kannustavimmat huudot
vanhempien lasten
lisäksi.
Sarja -2 v.
1. Eetu
Sallinen
Sarja 3-6 v.
1. Iina Kinnunen
2. Nea Vähämaa
3. Laura Jalkanen
4. Jonne Sormunen
Sarja 7-9 v.
1. Janika Kinnunen
2. Inka Ropponen
3. Jonna Saarela
4. Sanni Tyrväinen
5. Elisa Jalkanen
6. Taneli Lyytinen
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Sarja 10- v.
1. Jani-Markus Mannerkorpi
2. Mikael Mannerkorpi
3. Ville Jalkanen
4. Mette Pesonen
5. Niko Pesonen
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15 - 17. 8
2008

ALATALOSSA
Perjantaina tanssikilpailut
nurmella klo 20-21.
Paras puku palkitaan
Perjantaina karaoke/levytanssit Tipulassa

Treffimaksu pe- su 40 €
Kausipaikkalaisten
ohjelmamaksu 15 €

Saunat pe-la
klo14.00 alk.

Perj
a
iltan ntaipais a
t
mui ettuja
kku
ja

Lauantaina suursuositut
yhdistysten väliset
soutumestaruuskilpailut,
joukkueet 2 naista ja
2 miestä

Lapsille omaa
ohjelmaa!

Lauantaina
Karaoke tuvassa

Päivällä Pangan näytelmäkerho
esittää laulunäytelmän
AMANDA
(esitetään vain paremmissa tilaisuuksissa)

illalla Tipulassa tansseissa
Yhteislauluhetki

Lauantaina ruokailu
noutopöydästä
lapset 0-6 v 0 €
lapset 7-15 v 5 €
aikuiset
15 €
Ruokailuun ilmoittautuminen
viimeistään 11.8
044-5457742 Seijalle soittamalla tai
tekstiviestillä (nimi ja hlömäärä)

Kaikki mukaan
laulamaan ja
tanssimaan!

Arp

Huom! Järjestäjä pidättää luvan tapahtumaviikolla katosten
ja telttojen pystytykseen. Varatut paikat vain kutsuvieraille,
ei säilytysvarauksia.

Matkailuajoneuvo esittelyjä ja tarvikemyyntiä
Seuraa kotisivujamme www.sfc-kuopionseutu.net

t!
e
s
i
aja

Treffin aikaan hiljaisuus klo 02.00

TERVETULOA!
Tarkempi ohjelma paikanpäällä jaettavassa käsiohjelmassa
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Ajotaitokorttikurssi pidettiin kahdessa osassa Hartolassa 29.-30.9.2007 ja Hyvinkäällä
16.-17.2008. Osallistujia oli 22 karavaanaria
tällä kertaa suurimmaksi osaksi Etelä-Suomesta. Itselleni tilaisuus osallistumiseen tuli
peruutuspaikan kautta. Olen kirjoittanut tässä mieleen painavimmat hatarassa muistissani pysyneet asiat jonkinlaisessa järjestyksessä. Kouluttajina olivat Liikenneturvan
Heikki Anteroinen, SF-Caravan ry:n Eero
Ollila, Lars Dahlström, Pauli Heino, Lauri Nieminen, Olof Bussman ja vetäjänä Jiri
Kattelus.
Ennakoi, pidä pelivaraa. Heikki kertoili
lupsakkaaseen tyyliinsä pelivaran tuomasta
hyödystä jatkuvasti lisääntyvässä liikennevirrassa. Nopeuden sovittaminen tilanteen
mukaiseksi ja tilanteiden ennakoiminen antaa pelivaraa välttää onnettomuudet. Ensimmäisen kurssiosion jälkeen olen pyrkinyt jättämään pelivaraa itselleni toimia
yllätyttävissä tilanteissa ts. välimatkat edellä
ajavaan olen pyrkinyt pitämään maantiellä
n. 4 sekunnissa ja taajamassa n. 2 sek sekä
pyrkinyt ajaessani katsomaan mahdollisimman kauas tarkkaillen edessä tapahtuvia
liikennetilanteita. Aikatauluni olen pyrkinyt
laatimaan niin väljäksi, että ei tule kiire ja
pystyn pitämään riittäviä taukoja matkan
aikana.

Tienpitäjien 80 km/h alueilla risteysalueille
laittamat 60 km/h rajoitukset tuntuvat monesta kiusanteolta autoilijoita kohtaan.
Mutta asian ymmärtää kun ajattelee, että
tienpitäjä antaa autoilijoille mahdollisuuden
selvitä, jos joku kuitenkin päätiellä liikkujaa
huomaamatta, tuppaantuu sivusta eteen.
Meillä on silloin suurempi mahdollisuus
saada ajoneuvo pysähtymään niin kuin
Anteroisen Heikki asian ilmaisi. Sillä kun
nopeutta vähennetään neljännes,
jarrutettaessa pysähtymismatka lyhenee lähes puoleen, riippuen tietysti kelistä ja
ajoneuvoyhdistelmästä ja kuljettajan reaktioista.
Ajokorttiluokat ja niiden sallimat perävaunupainot tuntuivat olevan hieman sekaiset.
Pauli selvitteli ajokortin kirjainyhdistelmiä
ja niiden antamia mahdollisuuksia vetää eripainoisia perävaunuja. Itselleni yhdistelmäpainot eivät selvinneet ulkoa lueteltavaksi,
mutta sen olen varmistanut, että korttini riittää nykyisen vaunun vetämiseen.
Uudet liikennemerkit ja säännöt käytiin läpi
Jirin värikkään esityksen puitteissa. Taloudelliseen ajotapaan paneuduttiin ja saatiin
oivia vinkkejä kalliin polttoaineen ja luonnonvarojen säästämiseksi. Kylmällä säällä
moottorin esilämmitys, turhakuorma pois,

Käsittelykoe Hartolassa syksyllä
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rengaspaineet, turhatajot pois ja monta muuta pientä vihjettä jolla saadaan ajaminen
taloudellisemmaksi.
Eka tentin läpäisin rimaa hipoen kolmella pienellä uusintakorjauksella, mutta toinen meni
läpi eka yrittämällä. Ensimmäinen osa kurssista oli Hartolassa, jossa oli teorian lisäksi
vaunuyhdistelmän ja asuntoauton käsittelykoe, joka meni sekin läpi hieman takkuillen.
Harjoitusta olisi lisättävä varsinkin
peruutettaessa. Se vaan meinaa useasti kääntyä väärään suuntaan tuo vaunu meinaan.
Hyvää harjoitusta saa osallistumalla ajotaitomerkki tilaisuuksiin joita yhdistykset järjestävät.
Yllättävissä kohtaamistilanneissa esim. hirven hypätessä tielle omalle ajokaistallesi ensimmäinen toimenpide on tietysti vauhdin
“tappaminen”. Mutta mitä teet jos se ei riitä
ja törmäys on edessä ? Väistätkö vasemmalle niin kuin se luonnolliselta tuntuu, vai
väistätkö oikealle ojaan välttäen
törmäämästä mahdollisiin vastaantulijoihin
vai ajatko suoraan päin. Nämä ratkaisut pitäisi tehdä heti ilman viiveitä. Tähän voi varautua harjoittelemalla, ettei käy niin kuin
harjoitellessa kävi. Kun olin harjoitusradan
alussa ja saanut lähtöluvan Jiri ilmoitti, että
kokeillaan väistöä oikealta, ymmärsin asian
ja kiihdytin nopeutta n.60 km/h eka tolpilla
ja jarrutus, mutta sitten sekosi kun piti väistää oikealta eikä vasemmalta. Pyörät vinossa jarru pohjassa
eihän se mihinkään käänny kun ei tullut löysättyä
jarrua (Matka-autossa ei
nimittäin ollut ABS jarruja).
Keilat komiasti kumoon.
Vasemmalta väistö onnistui juuri äsken ihan kohtalaisesti mutta tämä oikea ei.
No olihan siinä se hyöty,
että “keilapojat” Jiri ja Lauri
saivat töitä lämpimikseen
keilojen järjestämiseksi riviin. Ja tietysti Jiriltä neuvot asian korjaamiseksi.
Uudelleen väistöharjoitus
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oikealta ja onnistuuhan se jotenkuten keiloja kaatamatta.
Pimeällä ajo ja pimeällä liikkuminen on oma
lukunsa. Kuinka moni on tullut ajatelleeksi,
että kun nouset autosta olet jalankulkija, jolla pitäisi olla heijastin. Heijastimen merkitys
tuli kurssin pimeäosuudella opettajien toimesta havainnollistettua erittäin konkreettisesti. Kohtaamistilanteessa lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta noin 40 metrin etäisyydeltä, kun jalankulkijan heijastin näkyy 100 150 metrin etäisyydeltä. Eikä heijastimen
käyttöä pidä väheksyä myöskään kaupunkialueella.

koi pinkan toimintaohjeita, joihin kehoitti tutustumaan etukäteen, ettei tositilanteessa
tarvitsisi käännellä sivuja ohjeiden
löytymiseksi. Hän kehoitti osallistumaan
ensiapukurssille sillä onnettomuuksia sattuu
n. 80 000 vuodessa, jonka vuoksi todennäköisyys osua onnettomuuspaikalle on suuri. Onnettomuustilanteessa toimimisessa itselleni aivan uusi asia oli turvavyönkiristimet. Jos joudut vapauttamaan onnettomuuden uhrin turvavöistä käytä aina
turvavyönleikkuria äläkä aukaise lukosta. Jos
auton turvavyöt on varustettu automaattisella kiristimellä vyön lukko singahtaa pahimmassa tapauksessa auttajaa otsaan. Sillä
lukosta avattaessa turvalaite kiristää vyön
tiukalle.
Omalla kohdallani
kurssi oli “päivitystä”
ajotaitooni sitten ajokortin saamisen jälkeen, josta on jo runsaat 30 vuotta. Olen
kurssin jälkeen kiinnittänyt enemmän
huomiota välimatkaan
edelläajavaan sekä
pyrkinyt ennakoimaan edessä tapahtuviin tilanteisiin ts.
olen pyrkinyt antamaan itselleni muille
liikkujille pelivaraa.

Valitettavasti harjoittelurata oli kouluttajien
mielestä liian liukas, (rata oli tehty
jäädyttämällä ts. muistutti luistinrataa), jonka johdosta kurssilaiset eivät päässeet kokeilemaan yhdistelmän käyttäytymistä liukkaalla. Jo 5 km/h nopeuden nosto sai aikaan,
että yhdistelmä lähti “lapasesta”, jonka Jiri
meille näytti liukastellessaan radalle laitetun
esteen väistämiseksi.
Onnettomuustilanteista ja niissä toimimisesta Jiri piti pintaa raapaisevan esityksen ja ja-

Kiitokset kurssin vetäjille Liikenneturvan Heikille ja
”karvaantalkoolaisille” Jirille , Eerolle,
Laurille, Olofille, Larsille ja Paulille paljon ajattelemista antaneesta kurssista. Toivottavasti
kurssiasiat eivät häviä muististani niin äkkiä
kuten muut asiat tuntuvat katoavan.
Uusissa autoissa on vaikka minkälaisia
kirjainyhdistelmiä ABS, EPS, yms.
Liikenneturvakin on kehityksessä mukana ja
on lanseerannut kolme uutta autoilun liittyvää kirjainyhdistelmää.
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ATNT Automaattinen TilannneNopeusTaju
ATH Aktiiviivinen Turvavälin Hallinta
AEKJ
Aktiivisesti Ennakoiva
KatseenkäyttöJärjestelmä
Tämän kolmannen kurssin läpäisi 21
karavaanaria, joista seitsemän oli kauniimman sukupuolen edustajia. Suosittelen kaikkia “uhraamaan” kaksi viikonloppua ja hakeutumaan kurssille.
Aurinkoista ja turvallista matkailukesää.
Kurssin suorittanut Sfc 082203-0 JoreS
Ps. Vaikka olenkin suorittanut ajotaitokorttikurssin en suinkaan ole muita parempi
vaunuilija vaan olen käynyt hakemassa
“päivitystä” ajokorttiini ja myöntänyt itselleni, että ajotaidossa on ollut ja on edelleen
parantamisen varaa.

JÄSENETU!
Liitto kouluttaa!
Liitto on varannut kouluttaja Kyösti
Piiroselta kaksi lokakuista viikonloppua
järjestyksenvalvoja peruskurssia varten
Kuopioon. Kurssit pidetään 18.-19.10.
ja 25.-26.10. Paikka on Motelli IsoValkeinen.
Kurssi kestää 32 tuntia.
Osallistujia tulee olla 20, jotta kurssi
järjestetään. Kurssille otetaan koulutettavia myös muista yhdistyksistä.
Kurssi-ilmoitus tulee Caravan 4/2008
–lehteen sekä www.karavaanarit.fi sivuille.

Kuopion yhdistyksen jäsen!
Sinua varten olemme varanneet koulutus rahaa.
Ilmoita halukkuutesi ja tiedustelut:
Seppo Tiilikainen puh.044-3714426 tai
sähköposti etunimi.sukunimi@sfckuopionseutu.net

Reissaajat

SINÄ JA GLORIA
GLORIA-sammuttimet
TULIVEX-sammutinpeitteet
vaunuun - autoon - mökille
Sammuttimien vuositarkastukset
ja -huollot
Turvahälyttimet ja hälytinjärjestelmät

Sa
von
Sav

PAL
OKAL
UST
O K
y
ALOKAL
OKALUST
USTO
Ky
Liipasintie 8 70460 Kuopio
puh. 2647220
www.savonpalokalusto.com
Volttikatu 2 Kuopio
puh. (017) 2669500, fax. (017) 2669506
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Väritä kuvan
perhonen kesän
väreihin.

Ville (3v.) oli taas
ollut vallaton ja äiti
puuskahti
tuskastuneena: "Nyt
kyllä! Minä en enää
jaksa!" Ville hiljeni,
meni mietteliääksi
ja totesi: "Mene sinä
äiti vaan lepäämään,
minä kyllä jaksan."

www.sfc-kuopionseutu.net
Nuorten sivut linkistä
löydät useita
mielenkiintoisia
nettiosoitteita

Kuopion Niiralan liikennepuisto herää henkiin pitkän hiljaiselon jälkeen!
Savon autokouluyhdistys on yhteistyössä Kuopion kaupungin vapaa-ajankeskuksen sekä
Liikenneturvan kanssa järjestänyt puistoon liikennekasvatuksellista toimintaa kesäksi.
Kunnostettuun liikennepuistoon on räätälöity reitti, joka on mahdollista kiertää puiston tuliterillä
polkuautoilla tai omalla polkupyörällä ja oppia samalla tärkeimmät liikennesäännöt hauskasti
käytännössä.
Ohjelma on suunnattu erityisesti esi- ja alakouluikäisille.
Puisto on avoinna koko perheelle:
To 29.5 klo 18.00 - 20.00
Alataloon on tulossa kevään
Ti 3.6 klo 18.00 - 20.00
aikana kaksi kappaletta
To 5.6 klo 18.00 - 20.00
polkuautoja
Pe 6.6 klo 12.00 - 14.00
La 7.6 klo 9.00 - 15.00
Ti 10.6 klo 18.00 - 20.00
To 12.6 klo 18.00 - 20.00
Pe 13.6 klo 12.00 - 14.00
Ti 17.6 klo 18.00 - 20.00
To 19.6 klo 18.00 - 20.00
Pe 20.6 klo 12.00 - 14.00

ARKAJALAT
Nea (6v.) oli löytänyt muutaman uuden
pojan kaverikseen pihalla. Hän jäi kiinni
pussaamisesta poikien kanssa.
Keskustelimme asiasta ja kerroin
Nealle, että pojat pitävät ennemmin
tytöistä, jotka ovat vaikeammin
valloitettavia, eikä mistään helpoista.
Nea siihen tokaisi, että ei se mitään
helppoa ookkaan, kun ne pojat juoksee
karkuun!

NAURUHERMOJEN
KUTKUTTELUA
Alpo temppuili lastentarhan ruokapöydässä ja
opettaja käski lopettaa toisten häiritsemisen.
Alpo ei uskonut vaan jatkoi pelleilyä. Opettaja
tuli lähemmäksi ja kysyi: "Etkö sinä kuule mitä
minä sinulle sanon?" Alpon ilme kirkastui ja hän
vastasi: "No nyt kuuluu paremmin!"
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Tervetuloa uudet jäsenet!

Olet lämpimästi tervetullut
yhdistyksemme jäseneksi!

20.1. - 31.3.2008:
123035-0
123399-0
123006-0
123380-0
123405-0
123411-0
123105-0
123414-0
123543-0
123650-0
123579-0
123300-0
123214-0
123507-0
123626-0
123559-0
123596-0
123645-0
123584-0
123308-0
123134-0
122759-1
123609-0
123469-0
123232-0
073094-0
073094-1
024749-1
123035-1
123109-0
123576-0
123263-0
123076-0
123002-0
080159-0

AHONEN TUULA
AROLA HARRI
ARVILOMMI JANI
ASIKAINEN EERO
AUVINEN IRMA
ESKELINEN JOUKO
HALLIKAINEN MIKA
HEISKANEN PEKKA
HUJANEN OLAVI
HUTTUNEN ARVO
HYVÄRINEN PENTTI
JALONIEMI JUKKA
JETSONEN NIINA
JUUTILAINEN ESKO
KALLANTO-KEKÄLÄINEN RIITTA
KARJALAINEN RAUNO
KARPPINEN MATTI
KAUHANEN KARI
KAUPPINEN LASSE
KEINÄNEN PASI
KOLARI AULI
MEHTONEN EIJA
MIETTINEN MARI
MIKKONEN ANTTI
MOILANEN MARKO
MONTO JORMA
MONTO PAULA
MÄHÖNEN MAIJA
PYLKKÄNEN EEVA
RÄSÄNEN HEIKKI
SAARENHEIMO JORMA
SIRVIÖ MATTI
STEPPIJEV PENTTI
TOIVANEN VESA
TUOMAINEN ARI

TALLUSKYLÄ
KUOPIO
HAMULA
KUOPIO
VARTIALA
KARTTULA
SIILINJÄRVI
PIEKSÄMÄKI
TALLUSKYLÄ
SUONENJOKI
PIELAVESI
ALAPITKÄ
VESANTO
LEPPÄVIRTA
KUOPIO
RAUTALAMPI
SUONENJOKI
KONNUSLAHTI
SUONENJOKI
HILTULANLAHTI
TIMOLA
PÖLJÄ
KURKIMÄKI
SIILINJÄRVI
VEHMERSALMI
SIILINJÄRVI
SIILINJÄRVI
PIELAVESI
TALLUSKYLÄ
KORTTEINEN
KUOPIO
PAJUJÄRVI
SUONENJOKI
SUONENJOKI
TOIVALA

Tervetulopaketin yhteydessä olet saanut tietoa
yhdistyksemme tärkeimmistä asioista ja toimihenkilöistä. Jos jokin asiasi askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä
hallitukseen tai muihin toimihenkilöihin. Tervetulopaketin mukana olet saanut myös uuden jäsenen
tutustumissetelin, joka on yhdistyksemme antama ylimääräinen jäsenetu. Setelillä pääset yöpymään ja tutustumaan Alataloon ja sen toimintaan. Alueemme Alatalo on avoinna ympäri vuoden. Isäntä on paikalla tulevana kesänä päivittäin 6.6- 31.8 välisenä aikana. SFCalueita on yli viisikymmentä ympäri Suomen, joista
useimmat ovat ympärivuotisia edullisia
yöpymispaikkoja.
Kuopion yhdistys (021) oli viime vuoden lopussa
10. suurin yhdistys. Vuosi aikaisemmin olimme 11. suurin. Kokonaisjäsenmäärmme kasvoi 4,78%, joka on suurin kasvuprosentti viidestätoista suurimmasta yhdistyksestä.
Terveisin Seppo Tiilikainen 081442-0

MYYDÄÄN:

KABE ROYAL 720 GXL XV2 asuntovaunu. Otettu
käyttöön toukokuussa 2004. Ei vedetty, asuttu 10kk.
KUIN UUSI! Isabella teltta, mikro,erittäin hyvät antennit.
Tiedustelut: Eila Kostiainen,
0400 142 441

Toimintasuunnitelman mukaan parannamme toukokuun aikana Alatalon WLAN-yhteyttä. Kantama saadaan mahdollisesti koko
alueelle.
Äänentoistoa ja kuuluvuutta lisätään asentamalla lisäkaiuttimia alueen keskilinjaan ja
rantaan.
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Kesämatkailuun H.S.Pitkäseltä
VARASTOSSA OLEVAT
UUDET SOLIFERIT:
• Artic 480
• Artic 520TBR
• Artic 560TBR
• Finlandia 560TBR
• Finlandia 630PH

Hinnat
alk.
PITKÄNEN

21.60
21.6
00,-

Vielä muutama
suosittu T6501
heti toimituksella.

TARJOUS
TARJOUS:

Hobby De Luxe 400 KB

15.900,-

Kuvassa Hobby De Luxe 520

WWW.HSPITKANEN.FI
WWW.H
HSPIT
TKANEN.FI

KELLOLAHDENTIE, KUOPIO
Kellolahdentie 21, Kuopio, puh. 020 763 1020
Reijo
Re
Rei
iijjo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 020 763 1022
Mikko Häyrinen 020 763 1015
Puheluhinnat:
Puheluh
Puhe
luh
lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 6,9 snt/min. Matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min.
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