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Hobby T555 FS Siesta
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Hinnat alk.
22.450,-
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Hinnat alk.
18.000,-

MEILLÄ ON SISÄTILOISSA
30 MATKAILUAUTOA/VAUNUA
KYSY EDULLISIA
RAHOITUSVAIHTOEHTOJAMME

-09 RETKEILYAUTOT
hinnat alk. 43.560,-

WWW.HSPITKANEN.FI

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

Reissaajat
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Reissaajat

Puheenjohtajan palsta

Alatalossa. Juhannus on meillä edelleen
normaalihintainen, jolloin perheet pääsevät
yhdessä viettämään keskikesän juhlaa pois
kotoaan arkisista aherruksistaan ilman
korotettuja juhannusmaksuja. Kuopiossa
Rauhalahdessa järjestettävät Pohjoismaiset
Karavaanipäivät tulevat olemaan runsaslukuiset osallistujamäärältään. Härkäjuhlat
ovat muutoksen tarpeessa, koska tietyt asiat vaativat liian pitkän sitoutumisen tapahtuman järjestäjiltä. Syksyn Rompepäivät ja
karavaanareiden karaokekilpailut ovat vielä
kehityksen alussa. Tästä perhetapahtumasta
voimme kehittää mukavan kesäkaudenpäättäjäisen.
Yhteistyö lähinaapurin Uudistalon kanssa jatkuu tulevana kesänä heidän toimintaansa tutustuen. Kauan mietinnässä ollut laivaristeily kauniilla Kallavedellä parhaimpaan
kesäiseen aikaan on toteutumassa Kuopion
Viinijuhlien avajaisiin kesäkuun loppupuolella. Näistä kaikista tapahtumista on tarkempaa tietoa tässä lehdessä.
Yhdistyksemme kevätkokouksessa oli pjkauteni aikana vähäisin määrä, ainoastaan
37 jäsentä paikalla. Tilinpäätös vahvistettiin
hallituksen esittämässä muodossa ja
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
Hallituksen esittämä hallinto-, talous- ja
matkustussääntö hyväksyttiin myös täysin
esitetyssä muodossaan. Nämä säännöt ovat
nähtävänä yhdistyksemme kotisivuilla ja
Alatalossa. Säännöt selkiyttävät ja velvoittavat myös tulevia hallituksia ja toimijoita
toimimaan entistä paremmin.
Kevään liittohallituksen kokouksessa
käsittelimme Etelä-Suomessa esille tullutta
ongelmaa, joka koskee pääkaupunkiseudun
matkailuajoneuvojen säilytystä taajama-alueella. Kokouksen päätöksen mukaan lähetimme liitosta suurimpiin kaupunkeihin päät-

täjille vetoomuksen, jossa pyysimme heitä
ottamaan huomioon rakentamisessa
matkailuajoneuvoille varatut säilytysalueet.
Sama ongelma koskee yhdistyksemme jäseniä ainakin Kuopiossa. Kevään aikana kaupungin rakennuslautakunnalle on tullut
asukasaloite, jossa asemakaavaan merkityillä
pientalotonteilla pitäisi kieltää esimerkiksi
matkailuautojen ja –vaunujen säilytys.
Hankaloittaisiko
tällainen
kielto
harrastustamme ja miten mahdollinen kielto
koskisi niitä, joiden ainut ajoneuvo on
matkailuauto. Meidänkin täytynee
yhdistyksenä tehdä harrastustamme edistävä aloite, jotta mahdollisessa päätöksessä
saataisiin omat parhaat etumme säilymään.

Toivotan hyvää alkavaa kesää teille jäsenemme sekä koko lukijajoukkomme. Vuoden
parhaimpaan aikaan, ainakin omasta mielestäni, odotukset ovat korkealla tulevaa kesää
ja harrastusta ajatellen. Kotimaan matkailu
Toivotan teille kaikille turvallista ja antoipysynee edelleen ennusteiden mukaan väsaa matkailukesää 2009.
hintään yhtä vilkkaana kuin edellisinä vuosina. Kesästä on veikattu hyvää säiden osalSeppo T
ta. Ulkomaan matkojen kysyntä on laskenut,
SFC-81442
mutta karavaanari kulkee. Vai kulkeeko? Ollaan viisaampia puolen vuoden päästä.
Kevättalvi on ollut mitä parhainta muutamaan vuoteen. Pohjoisen lasketteluAJATTELE ENNEN KUIN PUHUT
keskuksiin on riittänyt myös Kuopion kautta kulkevia karavaanareita, mennen tullen.
Vahva nuorimies kerskaili rakennustyömaalla,
Yhdistyksemme alue Alatalo tarjoaa hyvän
että hän päihittäisi kenet tahansa voimalajeissa.
välimajoituskohteen viitostien läheisyytensä
Hän pilkkasi usein erästä vanhempaa työntekijää. Jonkin ajan päästä vanhempi mies oli saanut
vuoksi.
tarpeekseen. “Mikset sitten tienaa rahaa taidoilMaaliskuussa pidetyt talvipäivät vietettiin
lasi?” hän sanoi. “Lyön viikon palkan vetoa, että
lähes seitsemänkymmenen perheen voimin
pystyn kuljettamaan kottikärryillä tuonne vaviikon 10 päätteeksi. Aurinko suosi viikonrastolle jotain sellaista, mitä sinä et kykene työnlopun viettäjiä niin kuin vuotta aikaisemmintämään takaisin tänne.”
kin. Kevään tapahtumista pääsiäinen ja vappu olivat pienimuotoisia. Pääsiäisen
“Kiinni veti”, nuorimies innostui. “Sehän nähdään.” Vanhempi mies tarttui kottikärryjen kahlammaspaisti maistui jälleen erittäin hyvin
voihin, nyökkäsi nuorukaiselle ja sanoi: “No niin,
niin pohjoisen kuin eteläisenkin Suomen
hyppäähän kyytiin.”
karavaanarivieraillemme. Oikealla tavalla tapahtumista ilmoittamalla myös vierailijat pääsevät viettämään yhdessä kanssamme milloin mitäkin “nyyttikestiä”.
Kesän
alkaessa
karavaanarin turvallisuus
on yksi tärkeimmistä asioista. Siihen liittyy
yhdistyksemme osalta kesän alussa pidettävä
turvapäivä.
Lisäksi
MATKAILUAUTOON SEKÄ VETOAUTOON
syksymmällä pidetään
ajotaitotapahtuma turvalMuutosarvot muutamaan esimerkkiautoon Alkup. kW/ hv , vääntö ja huippunopeus
Optimoitu kW / hv, vääntö ja huippunopeus
lista
ajotapaa
Sprinter 216/316/416 115 kW (156 hv)
115 kW/156 hv
330 Nm
163 km/h
146 kW/199 hv
435 Nm
178 km/h
edistääksemme.
Ducato 2.8 JTD 94 kW (128 hv)
94 kW/128 hv
300 Nm
152 km/h
118 kW/160 hv
380 Nm
167 km/h
Pohjoisen ja itäisen YTE 200cdi (W211) 90 kW (122 hv)
90 kW/122 hv
270 Nm
203 km/h
129 kW/176 hv
370 Nm
209 km/h
alueiden yhteistreffeille
V70 D5 2.4 120 kW (163 hv)
120 kW/163 hv
340 Nm
210 km/h
142 kW/193 hv
420 Nm
218 km/h
toivotan kaikki jäsen(B7) Passat 1.9 TDI
77kW/105 PS
250 Nm
188 km/h
98 kW/133 PS
300 Nm
195 km/h
emme tervetulleiksi. TaLisätietoa ja asennukset Itä-Suomessa:
pahtuma on viikkoa ennen
JL POWER Oy
juhannusta Oulunjärven
Jari Lappalainen
rannalla. Keskikesän juh050-4904554
laa vietetään jälleen myös
jari.lappalainen@emjpower.fi
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Tervetuloa uudet jäsenet 1.1. - 31.3.2009

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
Kaikki sähköpostit muodossa
etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

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

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

Hinnat ovat valmiin aineiston
hintoja.
Ilmoituksen teosta veloitetaan
erikseen sovitun hinnan mukaisesti.
Vuosisopimushinta erikseen.
Vuosisopimus sis.nettilinkityksen
yrityksen www-osoitteeseen.
Jäsenten ilmoitukset: ostetaan
myydään, vaihdetaan 10 €
Lehti ilmestyy myös sähköisessä
muodossa yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net

Lehden ilmestymisviikot 2009
8, 22 ja 42

Valmiin aineiston jättö
26.1, 30.4, ja 21.9.2009

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

35572
48234
051363
56973
80427
127580
127585
127680
127724
127725
127779
127805
127808
127832
127851
127884
127913
128019
128044
128101
128107
128120
128126
128143
128166
88740-1

Kari Suhonen
Lasse Koivisto
Jouko Kröger
Keijo Saarelainen
Seija Pursiainen
Matti Loponen
Pekka Savolainen
Eero Nykänen
Jari Urkonen
Matti Pakarinen
Mirja Kokkonen
Pekka Harjanne
Hannu Heiskanen
Simo Korkalainen
Ari Mäkinen
Mika Parviainen
Sami Tikkanen
Hannu Saario
Risto Heinonen
Harri Hakkarainen
Matti Karttunen
Janne Laukkanen
Jarmo Willman
Minna Hakkarainen
Henri Kinnunen
Arja Hakkarainen

Kuopio
Niemisjärvi
Oravikoski
Muuruvesi
Västinniemi
Maaninka
Kuopio
Juankoski
Hiltulanlahti
Rautalampi
Kuopio
Varkaus
Kosula
Nilsiä
Haluna
Tuusniemi
Kuopio
Hiltulanlahti
Juankoski
Kuopio
Kuopio
Vuorela
Västinniemi
Kuopio
Leppävirta
Leppäkaarre

Jäsenkirjurimme postittaa Sinulle jäseneksi liittyessäsi tervetulopaketin.
Sen yhteydessä saat tietoa yhdistyksemme tärkeimmistä asioista. Jos jokin
asiasi askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä hallitukseen tai muihin toimihenkilöihin. Uuden jäsenen tutustumisseteli on sinulle ylimääräinen
jäsenetumme. Tutustumissetelin voit käyttää puolen vuoden aikana alueella
yöpymiseen ja toimintaan tutustumiseen. Alueemme Alatalo on avoinna
ympäri vuoden. SFC-alueita on yli viisikymmentä ympäri Suomen, joista
useimmat ovat ympäri-vuotisia edullisia yöpymispaikkoja.
Kuopion yhdistys (021) on tällä hetkellä 8. suurin yhdistys. Vuosi sitten
olimme 10. suurin. Kokonaisjäsenmäärämme kasvoi 3,30 %. Jäsenmäärämme on 31.12.-08 yhteensä 1665 joista perhejäseniä on 85.
Tervetuoa yhdistykseemme!
Terveisin Seppo Tiilikainen 081442-0

HALUTAAN VUOKRATA
Haluan vuokrata kesäksi kookkaan
asuntovaunun Tervoon.
Teen kotitalossani peruskorjauksen ja tarvitsen asunnon kesä-elokuuksi, mahdollisesti
vielä syyskuu. Mikäli sinulla on vaunu jota
et nyt tarvitse, niin ota yhteys. Sovitaan hinnoista ja käytännön järjestelyistä.
Timo Korhonen
Eerikkalantie 19
72210 Tervo
044-5626186
timo.korhonen@eerikkala.fi
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M Y Y D Ä Ä N
Solifer Artic 520 TBL 2004
Otettu käyttöön 28.10.2003. Hyvin pidetty,
erittäin siisti, kuin uusi, vähän vedetty vaunu.
Ollut käytössä vain kesäisin.
Vaunu on nähtävänä Alatalossa tuloportin vieressä. Perikunta myy.
Tiedustelut:
Kyllikki Kaivonurmi, 0400-666 771
Juha Kaivonurmi,
0400-579 179

Reissaajat

Ajotaitomerkin suoritustapahtuma
23.8.2009 klo 12.00 alkaen.
Paikka ilmoitetaan kesän aikana kotisivuillamme ja Alatalon
ilmoitustaululla.
Kahvi- ja mehutarjoilu, makkaranpaistoa.
Tiedustelut: Jari Alanen puh. 040-5815336 tai
sähköpostilla etunimi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

Ajotaitomerkin suoritus tapahtuu joko matkailuautolla tai
matkailuvaunulla.
Kukaan ei kilpaile toistensa kanssa vaan jokainen kilpailee ajasta
ja virheettömästä ajosuorituksesta. Henkilö voi saada ainoastaan
yhden merkin kalenterivuoden aikana. Ensikertalainen aloittaa
aina pronssimerkin suorittamisesta, jossa aikaa on tarkkuusajoon
paljon ja virheitäkin hyväksytään.
Järjestäjä hankkii paikalle matkailuajoneuvot.
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Runsaasti
vaihtolaitteita
Hymermobil 544 -88
11.500,- moottori 2.5D
220.000 km

MB A170 CDI -99
- moottori CDI

Ford 1.8 TDDI -04
- moottori 1.8 TDDI

7.900,- Ford Matkaaja -90
209.000 km - moottori 2.4TD

9.300,- Hymer Camp 56 -90
50.500 km - moottori 2.5D

10.300,- Dethleffs -91
200.000 km - moottori 2.5D

9.900,210.000 km

11.900,216.000 km

24.500,- Autoroller 41 CIA1 -02 26.500,- LMC 594 -02
Karmann Gippy 530 -92 18.900,- Dethleffs A5830 -99
78.000 km - moottori 313 CDI
- moottori 2.4D
172.000 km - moottori 2.8 i.d.TD 169.171 km - moottori 2.0TD

33.500,124.000 km

Dethleffs I6501B -07
66.500,- Granduca Autoroller 1 -99 17.900,- Dethleffs T6501B -04
41.500,- Dethleffs Esprit -06
- moottori Multijet 160 23.000 km - moottori 1.9TD
105.500 km - moottori 2.8JTD
55.000 km - moottori 3.0 TCI

56.500,28.700 km

Matkaaja 7000 B
Dethleffs Camper 430TK Solifer 5502i
1989
4.800,- 1990
5.500,- 1988

Solifer 6702i
6.400,- 1990

Solifer Goldie 530
Solifer Goldie 530
Fendt Shaphir SF 540 TG
8.500,- 1999
14.400,- 2000
14.950,- 2003
15.900,-

Knaus Azur 650 Royale
Dethleffs 560 SK
Solifer Artic 520 TBR
Solifer Artic 560 MH
Solifer Finlandia 600 TBL Solifer Finlandia 560
Solifer Finlandia 630 TBX
2003
17.900,- 2006
21.400,- 2005
22.500,- 2007
23.900,- 2004
23.900,- 2006
24.900,- 2006
28.500,-

WWW.HSPITKANEN.FI

KELLOLAHDENTIE 21, KUOPIO
Kellolahdentie 21, Kuopio, puh. 020 763 1020
Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 020 763 1022
Mikko Häyrinen 020 763 1015
Puheluhinnat: lankapuhelimesta 0,0821 E/puhelu + 0,069 E/min. Matkapuhelimesta 0,0821 E/puhelu + 0,149 E/min.
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Yhteistyöseminaari
Korpilampi, Espoo
Melkein yhdeksänkymmentä yhdistysten
luottamushenkilöä kokoontui helmikuun
puolessa välissä Espooseen. Seminaarin
ensimmäisenä aiheena oli “Ajankohtaista
yhdistysten verotusasioista”, jossa käsiteltiin yhdistystoimintaa ja yhdistyksen harjoittamaa liiketoimintaa verottajan näkökulmasta. Aiheesta luennoi lakiasiainjohtaja
Vesa Korpela Veronmaksajien Keskusliitto
ry:stä. Toinen aihe oli iltapäivällä todella mielenkiintoinen, syvältä nauruhermoja
kutkuttava, “Kuinka asennoidun myönteisesti karavaanariksi.” Sen juonsivat Olli
Linjala ja Annamaria Vapaavuori, Aurinkoiset Asenteet Oy:stä. Omalla persoonallisella tavallaan he
kertoivat miten
karavaanarihenki syntyy myönteisistä asenteista. Samat asenteet antavat meille kaikille
jaksamista niin työssä kuin vapaa-aikanakin.
Liittomme puheenjohtaja Juha Hämäläinen alusti ryhmätöiden alkua aiheella “Tulevaisuus on omissa käsissämme”. Ryhmätöiden aiheina käsiteltiin:
1. “Liitto, Yhdistykset - toimijoiden roolit,
vastuut, velvollisuudet, yhteistoiminta ja
oikeudet, YT-alueet SF-Caravan ry:n toiminnassa 2010-luvulla”

2. “Karavaanarikummitoiminta ja muut keinot yhdistysten uusien jäsenten
aktivoimiseksi yhdistystoimintaan”
- toiminnan aloittaminen
- virittäminen
- innostaminen aktiiviseksi jäseneksi
3.
“Yhdistystoiminta
karavaaniyhdistyksessä 2010-luvulla. Osaammeko löytää toimijoidemme vahvuudet ja käyttää niitä yhdistyksemme hyväksi? Annammeko tilaa uusille ideoille? Kohtaavatko
yhdistyksemme jäsenten tarpeet ja
yhdistyksemme tarjonta?”
4. “SFC-alueiden tulevaisuuden haasteet kuinka minimoida taantuman vaikutus
aluetoimintaan, vastata lakien ja asetusten
velvoitteisiin ja pysyä mukana kehityksessä?” Huomioidaanko omalla alueella myös
vierailijoiden tarpeet, entä kausipaikkalaisten? Olisiko omalla alueella kehittämisen
tarvetta tai imua siihen? Miten kehittää yhteistyötä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa?
5. “Yhdistysten aktiivien ja toimihenkilöiden
jaksamisen tukeminen - millä varmistamme
sen, että aktiivimme jaksavat mukana toimin-
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nassa mahdollisimman pitkään ja että heille
löytyy seuraajia?”
6. “Tiedottaminen ja viestintä - miten voisimme kehittyä tiedottamisessa ja viestinnässä sekä vastata 2010-luvun haasteisiin?
Osaammeko olla tarpeeksi kiinnostavia paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti?
Meneekö viesti perille, eli miten saada ihmiset ja erityisesti aktiivit mukaan tapahtumiin
ja koulutuksiin?”
Sokerina pohjalla tälläkin kurssilla oli tietenkin liiton ja muiden yhdistysten henkilöiden tapaaminen ja heidän kanssaan ajatusten vaihto viikonlopun aikana.
Sinulle, aktiiviseksi haluava yhdistyksemme jäsen, heräsi aiheista varmaankin
mielenkiintoisia kysymyksiä ja ideoita.
Yhdistyksellämme on varattu sinulle tilaisuus osallistua koulutuksiin. Ota rohkeasti
yhteyttä yhdistyksemme hallitukseen ja osallistu! Yhdistyksen täytyy toimia entistä paremmin myös tulevaisuudessa.
Terveisin Seppo Tiilikainen

Reissaajat

Yhteistyökumppanit
Lehtemme mainosilmoittajat ovat meille tärkeimpiä yhteistyökumppaneita.
Jäseninä saamme heiltä parhaat palvelut. Käyttäkäämme heidän palveluitaan!
Kiitos yhteistyöstä!
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Päätös sähköjohdon liittämisestä
Hallitus on käsitellyt syysliittokokouksen puheenjohtajapalaverissa
tuotua vetoomusta, matkailuajoneuvojen liittäminen sähköverkkoon.
Päätös on, että Alatalossa käytetään vain laillisesti hyväksyttyjä,
sähköturvallisuusmääräysten mukaisia sähköjohtoja, joilla matkailuajoneuvo liitetään sähköverkkoon.
Päätös koskee jokaista.
Asian mukaista sähköjohtoa voi ostaa karavaanareiden tarvikeliikkeistä tai hyvinvarustetuista säkötarvikeliikkeistä.
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Asianmukaisen sähkökaapelin saat alle 50 €.
Paljonko maksaa matkailuajoneuvosi?

Reissaajat

P

ääsiäinen on muodostunut jo yhdeksi vakiintuneeksi
tapahtumaksi muutaman vuoden aikana. Tänä vuonna pitkäperjantaille osunut sade sekoitti parhaat
ulkonaliikkumismahdollisuudet, mutta ei kaikkien osalta. Pitkän viikonlopun
aikana voi harrastaa jos jonkinlaisia juttuja. Toiset tykkäävät käydä kalassa,
pilkillä tai verkoilla. Jotkut viihtyvät
vaunuissaan vaikkapa elokuvia katsellen tai muuten perheen tai kavereiden kesken jutustellen. Pääsiäisen yhteiseen tapaamiseen
Tipulaan kokoontui sunnuntaina
suurin osa perheistä, ehkä hieman
ennakkoluuloisesti. Perinteisen pääsiäisen lammaspaistille lisukkeineen saapui lähes viisikymmentä
henkilöä, joka alkaa olla keittiön uunikapasiteetille maksimimäärä.
Tänäkään pääsiäisenä kenenkään ei tarvinnut poistua ruokailusta
pettyneenä, sillä ovathan paistin tekijät onnistuneet tyydyttämään
jo muutamana pääsiäisenä jokaisen makuaistimukset. Paisti oli erittäin hyvää, jopa niidenkin mielestä jotka eivät ole aikaisemmin
tykänneet lampaasta. Vai olisiko hyvän maun “suolana” ollut aina
hyvä seura. Jälkiruuaksi kuului tietenkin pasha, joka on yksi pääsiäisen makunautintoja.
Seurapelit ja leikit ovat pitkän viikonlopun ajanvietettä. Haluatko
miljonääriksi? -pelissä joukkueilla oli mahdollisuus voittaa miljoona aitoa virtuaalimarkkaa. Parhaat joukkueet pelasivat
tasapelin, jossa potti oli “vain” 250000mk.
Jäivätpähän miljoonat vielä yhdistyksen kirstuun.

Volttikatu 2, Kuopio
puh. (017) 2669500, fax (017) 2669506
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Tapahtumakalenteri 2009
6.6
18 - 21.6
14.- 16.8.
23.8.
4.- 6.9.
27.- 29.11.

Turvapäivä
Juhannus
Härkäjuhlat
Ajotaitotapahtuma
Rompepäivät ja karaokekilpailut
Pikkujoulut

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

Alatalo
Alatalo
Alatalo
(paikka; ks. Alatalon ilmoitustaululta tai
kotisivuiltamme)
Alatalo
Alatalo

Hietasaari
Alatalo
Jokiranta
Hietajärvi
Rekiniemi
Vuokatti

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

Ruunun-Helmi, Vaala

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

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

Kuopio, Rauhalahti

31.7. - 9.8.
8.8.
18. - 20.9.

Ipswich, Iso-Britannia
Kuopio, Rauhalahti
Lahden Messukeskus

75.FICC-Rally
Savolais-baijerilainen olutjuhla
Caravan 2009

Yksilön vastuu ja yhteinen vastuu
-kurssi Keurusselkä, Keuruu
Maaliskuun puolessavälissä järjestetty
koulutus Keuruulla kokosi jälleen eripuolilta
Suomea yhdistyksistä yli kuusikymmentä
henkilöä
yhteiseen
tilaisuuteen
harrastuksemme edistämiseksi. Koulutusta
pitivät liittomme turva- ja leirintätoimikuntien
asiantuntijat, joiden aiheet keskittyivät alueiden ylläpitäjien vastuuseen ja velvoitteisiin
niin yksilön kuin yhteisön tasolla. Aiheita oli
jopa uuden leirintäalueen perustamisesta lähtien. Olemmehan monen lupapäätösten perusteella SFC-alueenakin leirintäalueyrittäjiä.
Viikonlopun aikana tuli esille mitä leirintäalueen pitäjällä on velvoitteita ja vastuita. Tärkeimpinä nousivat esille turvallisuus, henkilöiden ja materiaalin turvaaminen ja riskien
ennakoiminen. Mm. näitä aiheita käsiteltiin:
Leirintäalueen pitäjän velvoitteet ja vastuut:
- ulkoilulaki – mitä velvoitteita ulkoilulaki
antaa leirintäalueille
- leirintäaluesopimukset – millaisia asioita
leirintäaluesopimuksissa tulisi olla
- alueen paloturvallisuus – miksi turvaväli
on vähintään neljä metriä
- vastuu sähköturvallisuudesta

- alueen järjestyksenvalvonta
- nestekaasujen oikea säilytys
- vesiturvallisuudesta huolehtiminen
- ensiapuvalmius
- alueen pitäjän tiedotusvastuu
Hyvä suunnittelu leirintäalueen kehittämisen lähtökohtana:
- uudisrakentamisessa huomioitavat päivän
määräykset
- uudisrakennukset, ajotiet, matkailuajoneuvopaikat
- vaatimuksia investointisuunnitelmille
- investointien rahoitus
- korjausinvestoinnit
- alueen korjausohjelman laadinta
Huoltokirja leirintäalueen ylläpidon apuvälineenä:
- määräaikaishuollot
- toimenpideohjelmat
- laitteiden ja kaluston ohjeisto
- uushankinnat ja käyttöohjeet
EU-kukka joka alueelle:
- ympäristömerkkien kriteerit
- ympäristöinvestoinnit tuovat taloudellista säästöä
- ympäristöohjelman käytännön toteuttamisessa huomioitavat asiat
- suunnittelu, rakennukset ja rakenteet
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- lämmitys, sähkö, vesi, jätehuolto
- jätehuolto ja kierrätys
- asiakkaiden ohjeistaminen ja neuvonta
Karavaanarikummit – parasta jäsenpalvelua
Aiheet olivat sellaisia, joita käytännössä
joutuu useinkin käsittelemään, kun halutaan
kehittää alueita ja samalla selviytyä pykäläviidakossa. Jos nämä asiat olisivat alueella
olevilla henkilöillä tiedossa, monilta turhilta
kysymyksiltä ja vastauksilta jäisi tilaa vaikka
enempään vapaa-aikaan.
Viikonloppu oli hyvin vuorovaikutteinen
kouluttajien ja kurssilaisten välillä. Liittoa
pyydettiin muuttamaan kaasuletkun pituus
yli sallitun 1,20m. Tähänkin asiaan saatiin
vahvistus, että sääntö tulee yleisistä kaasuturvallisuusmääräyksistä eikä liiton
keksimästä niinkuin moni luulee. Siis
kaasuletku saa olla vain 1,20m pitkä käytettäessä kaasulaitteita matkailuajoneuvoissa.
Kun matkailuajoneuvo täytyy olla
liikennöitävässä kunnossa, se täytyy olla
koko ajan rekisterissä ja vähintäin liikennevakuutettu.
Ei
saa
olla
ns.
seisontavakuutettu eli keskeytetty vakuutuksesta esimerkiksi talveksi.
Seppo T

Reissaajat

osmon vaunupalvelu
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Härkäjuhlilla on yhdistyksessämme pitkä perinne. Ensimmäisiä juhlia vietettiin jo seitsemänkymmen luvun loppupuolella.
Koska silloin ei yhdistyksellä ollut vielä omaa käytössä olevaa aluetta, juhlien pitopaikkana oli monet yleisetkin leirintäalueet.
Vuosien aikana juhlat ovat muuttuneet niin ettei niistä tänä päivänä muistoja ole kuin sen nimi. Pyrimme kuitenkin kehittämään ja muuttamaan ohjelman runkoa aika ajoin. Alatalossa ollut ilmakaapelin muuttaminen maakaapeliksi antaa yhä enemmän tilaa yhdistyksen suurimmalle tapahtumalle sijoittaa alueelle enemmän matkailuajoneuvoja.
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SF-Caravan Kuopion Seutu ry
HALLINTOSÄÄNTÖ
HALLITUKSEN TEHTÄVÄNÄ ON
* Edustaa yhdistystä
* Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
* Valita hallitukselle sihteeri
* Muodostaa tarvittaessa keskuudestaan työ- ja toimikuntia hallituksen
määräämien juoksevien asioiden hoitamista varten
* Perustaa tarvittaessa erillisiä toimikuntia tai työryhmiä valmistelemaan
hallitukselle esiteltäviä asioita
* Valita yhdistyksen viralliset edustajat eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin,
poislukien liittokokoukset
* Kokoontua tilivuoden aikana vähintään viiteen kokoukseen, jotka ovat
järjestäytymiskokous, vuoden tapahtumien lopulliset päätökset, tilinpäätöskokous ,kesän tapahtumat sekä budjettikokous
* Vahvistaa vuosittain (tilikausittain - järjestäytymiskokouksessa) yhdistyksen talous-, matkustus-, kokous- yms. pysyväissäännöt
* Laatia (budjettikokouksessa) seuraavalle tilivuodelle toimintasuunnitelmaehdotus sekä talousarvioehdotus esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle
* Laatia ja tarkistaa tilivuosittain (budjettikokouksessa) yhdistyksen tililuettelo (tilikartta), joka vastaa rakenteeltaan yhdistyksen toiminnan luonnetta ja budjettia.
* Huolehtia yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta
* Hyväksyä yhdistykselle osoitetut laskut yli 350 euroa ja toimittaa ne rahastonhoitajalle maksettavaksi
* Johtaa sisäisen toiminnan valvontaa sekä valvoa toimikuntien, työryhmien ja muiden luottamushenkilöiden toimintaa
* Tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
* Palkata ja erottaa yhdistyksen työntekijät
* Hyväksyä uudet jäsenet ja tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle erotettavista jäsenistä sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa
* Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
* Laatia keskipitkän (KTS) tähtäyksen suunnitelma (2-5 vuotta)
* Vastata yhdistyksen strategiasuunnittelusta
* Hyväksyä yhdistyksen matkalaskut
* Laatia ja allekirjoittaa yhdistyksen tilinpäätös ja laatia toimintakertomus
yhdistyksen toiminnasta
* Määrätä tarvittaessa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta sääntöjen
mukaan
* Vastata yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta
* Myöntää yhdistyksen tunnustukset
* Valmistella muut liittokokouksissa esitettävät asiat ja toteuttaa liittokokouksen päätökset
* Johtaa ja suunnitella yhdistyksen koulutusta
PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄNÄ ON
* Edustaa yhdistystä (yhdistyksen nimenkirjoittaja)
* Johtaa yhdistyksen toimintaa
* Valvoa ja vastata osaltaan yhdistyksen taloudenpidosta
* Allekirjoittaa yhdistysrekisteriin tehtävät ilmoitukset
* Toimia puheenjohtajana hallituksen kokouksissa
* Valvoa ja vastata osaltaan yhdistyksen ja hallituksen kokousten päättämien asioiden toimeenpanosta
* Hyväksyä yhdistykselle osoitetut laskut, pl. matkalaskut, yli 350 €:n
laskut ja toimittaa ne rahastonhoitajalle maksettavaksi
* Palkata työntekijät ja määrätä hallituksen kanssa toimen kuvaus ja työntekijän esimies
* Tehdä ehdotus hallitukselle yhdistyksen kokousten pitopaikasta ja –
ajankohdasta sekä järjestelyistä
* Kutsua hallitus koolle ja laatia kokouksen esityslista
* Hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat tehtävät
* Yhdistyksen arkistoinnin hoitaminen
VARAPUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄNÄ ON
* Edustaa yhdistystä (yhdistyksen nimenkirjoittaja)
* Toimia puheenjohtajana hallituksen kokouksissa puheenjohtajan estyneenä ollessa
* Kutsua hallitus koolle puheenjohtajan estyneenä ollessa
* Johtaa ja valvoa puheenjohtajan apuna yhdistyksen kokousten käytännön valmistelut ja järjestelyt

* Valvoa ja vastata osaltaan yhdistyksen taloudenpidosta
* Hyväksyä puheenjohtajan esittämät laskut ja toimittaa ne rahastonhoitajalle maksettavaksi.
* Valvoa ja vastata osaltaan yhdistyksen ja hallituksen kokousten päättämien asioiden toimeenpanosta
* Ilmoittaa puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta esityslistalle esittämänsä asiat
* Hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat tehtävät
HALLITUKSEN JÄSENEN TEHTÄVÄNÄ ON
* Valvoa ja vastata osaltaan yhdistyksen ja hallituksen kokousten päättämien asioiden toimeenpanosta
* Edustaa hallituksen määräyksen mukaisesti yhdistystä (yhdistyksen nimenkirjoittaja)
* Valvoa ja vastata osaltaan yhdistyksen taloudenpidosta
* Osaltaan valvoa toimikuntien, työryhmien ja muiden luottamushenkilöiden toimintaa
* Hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat tehtävät
* Ilmoittaa puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta esityslistalle esittämänsä asiat
SIHTEERIN TEHTÄVÄNÄ ON
* Sihteerin päätehtävänä on toimia yhdistyksen hallituksen sihteerinä
* Laatia hallituksen kokousten pöytäkirjat ja toimittaa ne välittömästi niiden puhtaaksikirjoittamisen jälkeen hallituksen jäsenille
* Pöytäkirjojen, kirjeiden, yhteenvetojen, puheiden jne. stilisointi ja puhtaaksikirjoitus ja tarvittaessa kopiointi
* Hallituksen kokousten etukäteisvalmistelut (esityslistat, kopioinnit, ym.
materiaali) puheenjohtajalta saamiensa ohjeiden mukaan
* Huolehtia puheenjohtajan ja hallituksen toimeksiannoista
* Huolehtia yhdistyksen kokousten osanottajien äänioikeuden tarkastamisesta ja kokousmateriaalin (mm. esityslistat, leimatut äänestysliput jne.) jakamisesta hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaan
* Huolehtia yhdistyksen huomionosoituksien hankinnasta hallituksen ohjeiden mukaisesti
* Huolehtia tarviketilaukset (liiton pinssit, liput, tarrat, ym. jäsenistölle
myytävä-, ja välitettävä materiaali) hallituksen ohjeiden mukaisesti
* Kurssi-, koulutus- ym. vastaavien tapahtumien järjestelytyöt ja hoitaminen (valmistelutyöt ja ilmoittautumiset jne.)
* Avustaa puheenjohtajaa yhdistyksen arkistoinnin hoitamisessa
* Hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat tehtävät
JÄSENKIRJURIN TEHTÄVÄNÄ ON
* Huolehtia ja ylläpitää yhdistyksen ajanmukaista jäsenluetteloa (osoitemuutosten, jäsenten liittymisten ja eroamisten sekä muiden jäsentietojen
muutosten kirjaus ja tallentaminen)
* Uusista jäsenistä yhteenvetotilaston tekeminen ja esittely hallituksen kokoukselle
* Huolehtia mahdollisten uusien jäsenten jäsenmaksulomakkeiden saatavuudesta yhdistyksen alueilla
* Huolehtia yhdistyksen alueilla olevan uuden jäsenen informaatiota tukevan voimassa olevan materiaalin saatavuudesta (esim. Caravan-lehti, Alueopas, jäseninfo/vast. jne.)
TALOUDENHOITAJAN TEHTÄVÄNÄ ON
* Saapuneiden laskujen asianmukainen tarkastus ja maksu
* Hallituksen jäsenten ja muiden luottamus- tai toimihenkilöiden matkaym. korvausten asianmukainen tarkastus ja maksaminen
* Palkkojen ja palkkioiden maksu
* Ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen tilitys
* Lainojen korkojen ja lyhennysten maksu sekä vuokrien maksu
* Talletusten ja sijoitusten hoito hallituksen päätösten mukaan
* Annettujen lainojen korkojen ja lyhennysten perintä
* Sopia kirjanpitäjän kanssa yhdistyksen tilikartan mukaisesta maksujen
kirjaamisesta hallituksen päätöksen mukaisesti
* Sopia kirjanpitäjän kanssa kulutusraporttien tulostamisesta hallitukselle
* Toimia asiantuntijajäsenenä tilinpäätösehdotusta laadittaessa esiteltäväksi
hallitukselle
* Hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat talouteen liittyvät tehtävät
* Valmistella talousarvioehdotukseen asiat hallitukselle seuraavalle tilivuodelle
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TREFFITOIMIKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON
* Suunnitella yhdistyksessä järjestettävien treffien ja tapahtumien ohjelma
yhdessä ohjelmatoimikunnan kanssa
* Suunnitella ja toteuttaa treffien henkilöstö-organisaatio
* Treffipäällikkö/Leiripäällikkö toimii treffien henkilöstö-organisaation esimiehenä
* Laatia treffeistä tulo/menoarvio-kehys ja esitellä se hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa hallitukselle
* Huolehtia ja valvoa omalta osaltaan turvallisuusmääräyksien ja –ohjeiden
noudattamista treffien aikana
* Vastata järjestyksen ylläpidosta treffien aikana
* Valvoa tulo/menoarvio-kehyksen toteutumista
* Tehdä tilitys treffituloista erillisellä kaavakkeella ja luovuttaa käteinen
raha rahastonhoitajalle
* Raportoida hallitukselle tapahtumien onnistumisesta
* Noudattaa hallitukselta saamiaan ohjeita ja määräyksiä ja hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat treffeihin liittyvät tehtävät
OHJELMATOIMIKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON
* Suunnitella yhdistyksessä järjestettävien treffien ja tapahtumien ohjelma
yhdessä treffitoimikunnan ja nuortentoimikunnan kanssa
* Laatia tapahtuman ohjelma-suorituksista tulo/menoarvio-kehys ja esitellä
se hyvissä ajoin ennen tapahtumaa hallitukselle
* Toteuttaa ja johtaa ohjelmasuoritukset eri tapahtumissa
* Raportoida hallitukselle tapahtumien onnistumisesta
* Noudattaa hallitukselta saamiaan ohjeita ja määräyksiä ja hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat ohjelmatoimintaan liittyvät tehtävät
TURVATOIMIKUNNAN (TEKNISEN TOIMIKUNNAN) JA AJOTAITOTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON
* Neuvoa ja opastaa yhdistyksen jäseniä turvallisuusasioissa (sähkö-, kaasu-, ajoneuvo-, ym. asiat)
* Aktiivisesti hankkia ja jakaa turvallisuus-, ym. teknistä tietoutta jäsenistölle
* Tehdä hallitukselle ehdotuksia turvallisuusasioiden parantamiseksi yhdistyksen alueilla
* Osallistua yhdistyksen järjestämien tapahtumien suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan
* Valvoa turvallisuusmääräysten noudattamista ja huolehtia saatavilla olevista turvaohjeista yhdistyksen alueilla
* Huolehtia tiedonkulusta yhdistyksen ja liiton turvatoimikunnan välillä
* Tiedottaa ja järjestää tarvittaessa tiedotustilaisuuksia muuttuneista turvallisuusmääräyksistä tai –olosuhteista muiden tapahtumien yhteydessä
* Raportoida hallitukselle turvallisuusmääräysten laiminlyönneistä yhdistyksen alueilla sekä omalta osaltaan tapahtumien onnistumisesta
* Noudattaa hallitukselta saamiaan ohjeita ja määräyksiä ja hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat turvallisuuteen liittyvät tehtävät
* Toteuttaa yhdistyksen ajotaitotapahtuman järjestely vähintään kerran
vuodessa
* Tiedottaa hallitukselle ajotaitokoulutusten tapahtumista ja tarpeellisuudesta
* Toimittaa ajotaitomerkkien suorituspöytäkirjat yhdessä sihteerin kanssa
liiton yhdyshenkilölle
* Tilata yhdistyksestä ajotaitomerkit
* Opastaa ja ohjata jäseniä turvalliseen ajotapaan
* Noudattaa hallitukselta saamiaan ohjeita ja määräyksiä ja hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat tehtävät
ALUETOIMIKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON
* Noudattaa toimintasuunnitelman ja budjetin mukaan alueen toiminnallinen toteutus
* Pitää alue rakenteellisin ja turvallisuuden puitteissa kunnossa
* Huoltaa tai huollattaa ja kunnostaa alueen rakennukset, maaperä, koneet
ja kalusto
* Esittää hallitukselle tarvittavat puutteet ja hankinnat
* Hankkia tarvittavat materiaalit hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti
* Järjestää ja hoitaa isäntätehtävät hallituksen antamien ohjeiden mukaan
* Järjestää tarvittaessa talkoot vähintään keväällä ja syksyllä
* Järjestää treffien ja tapahtumien aikana muille toimikunnille tarvittavat
valmiudet
* Toimia treffien ja tapahtumien aikaan muiden toimikuntien apuna
* Raportoi omalta osaltaan em. tapahtumista hallitukselle

* Esittää hallitukselle ennen budjettikokousta toimintasuunnitelma ja talousarvio
* Noudattaa hallitukselta saamiaan ohjeita ja määräyksiä ja hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat aluetoimintaan liittyvät tehtävät
NAISTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON
* Hoitaa ja järjestää yhdessä aluetoimikunnan kanssa alueen yleinen siisteys ja viihtyisyys
* Järjestää treffien ja tapahtumien aikaan ruokailut ja kahvitukset
* Hallituksen määräämät asiat
* Tehdä toimikunnalle kuuluvien tarvikkeiden hankinnat
* Noudattaa hallitukselta saamiaan ohjeita ja määräyksiä ja hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat toimikunnalle kuuluvat tehtävät
NUORTEN- JA LASTENTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON
* Huolehtia lasten ja lapsiperheiden alueella viihtyvyydestä
* Opastaa tarpeen mukaan lapsia ja nuoria pitämään tilojensa siisteys kunnossa
* Suunnitella yhdistyksessä järjestettävien treffien ja tapahtumien ohjelma
yhdessä treffitoimikunnan ja ohjelmatoimikunnan kanssa
* Huolehtia ja ilmoittaa aluetoimikunnalle lastentilojen turvallisuuspuutteet
ja epäkohdat
* Raportoida treffien ja tapahtumien jälkeen tapahtumien onnistumisesta
* Noudattaa hallitukselta saamiaan ohjeita ja määräyksiä ja hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat toimikunnalle kuuluvat tehtävät
TOIMISTOTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON
* Huolehtia toimiston pitäminen asianmukaisessa kunnossa kaikkina vuoden aikoina
* Tuottaa kopiointipalvelut hallitukselle ja muille tarvitseville toimikunnille
* Tehdä tarvittavat aluetiedotteet hallituksen ja toimikuntien antamien ohjeiden mukaan
* Hoitaa treffien ja tapahtumien aikaan sisäänkirjaukset ja rahastus
* Tilittää rahastus taloudenhoitajan antamien ohjeiden mukaan eteenpäin
* Pitää majoitusluettelot asianmukaisessa kunnossa ja säilytyksessä, sekä
toimittaa ulkomaalaisten majoituskortit viipymättä poliisiviranomaiselle
* Toimittaa hallitukselle pyydettäessä majoitustilasto
* Huolehtii toimiston laitteiden ja koneiden kunnossapidosta ja huollosta
* Noudattaa hallitukselta saamiaan ohjeita ja määräyksiä ja hoitaa muut yhdistyksen hallituksen antamat toimistotoimikunnalle kuuluvat tehtävät
* Pitää kausipaikkaluetteloa ja sähkön seurantaa hallituksen antamien ohjeiden mukaan
Vahvistettu SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n kevätkokouksessa 19.4.2009

SF-Caravan Kuopion Seutu ry
TALOUSSÄÄNTÖ
Yleistä
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n (myöhemmin yhdistys) hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja –asetuksen sekä yhdistyksen sääntöjen lisäksi tämän
taloussäännön määräyksiä.
Hallituksen tulee yhdistyksen päätöksen mukaisesti huolehtia yhdistyksen
hallinnosta toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.
Varainhoidon johto ja valvonta, samoin kuin tämän taloussäännön noudattamisen valvonta, kuuluu hallitukselle ja on asianmukaisesti järjestettävä.
Hallituksen pöytäkirjoissa on todettava seuraavat talouteen liittyvät tapahtumat:
* jäsenmaksut
* lainanotto
* tilienkäyttöoikeudet
* talousarviot
* tilinpäätökset
Hallituksen pöytäkirjoihin kirjataan myös huomattavimmat talouteen liittyvät tapahtumat, kuten lahjoitukset, keräykset yms. ja niiden tulokset.
Pöytäkirjoihin kirjataan myös oleelliset poikkeamat talousarviosta, poikkeamat sääntöjen noudattamisesta sekä oleelliset jäsenmäärän muutokset.
Hallitus voi harkintansa mukaan siirtää tässä taloussäännössä tarkoitettuja
tehtäviä asettamalleen toimikunnalle, tai muulle asettamalleen vastaavalle
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elimelle, joka toimii hallitukselta saamiensa ohjeiden ja määräysten mukaan.
Taloussuunnittelu
Hallituksen on vuosittain hyvissä ajoin laadittava toimintasuunnitelma ja talousarvio yhdistyksen syyskokoukselle päätettäväksi ja vahvistettavaksi.
Arvioiden laadintaperusteiden tulee ilmetä ja toimintasuunnitelmasta.
Hallituksen tehtävänä on laatia myös 3-5 vuotta aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma.
Kirjanpito
Yhdistyksen tulee hoitaa ja järjestää kirjanpitonsa siten, kuin kirjanpitolaissa ja –asetuksissa on säädetty huomioiden lisäksi tämän taloussäännön erityismääräykset sekä hyvän kirjanpitotavan asettamat vaatimukset.
Kirjanpito tulee järjestää niin, että se vastaa toiminnan laatua ja laajuutta.
Tilit tulee järjestää siten, että tililuettelo (tilikartta) vastaa rakenteeltaan yhdistyksen toiminnan luonnetta. Tililuettelo tulee laatia siten, että sillä on
yhteys talousarvioon, tuloslaskelmaan ja taseeseen.
Tilikauden tulot ja menot tulee kirjata bruttomääräisinä omille tileilleen vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista tarpeellisia oikaisukirjauksia
lukuun ottamatta.
Vastikkeettomat saannot kuten lahjoitukset tulee merkitä kirjanpitoon saannon tapahtumahetken todennäköisen käyvän arvon suuruisina.
Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa hallitus, käytännön toimenpiteet hoitaa
taloudenhoitaja.
Yhdistyksen vaihto-omaisuudesta on pidettävä luetteloa joitten arvo on yhteensä yli 100€.
Tilinpäätös
Yhdistyksen tulee laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös kirjanpitolain ja –
asetuksen edellyttämällä tavalla hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen.
Yhdistyksen tuloslaskelma tulee laatia kirjanpitoasetuksen säännökset huomioiden ryhmiteltynä siten, että ryhmittely selkeästi kuvaa yhdistyksen
toiminnan laatua ja laajuutta. Tuloslaskelma tulee esittää sellaisessa muodossa, että se on verrattavissa hyväksyttyyn talousarvioon ja edellisen vuoden vahvistettuun tilinpäätökseen.
Tuotot ja kulut tulee esittää bruttomääräisinä vain tarpeellisin oikaisuviennein korjattuna.
Hallitus päättää:
* tilinpäätöksessä esitettävistä käyttöomaisuuden poistoista
* vaihto-omaisuuden arvon alentamisesta varastokirjanpidossa.
* Taloudenhoitaja valmistelee yhdessä kirjanpitäjän kanssa viimeistään maaliskuun 1. päivään mennessä tilinpäätösluonnoksen hallituksen käsittelyä
varten.
Hallituksen hyväksyttyä tilinpäätösluonnoksen laaditaan tilinpäätös, jonka
hallituksen jäsenet varmentavat päiväyksin ja allekirjoituksin.
Hallituksen on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus yhdistyksen
kevätkokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapaudesta päättämistä varten.
Sisäinen valvonta
Yhdistyksen hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon sisäinen tarkastus on asianmukaisesti järjestetty.
Tilivuoden aikana vähintään neljännesvuosittain laaditaan hallitukselle pääkirjaan ja tuloslaskelmaan perustuva talousarvion vertailu eriteltyine menoja tulokohtineen. (kustannuspaikkaraportti).
Kaikki asiakirjat ja arvopaperit on säilytettävä ja arkistoitava huolellisesti.
Yhdistyksen maksuliikenne tulee vähäisiä kassatapahtumia lukuun ottamatta hoitaa pankkitileiltä. Tilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää hallitus, joka päättää myös miten rahavaroja hoidetaan.
Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että talousarvion toteutumista seurataan toiminnan laajuutta ja laatua vastaavalla tavalla. Hallituksen pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä olennaisista poikkeamista talousarvioon. Hallituksen pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä myös yhdistyksen saamista lahjoituksista ja muista sellaisista tuloista, joita talousarviossa ei ole ennakoitu
ja jotka eivät ole määrältään vähäisiä.
Arpajaisten, keräysten sekä muusta vastaavanlaisesta varainhankinnasta tulee noudattaa niistä annettuja säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita.
Yhdistyksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus valvoa yhdistyksen pankkitilien saldoa, käteiskassan täsmäämistä, maksukorttien
käyttöä sekä yhdistyksen muiden rahavarojen ja vaihto-omaisuuden hoitoa
sekä tositteiden muotomääräysten noudattamista.

Yhdistyksen tositteet hyväksyy hallituksen johtosäännön mukainen henkilö. Tositteessa tulee olla tilaajan allekirjoitus ja toimikunnan tms. puheenjohtajan tarkastusmerkintä sekä selvitys siitä, mihin tarkoitukseen hankinta
tai kulu kohdistuu. (kulu- tai hankintatili).
Hyväksyjän on tarkistettava, että maksu on yhdistyksen toiminnasta johtuva, sopimuksen tai talousarvion mukainen. Taloudenhoitaja on velvollinen
seuraamaan kirjattavien tositteiden muotomääräysten täyttämistä. Epäselvissä tai muissa vastaavissa tapauksissa taloudenhoitajalla on oikeus pyytää
hallitukselta selvitystä maksuista.
Luottamushenkilöiden matka-, kulu-, tms. tositteet hyväksyy aina hallitus.
Tilienkäyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla ja/
tai hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä, jokaisella erikseen.
Maksumääräyksen antaa hallituksen johtosäännön mukainen henkilö tai hallitus.
Maksumääräyksen antajan on todettava, että vaaditut vastaanotto-, tarkastus- ja hyväksymismerkinnät on tehty. Taloudenhoitaja huolehtii tiliöinnistä.
Matkaennakon tai muun menoennakon maksumääräyksen antaa hallituksen
johtosäännön mukainen henkilö tai hallitus.
Ennakot tulee selvittää 21 vuorokauden kuluessa tapahtumasta, johon ennakko annettiin.
Maksuliikenteen hoitaa taloudenhoitaja. Maksut on ensisijaisesti maksettava pankkitileiltä.
Jäsenmaksut perii ja tulouttaa SF-Caravan ry liiton ohjeiden mukaisesti.
Määräaikana saamatta jääneistä huomattavista saatavista ja tilittämättömistä
ennakoista on rahastonhoitajan tehtävä ilmoitus yhdistyksen hallitukselle,
joka ryhtyy toimivaltansa mukaisiin toimenpiteisiin. Hallituksen tehtävänä
on valvoa, että poistetut saatavat, mikäli mahdollista, peritään.
Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi tulee syyskokouksessa valita esteettömät henkilöt ja/tai tilitoimisto yhdistyksen sääntöjen mukaisesti tilivuodeksi kerrallaan.
Tilintarkastajien tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa
tarkastaa yhdistyksen tilinpäätös ja kirjanpito sekä hallinto ja kultakin tilikaudelta antaa tilintarkastuskertomus yhdistyksen sääntöjen mukaan.
Tilintarkastajilla on oikeus antaa kertomuksessaan tietoja, joiden saattamista
yhdistyksen jäsenten tietoon he pitävät tarpeellisina.
Yhdistyksen hallituksen tulee varata tilintarkastajille mahdollisuus toimia
siinä laajuudessa, kuin nämä katsovat tarpeellisiksi sekä antaa sellaisia selvityksiä ja sitä apua, jota tilintarkastajat tehtävässään pyytävät.
Hallituksen on yhdistyksen sääntöjen mukaan annettava tilinpäätös liitteineen ja toimintakertomus tilintarkastajien tarkastettavaksi yhdistyksen
sääntöjen mukaan.
Hallitus esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kevätkokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapaudesta päättämistä varten.
Vahvistettu SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n kevätkokouksessa 19.4.2009

SF-Caravan Kuopion Seutu ry
MATKUSTUSSÄÄNTÖ
Yleistä
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n (myöhemmin yhdistys) matkakustannusten korvauksessa noudatetaan tätä matkustussääntöä.
Matkapäätökset tekee yhdistyksen hallitus ja ne kirjataan pöytäkirjaan.
Korvaukset
1. Yhdistys korvaa matkasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Tällaisina kustannuksina pidetään pääsääntöisesti yhdistyksen kokousten tai hallituksen etukäteen päättämien matkamääräysten (esim. edustustehtävien
vaatimia) matkakustannuksia ja tällaisina kustannuksina pääsääntöisesti hyväksytään:
* matkaliput junalla ja linja-autolla, laiva- ja lentoliput turistiluokassa sekä
raitiotieliput
* makuuvaunuliput, paikkaliput junissa ja linja-autoissa
* muista matkaan liittyvistä kustannuksista on oikeus saada korvaus vain,
mikäli ne selvästi liittyvät matkan tarkoitukseen ja hallitus on ne etukäteen
hyväksynyt (esim. leirintä- ja osanottomaksut, vuokra-auto jne)
Kustannusten korvaukset suoritetaan tosiasiallisten kulujen mukaan. Hallitus voi yksittäistapauksissa muuttaa korvausperustetta. Korvausperusteet
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mainitaan erikseen matkapäätöksen yhteydessä.
2. Oman auton käyttö on sallittua silloin, kun matkan luonne sitä edellyttää
ja hallituksen antama matkamääräys sen sallii. Oman auton käytöstä maksetaan Verohallituksen vuosittain vahvistamat korvaukset.
3. Milloin matkan aikana joudutaan majoittumaan, korvataan huoneen käytöstä johtuvat majoituskustannukset majoitusliikkeen laskun mukaisina
noudattaen kuitenkin verohallituksen matkustussäännön enimmäismääriä.
4. Treffeille yms. sellaisille osallistuville hallituksen tai muille hallituksen
määräämille henkilöille korvataan ao. kulut vain siinä tapauksessa, että heille
on sovittu/osoitettu selkeä tehtävä tapahtumassa. (esim. edustus tai muu
vastaava).
5. Hallituksen jäsenille korvataan osallistumisesta hallituksen kokoukseen
aiheutuneista matkakuluista puolet halvimman kulkuneuvon mukaan. Matkalasku on tilitettävä jäljempänä olevan tilitysohjeen mukaan. Muita matkustuskustannuksia ei korvata.

yhdistyksen tehtävien hoitamiseen kuluneelta ajalta. Yhdistyksen nimeämille virallisille edustajille (esim. liittokokous) maksetaan yhdistyksen päiväraha koko siltä ajalta, jonka edustustehtävä kestää.
Ulkomaanmatkat
Hallitus päättää ulkomaanmatkoista ja korvausperusteista.
Tilitys
Matkamenot tilitetään välittömästi, kuitenkin viimeistään 10 vrk:n kuluessa
matkalta palattua.
Tilitykseen käytetään matkalaskulomaketta (liite 1.), johon asiaa koskevat
matkakuitit on liitettävä tositteiksi. Asianmukaisesti täytetty matkalasku
toimitetaan yhdistyksen rahastonhoitajalle. Hyväksytyt matkalaskut (pöytäkirjatut) rahastonhoitaja maksaa kuukauden kuluessa. Muut matkalaskut
maksetaan niiden tultua hyväksytyiksi hallituksessa.

Vahvistettu SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n kevätkokouksessa 19.4.2009
Päivärahat
Pääsääntöisesti, ellei erityisiä syitä ole olemassa, ei päivärahoja suoriteta.
Hallitus voi päätöksellään hyväksyä päivärahojen maksun erityisin perusNäillä yhdistystoimintaan pohjautuvilla säännöillä
tein.
selkeytetään yhdistyksen, hallinnon, toimikuntien ja
Mikäli päivärahaa maksetaan, noudatetaan tällöin verohallituksen matkustussääntöä.
henkilöiden tehtäviä. Jos sinua jokin asia askarrutMatka-ajan katsotaan alkavan silloin, kun matkustaja lähtee kotoaan/tai vas- taa, ota yhteyttä suoraan niihin henkilöihin jotka hoitaavasta (esim. kausipaikalta) ja päättyvän silloin, kun hän palaa kotiinsa/tai
tavat asiaasi koskevaa tehtävää.
vastaavaan (esim. kausipaikalle), kuitenkin siten, että kokonaismatka-aika
on suhteessa suoritetun tehtävän vaatimaan aikaan. Luottamushenkilöille
maksetaan päivärahaa treffien osalta ainoastaan käytetystä matka-ajasta ja
Hallitus

NCT-2009 Pohjoismaiset Karavaanipäivät 2009
Joka neljäs vuosi pidetään Suomessa Pohjoismaiset Karavaanipäivät. Tällä kertaa paikaksi on valittu
Matkailukeskus Rauhalahti Kuopiossa. Koska Rauhalahti on karavaanipäivien aikaan täysi, ei sinne voida majoittaa enempää kuin on ennakkoilmoitautuneita. SFC-Alatalo palvelee tapahtumaviikon aikana
kaikkia karavaanareita. Meille voit tulla myös odottamaan Rauhalahden porttien avautumista 5. 7 klo
14.00. Voit myös tulla vielä tapahtumankin jälkeen 11.7 nauttimaan Juurusveden kauniista järvimaisemasta. Meillä on toimisto avoinna kesällä päivittäin klo 09 -22 välisen ajan. Puh. 050 - 309 8012
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Talvipäivät vietettiin Alatalossa viikon 10
päätteeksi. Jälleen sää suosi 68 perhettä.
Toimintapaikkana oli saunaranta, josta tapahtui pilkkikilpailuun lähtö. Pilkille osallistui kolmekymmentä kilpailijaa. Tällä kertaa
suurimman kalasaaliin ja kiertopalkinnon sai
Maria Knuuti Kuopiosta. Kilpailussa hyväksyttiin kaikki kalat, jolloin voittajasaaliin
painoksi saatiin 4930 g. Miesten sarjan voittajaksi tuli Esko Hakkarainen 929 g saaliilla.

Lasten sarja oli tasaisin, 0 g saalis neljällä
kilpailijalla. Koko päivän saaliin yhteispaino
oli 9177g, josta arvauskilpailun lähin erehtyi
vain 27 g päähän.
Rannassa oli myös lasten hiihtokilpailut.
viidessä eri sarjassa. Osanottajia oli 17, kahdesta yhteentoistavuotiaita. Kilpailuissa
saatettiin nähdä jopa tulevien olympiavoittajien kilpailusuorituksia. Jäälle auratulla
luistelukentällä taisi joku luistelijakin käydä

Tuomareiden Sakun ja Jorman tarkastettavana Ari.
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tekemässä tyylikkäitä kiemuroita. Tapahtumien jälkeen päivää jatkettiin maittavaa keittolounasta nauttien. Illalla jälkipelit pidettiin
Tipulassa Taru & Tonika- yhtyeen säestämänä.
Kiitos kaikille tapahtuman toteuttajille ja
hyville yhteistyökumppaneillemme runsaista
palkinnoista.
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OSA 2: Eurooopan huipulle
Koska treffit viinitilalle oli buukattu vasta
klo 16.00, pidimme siestaa kämppärillä puoli
kahteen asti. Päätimme lähteä retkellemme
“vain” kolmella autolla. Ajoimme erittäin
upeitten maisemien läpi kohden Radda in
Chianti’n kylää. Pidimme maisematauon,
söimme paikalliset jätskit. Hinnat vaihtelivat
2:sta 3:een € / kpl. Söimme 2,20 satsin, joka
oli aivan riittävä. Jatkoimme matkaamme kohden viinitilaa. Loppumatka noin 400 metriä
oli niin jyrkkää, että autot kannatti jättää suosiolla mäen alle, eli kävelimme mäen rinteeseen, jossa Caprasa-niminen tila sijaitsee.
Esittelijä olikin suomalainen, joten asiat selvisivät ilman tulkkausta. Esittelijä oli entinen
tietokonenörtti, joka oli hypännyt pois oravanpyörästa toistavuotta sitten ja tullut Italiaan “viinikauppiaaksi”. Veijari tuntui tietävän asiansa. Hieno esitys, joka oli huomattavasti erilaisempi kuin viime kesäinen Tsekissä. Mekin opimme alkeita viineistä - korkkia haistamalla ei selviä mitään, huippu kallis
ei välttämättä ole parasta etc..
Caprasa-tila on perinteinen noin 700 vuotta vanha sukutila ja erikoistunut luomutuotantoon. Viinituottajana tila on pientuottaja,
vain noin 20-tuhatta pulloa vuodessa, kun
isot tuottavat miljoonia pulloja. Erikoistumisensa ansiosta he ovat saaneet monta huippu sertifikaattia. Alueen viinien yhteinen tuotelogo on musta kukko. Chianti on Toscanan tunnetuimpia ja suosituimpia alueita.
Siellä on metsäisiä kukkuloita, kauniita kyliä
ja viinitarhoja, joissa tuotetaan laadukkaita

punaviinejä.
Esittelyjen jälkeen teimme ostoksia. Viiniesittely maksoi 15 €/ henkilö, viinit 10 €/
pullo ja ylöspäin.
Kaupanteon jälkeen rinnettä alas autoille
ja sitten toista vihreää tietä takaisin kämppärille. Selvitimme velkamme respassa, joka oli
22 € / autokunta vuorokaudessa. Kämppärillä on myös hyvä kauppa, josta saa ostaa
peruselintarvikkeet, kuten lihat, juustot leivät ja vielä sopuhintaan. Perhe omistaa ja
hoitaa camping-alueen ja se kyllä näkyy alueella.
Jälleen oli aika siirtyä tielle. Oli perjantai
aamu klo 9.00, kun suuntasimme taas vihreälletielle. Kiipesimme mäelle ja heti laskeuduimme alas laaksoon. Näkymät olivat huikeat. Tulimme jälleen kukkulalla olevaan pikkukaupunkiin San Gimignano’on, jonka jälleen kerran ovat perustaneet etruskit jo 900luvulla. Kaupunki on pieni, sen ympäri kiertää parissakymmenessä minuutissa, mutta se
on kuuluisa torneistaan ja juuri niitä tullaan
katsomaan samoinkuin sen hyvin säilyneitä
muureja.
Parkkipaikat autoillemme löytyivät muutaman kilometrin päästä - lähes kämppäri -, ja
palvelu oli hienoa. Isäntä vei meidät Transitillaan kaupunkiin ja haki sovittuna aikana
takaisin, hieno palvelu ja koko lysti maksoi
vain 4 €/ tunti. Meiltä meni 16 €.
Kaupungissa kävimme ilman muuta Duomossa, hinta 3 €/ nenä. Ja nälkäkin tuli Panniini + vesi 6 €/ nenä ja hyvää oli.
Seuraava kohde oli sitten jälleen kuinkas
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muuten etruskien aikainen kukkulakaupunki Volterra. Kukkula on 540 metriä korkea.
Vaikka saimme autot aivan kaupungin portille, oli nousu vanhaan keskustaan vaativa.
matkalle sattui jopa portaikko, jossa oli 102
rappua muun rinteen lisäksi. Volterran ehdottomasti suurin nähtävyys on etruskiajan
museo - Museo Etrusco Guornacci. Kannattaa katsoa. Alabasteri on jo satoja vuosia
ollut toimeentulon perustana. Museo Etrusco Guornacci on Euroopan suurimpia etruskimuseoita. Vanhimmat esineet ovat noin
2500 vuotta vanhoja. Suositellaan!
Aikamme ihmeteltyämme palasimme autoille ja suunnistimme seuraavaan kortteeriin,
joka on Campeggio Toscana Village, Montopoli- nimisessä kaupungissa. Vaikka alue
on aivan moottoritien vieressä, niin liikenteen melu ei juurikaan kuulu sinne. Alue on
siisti rinteeseen pengerretty, sorapintaset
auto- tai vaunupaikat, sos.tilat olivat uudet
ja siten siistit. Kustannukset silti kohtuulliset 31,50 €/ autokunta ja vrk.
Lauantai 19.7. pidettiin vapaapäivänä. Otettiin aurinkoa, tarinoitiin retkistämme. Illalla
pidimme pizzakekkerit ja testasimme eri
grappalaatuja.Pizzat olivat hyviä ja grappa
ärhäkkää. Ei saatu selvää oliko kalliimpi parempaa vai halvempi. Ansaittu lepopäivä!
Pizzat maksoivat 5,50 - 6 €/ kpl ja olivat erittäin hyviä. Ja aurinkoa riitti, noin 30 astetta.

Pisan kalteva torni
Koitti sunnuntai ja elefantit lähtivät kohden rannikkoa ja Pisan kaupunkia. Päivä lähti
heikosti käyntiin. Ensin oli pääportti vielä

Reissaajat
kiinni, vaikka sen piti olla auki viimeistään
yhdeksältä. No aukesihan se vihdoinkin.
Toiseksi Markun autossa ilmeni käyntihäiriöitä. Moottori ei käynyt kaikilla sylintereillä.
Täällä emme voineet asialle mitään. Jatkoimme kohden Pisaa ja samalla Sari selvitti mahdollista korjaamoapua Pisasta. Paikka selvisi, mutta sinne päästäisiin aikaisintaan tulevana maanantaina. Ajelimme rauhallisesti Pisaan. Löysimme suhteellisen ison kadun varrelta parkkipaikat. Kävelimme kohden Campo dei Miracol’ia (ihmeiden kenttä), jossa
ovat kalteva torni (Torre Pendente), tuomiokirkko (Duomo) ja kastekappeli (Battistero).
Nämä ovat vanhan kaupungin ehdottomasti
ykkösnähtävyydet. Torni on todella pahasti
kallellaan, vaikka sitä oiottiin viime vuosikymmenellä. Jonot torniin olivat usean tunnin
mittaisia, joten emme jääneet odottamaan.
Tornin huipulle vie 294 porrasta. Pääsymaksu torniin 15 €/ henkilö. Duomo oli ilmainen
ja se tarkastettiin. Kuten tähänkin asti, niin
tämäkin Duomo oli erittäin upea ja tietenkin
marmoria Pisan nähtävyydet ovat pääosin
ihmeiden kentällä. Heti portin ulkopuolella on
vain markkinatoreja ja krääsää myynnissä laidasta laitaan.
Lähdimme takaisin autoille. Heti huomattiin, että Markun autossa oli käyty. Onneksi
oli tullut kiire ja vahingot jäivät vähäisiksi.
Tämä oli se kolmas vastoinkäyminen tälle
päivälle! Pisassa sain Patrickilta upean lisänimen “yleisvaari”, olen ylpeä!
Me jatkoimme matkaamme seuraavaan yöpymispaikkaamme. Markun perhe jä odottamaan Pisaan. Jälleen ajoimme upeata, mutta
erittäin kapeata vihreää vuoristotietä kohden
seuraavaa camping aluetta nimeltään Camp
Lago Paradiso Gramolazzo (Lucca). Paikka on
upean vuoren Monte Pisanino’n (1945 m)
juurella. Camping oli melko siisti,
ympäristö ei vaikuttanut “paratiisilta” ja mikä ikävintä, järjestelyt olivat aivan sekaisin.
Rolfilla oli kirjallinen vahvistus tulostamme, mutta
henkilökunta vain pyöritteli olkapäitään. Mekin
saimme kalustomme sijoiteltua puoliväkisin alueelle. Alueen isäntä yritti illalla lepytellä
tuomalla pullat
meille. Päätim-

me ettemme ole kuin tämän yön täällä. Jatkamme aamulla matkaamme kohden uusia
seikkailuja. Tavoite oli kuuluisa La Spezia’sta
ylöspäin oleva rannikko Cinque Terre. Ainoa mitä oli riittävästi oli lämpö. Selvitimme
kämppärin , joka oli 26 €/ vrk autokunnalta.
Maanantai 21.7.aukeni ja me lähdimme ajamaan sitten sovitusti kapeaa vihreätätietä
kohden Aolla’a ja tämän jälkeen jo parempaa tietä kohden La Spezia’a. Läheltä merenrantaa löytyi primitiivinen kämppäri, jota
vapaa-ehtoisporukka hoiti. Maksukin oli
vapaaehtoista. Koska Cinque Terren läheisyydestä ei löytynyt yhtään vapaata kämppäripaikkaa, päätimme jättää Cinque Terren
väliin ja porhaltaa suoraan Asti’in. Se on
noin sadan kilometrin päässä
Genovasta luoteeseen. Koko
ajomatka olisi
noin 250 km
moottoritietä.
Pidimme La
Speziassa kunnon tauon, jonka jälkeen lähdimme liikkeelle. Matka eteni
suunnitellusti.
Genovan kohdalla oli vähän
ruuhkaa. Yhdessä tunnelisa rekka oli hyytynyt omalle
kaistalleen, pääsimme sopivasti ohituskaistaa käyttäen ruuhkan ohi. Erikoista oli jatkuvasti peräkkäin olevat korkeat sillat ja heti
perään tunnelit, vaikuttavaa. Gunnelin kirjanpidon mukaan reitillä oli 88 tunnelia ja
keskipituus liki kilometrin. Genovan suunnalla risteilee moottoriteitä ristiin rastiin, joten on oltava tarkkana, että pysyy oikealla
reitillä. Me onnistuimme ja lähestyimme
Alessandria’a, jonka ohitimme tyylikkäästi lännen puolelta. Ajoimme vielä
nelisenkymmentä kilometriä ja tulimme Astiin. Melko helposti löytyi myös
seuraava yöpaikkamme Camping U.
Cagni. Paikka on käytännössä iso
puisto, siisti ja vehreä. Isäntä palveli
tyylikkäästi. Majoituimme tehden
normaalit iltarituaalit, sekä katselmuksen seuraavan päivän ajoreittiin. Mietittiin vielä, käydäänkö täällä jossain viinitilalla hankkimassa kuuluisaa Asti-samppanjaa. Päätimme jos paikallisessa Penny-kaupasta löytyy, niin
emme etsi viinitiloja,
jos ei niin mietitään
sitten. Ennen nukkumaan menoa selvitimme välimme kämppärin
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isäntien kanssa. Vuorokausi maksoi 23,50 €.
Päivä oli aurinkoinen lämpöä 25 astetta, yölämpötila 15 astetta. Sitten orrelle!
Tässä vaiheessa voidaan todeta, että retkemme taiteellinen osa oli käsitelty. Oli siirrytty tekniseen vaiheeseen.
Italian moottoritiet ovat maksullisia ja rahastetaan ajokilometrien mukaa. Esimerkkinä La Spezia - Asti oli 16,30 €.
Lähdimme aamulla “normaaliaikaan” liikkeelle. Penny-kauppa löytyi pienen ajon jälkeen ja eikun tuhlaamaan. Kaupasta löytyi
hyvät valikoimat Asti-samppanjaa, joten viinitilaretki unohdettiin. Kun rahat oli tuhlattu, matka jatkui kohden Ranskaa ja
Chamonix’ia. Lähdimme Astista kohden poh-

joista upeata maisematietä kohden Casale’n
ja Verelli’n kaupunkeja. Tultiin moottoritielle
no A26/4, jota pitkin ohitettiin Torino riittävän kaukaa. Pian tuli risteys, josta matka
suuntautui tietä no A5 kohti pohjoista ja Alppeja. Karttureita valistettiin, että kohta alkaa
serpentiinit! No onneksi näin ei käynyt, vaikka maisemat olivatkin ylvään vuoristoisia.
Aikamme ajeltuamme tulimmekin lähes Italian rajalle kaupunkiin nimeltä Courmayeur.
Erittäin super maisemissa jäimme parkkiin
ihailemaan sangen upeita alppi-maisemia.
Silmiä hivelevää, sanoin ei voi kuvata tätä
luonnonkauneutta.

Mont Blanc
Reilun tauon jälkeen suuntasimme portille, jossa maksoimme viimeiset Italian moottoritiemaksut ja saimme lähtöluvan kohti
Mont Blanc’in lävistävää tunnelia, joka on
11,5 km pitkä ja maksaa 44 € matkailuautolta
ja 38 € henkilöautolta. Liikenteen sujuvuutta valvotaan erittäin tarkasti onnettomuuksien välttämiseksi.Nopeusrajoitus on 80 km/
h. Meidän matkamme sujui hyvin. Tämäkin
matka oli yksi suurista kokemuksistamme.
Saavuimme Chamonix’in kaupunkiin, jonka
laidalta helposti löytyi seuraava yöpaikkamme eli Camping Les Molliasses. Puistomainen paikka Mont Bancin rinteessä. Korkeimmillaan se on 4807 metriä merenpinnasta. Me
olimme nyt 1053 metriä ja vieressäoleva huippu on 3842 metriä, joten mäkiä riittää. Itse

Reissaajat
kaupunki on meidän mittapuumme mukaan
kylä. Turisteja näin kesälläkin täällä on paljon. Talvella hiihtokauden aikana varmasti
on vieläkin vilkkaampaa. Meitä varten oli
varattu upea alue aivan sos.tilojen vieressä
ja lähellä pääporttia. Majoituimme rauhallisesti, jälleen kiireisimmät kävivät jo “kylällä”. Seuraavan päivän retki Mont Blancin
huipulle jännitti jo etukäteen, mutta antoi
kuitenkin nukkua rauhassa.
Niinpä sitten jo aamulla klo 8.00 patikoim-

me reilun puolen kilometrin matkan Aiguille
Du Midi’lle. Katselimme huimaa nousua ylös
huipulle. Lunastimme pääsyliput 44,- € /
persoona, joka antaa luvan nousta kondolihissillä ensin 2317 metriin ja sieltä toisella
liki pystysuoraan 3777 metriin jolloin ollaan
teknisellä huipulla. Jos haluaa vielä nousta
näköalatasanteelle, pitää vielä ajella hissillä
ja ollaan 3842 metrissä. Hissi kuitenkin maksoi erikseen. Täältä oli myös mahdollisuus
patikoida sekä jäätunnelia että avojäätikköä
pitkin Italian puolelle, josta myös on laskeutumismahdollisuus aiemmin mainittuun
Courmayeur’iin ja sieltä bussilla takaisiin
Chamonixiin. Tämän retken hinta on 89,- € /
nenä. Näkymät ympäristöön olivat jälleen
silmiä hiveleviä, nyt katseltiin alaspäin vuorilta kun edellispäivänä katseltiin ylöspäin!
Aikamme ihmeteltyämme aloitimme paluumatkan, joka ylhäällä meinasi olla ongelmallinen portaikkojen takia. Olivialla oli suuria
vaikeuksia näissä, mutta asia kuitenkin hoitui. Kondolit, jotka kuljettavat noin 60 henkeä kerrallaan, toivat meidät takaisin “maankamaralle”. Täällä totesimme, kun katsoimme nyt olevaa jonoa hissille, että jälleen aamuvirkkuudesta oli iso hyöty. Katselimme
vielä kaupunkia ja tehden “heräteostoksia”.

Lämpötila kaupungissa oli 25 astetta, kun se
huipulla oli tasan 0 astetta. Hiljalleen palasimme Olivian taksin “siivellä” takaisin kämppärille. Iltatoimien jälkeen vietimme myös
Oilin nimipäivää. Päivänkakkara itse arveli
ettei hän ole aiemmin viettänyt näin ikimuistoista nimipäivää kuin tämä oli.
Maksoimme myös camping-maksut, joka
oli mielestämme paikka huomioiden sangen
kohtuullinen eli 38,- € koko potti. Näin oli
tehty pikavisiitti Ranskaan ja uudet kohteet

odottivat meitä. Saimme myös viestin, että
Markku oli saanut autonsa kuntoon, vika ei
ollutkaan ollut iso, vain sähköinen (yksi suutin ei saanut polttoainetta!!!). He katselevat
keskiviikkona Cinque Terren ja ajavat illan
kähmässä seuraavaan kohteeseemme
Interlaken’iin.
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Interlaken ja Top of Europe
Aamu kirkastui jälleen aurinkoisena, kun
suuntasimme kohden Sveisiä. Pikavisiittimme Ranskaan oli päättynyt, joskin se oli erittäin mieliinpainuva. Chamonixistä lähdimme
jälleen kerran upeata maisematietä yli alppien . Korkealla Ranskan ja Sveitsin rajamailla
ihailimme jälleen kerran upeita
alppimaisemia.Rajan jälkeen putkahti kaukaa
puitten välistä alhaalla laaksossa oleva
“kylä”. Mietimme, että ei kai meidän tarvitse
laskeutua noin alas, mutta miten ollakaan, aikamme serpentiinejä kurvaillessamme olimmekin yllätys yllätys ko
kylässä, nimeltään Martigny. Olipa jälleen hieno ja vehreä kaupunki. Tulimme moottoritielle , joka vei meidät pohjoiseen Aigle’en. Täältä käännyimme
pienemmälle, jälleen maisematielle kohden koillista ja kaupunkeja Saanen ja
Spiez. Tie muuttui moottoritieksi ja viimeiset kymmenet kilometrit ajelimme
kohden Interlaken’ia ja seuraavaa camping aluetta. Tulimme kaupungin laidalla olevalle erittäin siistille ja täsmälliselle alueelle Camping Hobby 3, jonka omistajina ja hoitajina ovat äiti ja
tytär Lily ja Heidi Blatter. Heidi-rouva
meinasi saada sydärin, kun näki meidän elefantti-kolonnan, koska tulimme
vuorokautta liian aikaisin heidän portillaan. Mutta alkujärkytyksestä toivuttuaan, hän ohjasi meidät millilleen alueelleen parkkiin. Nyt emme olleet aivan
vierekkäin, mutta se ei häirinnyt. Hieno vastaanottomme perustui myös siihen, että Rolf ja Gunnel olivat vanhoja

tuttuja Blatterin rouvien kanssa. He olivat
2000-luvun alussa olleen Europa Rally’n aikana majoittuneina tällä samalla kämppärillä.
Interlaken on upea turistikaupunki järvien
Thuner See ja Brienzer See välisellä tasaisella kannaksella. Järvet yhdistyvät toisiinsa
kanavalla. Kaupungin kaduilla ja kaupoissa
tapaa ystävälliset kasvot, vaikka vastassa
on kansallisuuksia ympäri maailman. Viihtyi-
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sää! Täälläkin saisi kulumaan useampiakin
päiviä.
Kaupunki ja camping-yrittäjät olivat sopineen keskenään, että jokaiselle vieraalle annetaan ilmaiset bussiliput vierailun ajaksi.
Toimenpide helpotti kaupungin parkkiongelmia ja asiakkaiden kulkua keskustaan. Hieno
järjestely! “Etsintäpartio” kävikin jo illalla
tutustumassa järjestelmään ja toimihan se
kuin sveitsiläinen käkikello.
Illan mittaan myös Rintalat tulivat kämppärille. He olivat katselleet hienot Cinque
Terren nähtävyydet ja vasta sitten lähteneet
kohden Interlakeniin. Heillä olikin pitkä ajomatka Pisasta tänne Interlakeniin, mutta sen
korvasivat myös mahtavat maisemat siltoineen ja tunneleineen.
Kun koko elefantti-tiimi oli jälleen kasassa, mietimme seuraavan päivän ohjelmaa.
Päädyimme siihen, että osa ryhmästämme
“kiipeää” hammasratas-junalla kohden Jungfrau’n
huippua. Osa tyytyy katselemaan alhaalla näiden “urhoollisten” menoa. Retki huipulle on kallis 177,- Sveitsin
frangia hengeltä. Vaihtoehtona olisi viikkolippu, noin
190,- SFr. Jälkimmäisellä saa
pyöriä junilla mielen määrin
viikon ajan. Porukat tekevätkin niin, että ajavat jollekin
asemalle, vaeltavat joko ylöstai alaspäin ja nousevat jälleen junaan. Ja toistavat tämän seuraavana päivänä.
Mainokset Jungfrau-kierroksesta näyttivät houkuttelevilta ja upeilta, eikun mukaan!
Niinpä perjantaina 25.7.
osa ryhmästämme lähti bussilla Interlaken Ost-asemalle.
Ostettiin liput huipulle. Seuraava juna lähtikin melko
pian. (Junia kulkee puolen
tunnin välein). Ajelimme
“normaalilla” junalla Lauterbrunnen asemalle, jossa oli
vaihto hammasratasjunaan ja
matka rinteeseen alkoi. Matkan varrelle jäi talviurheilusta kuuluisa Wengen. Tulimme Kleine Scheidegg’iin, jossa oli seuraava junan vaihto.
Jatkoimme samanlaisella
hammasratasjunalla kohden
huippua, Jungfraujoch’ia.
Jungfaujoch Top of Europe.
Viimeinen lähes puolen tunnin matka mentiin tunnelissa. Koko matka kesti noin 2,5
tuntia, matkaa tehtiin noin 20
km, noustiin 3454 metriin
merenpinnasta. Täältä nous-

tiin vielä hissillä 3571 metriin ja oltiin
Jungfraujoch’in laella. Vieressä seisoivat ylväinä Eiger 3970m, Mönch 4107 m ja Jungfrau 4158 m. (Kuriositeetti: Mont Blanc on
4807 m ja Aiguille Du Midi 3842 m.) Vuorten
arvo turismissa on havaittu jo toista sataa
vuotta sitten, jolloin ensimmäiset radat valmistuivat. (Myös Mont Blanc’n systeemit
ovat yli sata vuotta vanhoja.) Katselimme
hulppeita alppi-maisemia sekä sisä- että ulkotiloista. Kävimme itsekin tallustelemassa
ikijäällä, katselimme lumilautailijoita, jääkiipeilijöitä sekä patikoijia jäätiköllä. Näkymää ei
voi sanoin kertoa, niin erikoista ja kaunista
se oli. Mutta silmänruoallakaan ei yksistään
elä, joten teimme pikaruokailun. Tilasimme
pastan kastikkeineen á 17,- SFr + olut, jonka
olimme “tienanneet” seisomalla alkumatkan
hammas-ratasjunassa, normaali oluen hinta
oli 5,- SFr. Ruokailun jälkeen tutustuimme
ikijääluolaan, joka oli kaivettu sananmukai-
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sesti ikijäähän. Käytäväkin oli jäätä ja osin
liukas, reunoilla erilaisia jääveistoksia. Erikoinen ja upea. Kun katselusta oli saatu tarpeesemme ja kroppakin alkoi väsyä, alkoi
paluumatka alas Interlakeniin. Eka junalla
takaisin Kleine Scheideggiin. Täältä nyt toista reittiä kuin tullessa, nyt mentiin toisella
junalla Grindelwald’iin ja sieltä Interlakeniin
kolmannella junalla. Teimme huomion, että
suuri nousu ei vaikuttanut ilmanpaineen
ohetessa niin kovasti kuin Mont Blanc’illa,
jossa ylös nousu oli nopea ja huimausta sekä
pientä päänsärkyä esiintyi. Huipulla lämpötila oli 1,5 astetta ja Interlakenissa 25 astetta
sekä taivas aurinkoisen kirkas. Nyt on puhuttu Sveisin Frangeista, joka olikin ainoa
eri valuutta euron lisäksi, kurssi oli 1 € =
1,57 SFr.
Loppumatka kämppärille totutusti bussilla. Paljon oli tullut uutta päivän retkellämme,
on kerrottavaa lastenlapsillekin.
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Osa ryhmästämme “tyytyi” kiertämään
Interlakenin nähtävyyksissä, mm. kukkuukelloja tuli kämppärille useita kappaleita.
Heilläkin oli ollut hyvä päivä, emmekä epäile. Rolf suositteli Interlakeniin jääneille järviristeilyä, mutta kukaan ei kerinnyt. Enään ei
ollut kuin iltatoimet ja levolle.
Nämäkin kohteet eli vuorten huiput ovat
Unescon suojelukohteita ja siellä käy noin
puoli miljoonaa turistia vuosittain. Vieraista
noin 70 % tulee Aasian maista. Erikoisuus
ovat arabit Arabi Emiraateista ja Kuwaitista,
he tulevat katsomaan sadetta, jota heillä ei
ole!
Päätimme olla vielä lauantain Hobby 3:ssa
ja tutustua vielä Interlakeniin. Ajelimme bussilla rautatieasemalle Interlaken West’iin, joska kävelimme pääkatua kohden itää. Katselimme kukkuu-kello-kauppoja, jotain tarttui
matkaankin. Paikallisia rautakauppoja jne. Lopulta tultiin Interlaken
Ostin asemalle, jossa puksutteli ikivanha höyryveturi vaunu perässään. Sattumaa oli myös, eräs vanha herra ihaili veturin kulkua ja kertoi olleensa kyseisen veturin kuljettaja 40 vuotta, nyt eläkkeellä. Viimeisillä voimillamme kävimme vielä paikallisessa tavaratalossa ruokaostoksilla. Kun kassit olivat täydet, suuntasimme vieressä olevalle bussipysäkille ja bussiin ja kämppärille.
Selvitettiin camping-maksut, jotka olivat 48,80 SFr / autokunta yöltä eli noin 30,- €. Huomioiden alueen siisteys, korkeatasoiset
sos.tilat, ilmaiset bussiliput keskustaan ym.,paikka on edullinen ja erittäin suositeltava, sekä myös helposti löydettävissä, mutta ennakkovaraus on paikallaan.
Iltaa komisti vielä upea ukonilma, joka ei kuitenkaan tullut aivan
päällemme. Sadettakin tuli vain
muutama pisara.
Jätimme jäähyväiset Camping
Hobby 3:lle ja iloisille rouville Lily
ja Heidi Blatterille, saimme muistoksi vielä hienot kynät. Jälleennäkemisin!

Euroopan suurin huvipuisto
Matkamme suuntautui jälleen moottoritielle. Takaisin Spiez’iin, josta ohi Bern’in,
Basel’in ja sitten Saksan rajalle (jota luonnossa ei edes huomaa), ja kohden Rust’ia.
Saksan puolella ajetaan tietä no A5. Ohitellan Freiburg ja tullaan Rustiin, jossa sijaitsee seuraava kohteemme Europa Park, Euroopan suurin huvipuisto. Olimme tauoista
huolimatta perillä hyvissä ajoin. Paikka on
virallisesti Stellplaz, mutta täytti täysin camping alueen palvelut, saimme autot hyvin

parkkiin, sähköt tupaan, sos.tilat olivat ihan
hienot suihkuineen päivineen. Ainoa ero oli,
että sisälle mentäessä joutui portilla ottamaan
“parkkilipun”, jota vastaan automaattiin tiputettiin rahat poislähdettäessä. Alueella oli
myös iso ravintola, jossa sai tyydytettyä
sekä janonsa että nälkänsä. Käytimmekin
hyväksemme ja söimme bradwurstit oluen
kera. Erikoisuutena saluunassa oli puhuva
hirven pää, mutta puhui vain saksaa, emme
oivaltaneet tekstiä. Lopuksi hirvenpää lauloi vanhan kantrilaulun, nyt englanniksi. Lähdimme elpymään ukkosen jälleen jyristessä.
Ei kuitenkaan sadellut ja yö olikostean kuuma.
Koitti sitten se suuri päivä. Lähdimme kohden Europa Park’ia kämppäriltä sellaisella
Shuttle-bussilla. Aparaatti on kuin mato, kunkin pyöreän vaunun alla on vain kaksi pyö-

rää. Vaunuja oli veturin perässä useita. Luikerreltiin pääportile. Ostettiin pääsyliput á
28,- € seniorit, normaali piletti on 31,50 €.
Jälleen oltiin varhain liikkeellä ruuhkan välttämiseksi. Koko alue on noin 40 hehtaaria,
alueella käy päivittäin 25000 vierasta, aukioloaika on kahdeksan kuukautta. Loppuaika
saneerataan ja laajennetaan aluetta. Puisto
jakaantuu eri maiden teemoihin, on saksalainen-, ranskalainen-, venäläinen-, skandinaavinenalue etc. Alueet liittyvät toisiinsa upeilla puistoilla. Kiinteiden kohteiden lisäksi alueella on erilaisia teatteri- ja elokuvaesityksiä. Nämäkin ovat aivan maailman huippua.
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Teemasta toiseen oli mahdollista siirtyä, joko
yksiraiteisella junalla yläilmoissa, tai pikkujunalla, joka kiemurteli alueelta toiselle. Yksi
tapa oli myös patikoida, mutta alueen laajuuden huomioiden, aika ei riittänyt. Silmänruoan löisäksi alueella on myös lukematon
määrä erilaista ravintolatarjontaa, mielestämme paikka huomioiden myös kohtuuhintaista, nähtävästi suuri tarjonta puree hintoihin.
Alueelta olisi paljonkin kerrottavaa, kuten
eräs sveitsiläismies sanoi: täällä pitää käydä
useamman kerran vuodessa ja olla kerralla
vähintään pari päivää. Alueella on myös suuren suuri vuoristorata, jota osa ryhmästä
käytti myös hyväkseen. Katseltuamme puistoa liki kahdeksan tuntia, kävelimme takaisin
teltoille. Alueella olikin oikeita telttoja kymmenittäin.
Kävimme suihkussa söimme ja keräsimme
kamppeemme. Maksoimme velkamme automaattiin, hinta oli
kolmenkympin luokkaa, kuitti
hävisi. Suositellaan Europa Parkia vauvasta vaariin..
Vielä ratin taakse ja moottoritielle A5. Ajoimme vajaa parisataa kilometriä, käännyimme Tielle A6 ja tulimme Sinsheim’in kaupunkiin. Paikka on tunnettu kahdesta suuresta Tekniikan Museostaan. Tulimme isomman
puiston parkkipaikalle, jossa vietimme yön.
Aamulla jälleen varhaisella
ryntäsimme sisälle Auto &
Technik Museum Sinsheim’iin.
Museon vetonaulat ovat ehdottomasti jo kauemmaksikin näkyvät yliääni matkustajakoneet
Concorde F-BVFB ja Tupolev
Tu-144. Näiden lisäsi museossa
on kymmeniä enemmän ja vähemmän vanhoja lentolaitteita.
Auto-osastot ovat myös suuret,
saksalaiset kuitenkin pääosassa.
Oli mm samanlainen Mersu, jonka Hitler lahjoitti Marskille hänen
70-vuotispäivä lahjaksi. Myös F
1 kuskit olivat MM-autoillaan
edustettuna. Erilaista raidekalustoa oli paljon. Sotakalusto oli
myös edustettuna melko isosti. Täälläkin olisi
tutkittavaa moneksi päiväksi.
Tämän museon pinta-ala on noin 30 000
m2. Pääsylippu alueelle ilman elokuvaesityksiä oli 31,50 €. Toinen museo kaupungissa
on sen toisella laidalla oleva Technik Museum Speyer, joka jäi meiltä nyt väliin.
Sinsheimin teknillinen museo oli J-P.n odotettu kohde, eikä se meillekään ollut mitenkään vastenmielinen, mutta jälleen kerran
maantie kutsui. Lähdimme jatkamaan tielle N6
Heilbronn’in pohjoispuolitse ja tulimme tielle E 41, jota lähdimme kohden pohjoista.

Reissaajat
Würzburg’in jälkeen tie muuttui numeroksi
E 45:ksi. Ohitimme Fuldan ja Kasselin. Tulimme pikkukaupunkiin Witzenhausen’issa
olevalle camping-alueelle Campingplatz Werratal. Paikka on pieni perheen hoitama puistomainen alue, ihan kiva paikka. Sää oli pilvinen, joten alue ei ollut täysin edukseen. Korvaus yöstäkään ei ollut paja, vain 19,50 €
autokunnalta + suihku 0,65 € / 4 minuuttia.
Tämä oli vain yöpaikka, aamulla jatkoimme
matkaamme kohden Lyypekkiä.
Aamutoimien jälkeen lähdimme jälleen maantielle, edelleen tietä no E 45 ohi Hannoverin
ja yhä ylöspäin kohden Hampuria ja lopulta
Lyypekkiin. Alkumatkasta oli melko ruuhkaista, mutta silti matka eteni. Välillä oli “Stau”ta,
mutta useinmiten vastaantulevalla kaistalla.
Myös Hampurin ohitus oli melko ruuhkainen, mutta siitäkin selvittiin. Tietyöt olivat
yhdet rajoitteet, niitä onkin Saksassa tiuhaan. Pätkän Lyypekkiin ajoimme tietä no
E22.
Tulimme vanhalle tutulle kämppärille Campingplatz Lübeck-Schönböcken’iin ihan hyvissä ajoin. Saimme ihan mukavat paikat. Kun
leiri oli valmis, lähdimme vielä tuhoamaan
viimeiset roposet Citti-Market’iin. Takaisin
leiriin tulikin isot kuormat tavaraa.
Vanhan tavan mukaisesti istuimme pitkän
pöydän ympärille muistelemaan menneen
kuukauden tapahtua ja kohokohtia. Samalla
muistettiin matkanjohtajiamme Rolfia ja Gunnelia. He olivat tehneet valtavan työn jo en-

nen matkaa, mutta myös matkan aikana. Sari rouvien avustamana rakenteli maukkaita lämpimiä voileipiä, jotka maistuivatkin
mainiosti.
Vielä torstaina 31.7. piti
mennä Citti-Markettiin ja
jälleen tuli tavaraa. Sitten takaisin leiriin, selvitys respassa, joka oli
18,50 € yö vaunukunnalta. Ajeltiin Trawemündeen
rantaparkkiin. Tehtiin rantabulevardikierros, palattiin autoille ja
siirryttiin Scandinavienkai’hin odottelemaan laivaan pääsyä. Lopulta pääsimmekin Finnmaid’in kitaan puolenyön kieppeissä. Vielä iltasyönti ja sitten koisimaan.
Seuraava päivä lekoteltiin laivassa. Ulkona
oli melko tuulista, joten siellä ei viihdytty.
Kävimme myös pitkän tauon jälkeen laivamme saunassa ja hyvältähän se tuntuikin.
Syöntiä oli riittävästi. Vielä yö laivassa ja
aamupalan jälkeen lähtörutistukset ja purkaannuimme melko nopeassa tahdissa ulos
Helsingissä Finnlinesin terminaalissa. Matkaseurueemme hajosi kukin suunnalleen
hyvässä järjestyksessä.
Oli lauantai aamu. Matkamme oli päättynyt
onnellisesti. Vaikka ryhmämme keski-ikä lähenteli 60 vuotta, niin terveydellisesti ei ollut mitään ongelmia. Tekniikka eli autot toi-

mivat pikku ongelmia lukuunottamatta kiitettävästi. Myös ryhmämme henki säilyi positiivisena.
Erittäin hieno reissu. Meille näin pitkät reissut alkavat olla finito, kunto ei enään kestä!
Matkaa mittariimme ketyi välille Helsinki Italia - Kuopio 4474 kilometriä, polttoainetta
Rellu söi 416 litraa..
Kaikille matkalla olleelle hyvää jatkoa, kiitokset kestämisestä ja hymyillään kun tavataan
eikä muistella pahalla!
Terveisin Yleisvaari Susirajan yläpuolelta:
SFC- 42653 Esko ja Ritva Vähämaa.

Kysy Penalta Vuorelasta!

Matkailuvaunut, -autot, tarvikkeet, varaosat ja JDM-mopoautot.
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JOENSUUHUN
125 km

NIKKARINTIE 1

VUORELAN RAMPPI

KUOPIOON
10 km

Vaunupojat
Nikkarintie 1, 70910 Vuorela

Pentti Eskelinen, puh. 0400 678528
pena@vaunupojat.com
www.vaunupojat.com

Sivu 25

Reissaajat
Sivusta seurattua!
Tänä päivänä tekniikan kehittyessä
karavaanimatkailukin voi olla helppoa,
varsinkin kausipaikkalaisuus. Lähempää seurattuna saa yhdellä laitteella
mielenrauhaa ja mukavuutta.
Olen seurannut varapuheenjohtajan
Markku Miettisen harrastusta kausipaikkalaisena. Markku pystyy hallitsemaan ja valvomaan vaunuaan monella eri tavalla. Vaunuvarustukseen kuuluu CaravanControl monipuolinen
matkailuajoneuvojen etähallinta ja
valvontalaite. Laitetta on helppo käyttää GSM-puhelimella. Se varmistaa,
että matkailuvaunu irtaimistoineen on
turvassa Markun poissa ollessasi. Laite huolehtii vahinkojen ennaltaehkäisystä ja helpottaa ylläpitoon liittyviä
rutiineja.
CaravanControl tarkkailee mm. vaunun
sisä- ja ulkolämpötilaa sekä akkujen
jännitetasoa. Markku ohjaa järjestelmää
matkapuhelimellaan ja kytkee esimerkiksi lämmöt päälle tai jos hänellä olisi
jäähdytys, senkin kytkentä onnistuisi
puhelimella. Laite toimii myös poissa
ollessa hälytyslaitteena murron tai tulipalon sattuessa. Laite ilmoittaa poikkeavasta tilanteesta ennalta hänen valitsemiinsa matkapuhelimiin sekä hälyttää tarvittaessa äänekkäästi paikallissireenillä. Laite mahdollistaa myös
tarkkailemaan vaunun akkujännitettä
sekä lämpötiloja. Kiireisellä autoliikkeen toimitusjohtajalla on mahdollisuus
säätää vaunun lämpötilaa puhelimellaan, jos yllättäen kiireistä vapautuu
aikaa ja mieli tekee tulla vaunuilemaan.
Tällöin voi säästyä lämmityskustannuksilta ja vaunu on lämmin juuri kun
sitä tarvitaan.
Laitetta voi käyttää tietenkin matkailuautoissa sekä veneissä.
Saatavana hyvin varustelluista caravanliikkeistä.

Haaste
Kesä on aluillaan ja vuoden karavaanimatkailu käynnistyy parhaillaan. Sinulla on kesän jälkeen varmaan hyviä muistoja
kesälomareissuiltasi. Kerro ne seuraavassa lehdessämme vko 42 sanoin ja kuvin. Lähetä aineisto sähköpostilla toimitukseen Elinalle ja minulle 21.9 mennessä. Yhteystiedot löydät tämän lehden sivulta 4. Kaikki julkaistut kirjoitukset
palkitaan. Terveisin päätoimittaja Seppo
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Karavaanareiden

SFC-jäsenille

IV
Karaoken
vapaat harjoitukset
Tipulassa
perjantai-iltana

kesäkaudenpäättäjäiset
kirpputori
karaokelaulukilpailut

Viikonloppuna
14 / vrk valosähköllä,
19 / vrk lämmityssähköllä
Treffimaksu 5 / vaunukunta

Tule mukaan kesän päättäjäisiin,
ottamaan osaa ja seuraamaan
viikonlopputapahtumaa
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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 järjestäjän
osoittamasta valikoimasta.

Seuraa kotisivujamme
www.sfc-kuopionseutu.net

Reissaajat
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70-LUVUN HENGESSÄ LAPINLAHDEN
JUUSTO- JA VIINIJUHLILLA
Maan kauneimmassa ja suurimmassa juustopöydässä riittää
maisteltavaa eri tyyliin kuin 70-luvulla, jolloin pöydissämme oli lähinnä
punaposki-edamia ja emmentalia sekä Koskenlaskijaa. Juhlien juustopöydässä on tarjolla kymmenkunta herkullista juustoa ja lisäksi hedelmiä, kasviksia ja leipätuotteita. Juustojen kumppaneiksi on valittu niiden makua hiveleviä puna- ja valkoviinejä. Ilta on mainio tilaisuus viettää
kesäkauden lopettajaisia tyylikkäissä puitteissa ja koota valmiin pöydän ja ohjelman ääreen ystävät, sukulaiset, työkaverit, luokkakokoukset
tai yhteistyökumppanit.
Juhlilla alkaa olla jo perinteitäkin: tulevan kesän juhlat ovat 12. ja ne
pidetään lauantaina 1.8. Lapinlahden jäähallissa, joka juhlien ajaksi muuntuu ravintolasaliksi. Juhlat ovat huima talkootyön ponnistus ja osoitus
siitä, mitä pienikin paikkakunta lujalla tahdolla ja eri tahojen osaamista
yhdistelemällä voi saada aikaan.
Lapinlahdelle on helppo tulla myös matkailuautolla tai asuntovaunun
kanssa. Monitoimitalon pihapiiristä on mahdollisuus vuokrata autopaikka
ja Monarin sosiaaliset tilat ovat paikan vuokranneiden käytettävissä.
Lapinlahdella kannattaa viivähtää vähän pitempäänkin ja käväistä
Lapinlahden taidemuseossa, Eemil Halosen museossa, Ateljee GalleriaCafe Luovassa Puussa sekä Väisälänmäen kansallismaisemassa. Lisäksi
taide-elämyksistä voi nauttia kirkonkylän raitilla ns. taidekadulla, jonka
varrelta löytyy toistakymmentä veistosta, mm. Kaarlo Haltian, Eemil,
Arttu ja Olli Halosen, Stefan Lindforsin, Eeva Ryynäsen ja Kaarina
Kaikkosen töitä. Suomen Asutusmuseossa Alapitkällä voi tehdä hetkessä aikamatkan mummolaan ja tutustua asutustilan arkeen. Museo on
sodanjälkeisen asutustoiminnan muistomerkki ja kunnianosoitus
raivaajasukupolvelle.
Lapinlahden tapahtumiin ja käyntikohteisiin kannattaa tutustua
kunnan kotisivuilla www.lapinlahti.fi.

Tervetuloa kulttuuri- ja liikuntapitäjään!
Kesäisin terveisin,
Kirsti Tiirikainen, Lapinlahden Juustonystävät ry:n sihteeri
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Teksti: Seppo Tiilikainen
Kuvat: Antti Henttonen, Caravan-lehti

Karavaanarin ajotaitokortin jatkokurssia
oli Pudasjärvellä suorittamassa 13 turvallisuudesta kiinnostunutta kuljettajaa.
Yhdistyksemme “ajotaitokouluttajat” Jari
Alanen ja Veli-Matti Kuohula läpäisivät
myös sekä teoriaosuuden että käytännön
osuuden kiitettävästi. Ajotaitokoulutus on
osa SF-Caravan ry:n turvallisuuskoulutusta. Koulutus kestää kaksi viikonloppua. Ensimmäinen osa käytiin syksyn
aikana Hartolassa. Siellä oli mahdollista
suorittaa ajotaitomerkki, joka on vaatimuksena koulutukselle. Toinen osa pidettiin tänä
talvena Pudasjärven lentokentällä. Molemmat viikonloput koostuivat sekä teoriaosuudesta että käytännön harjoituksista.
Jari kirjoittikin jo 3/2008 lehdessä syksyn
osuudesta. Kirjoituksen voitte lukea
kotisivuiltamme Reissaajat-valikosta sähköisessä muodossa.
Pudasjärvellä oli varma talvi, 20 astetta
pakkasta, kova tuuli ja kiitorata todella jäinen. Käytännössä kokeiltiin matkailuauton
ja yhdistelmän käyttäytymistä talvisissa
olosuhteissa. Vetoautona oli tällä kertaa
Subaru. Matkavauhtina pidettiin taajamanopeutta 40-50-60 km/h ja maantienopeutta
70-80-90 km/h. Vauhdista kokeiltiin väistöjä
ja jarrutusta äkillisen esteen tultua eteen.
Jo pienikin vauhdin lisäys 80 km:stä
90km:iin voi muuttaa varsinkin yhdistelmän
hallittavuutta mahdottomaksi. Jarrutusmatkakin voi helposti kaksinkertaistua. Auton hallittavuus on helpointa, kun nopeus
pudotetaan jäisellä tiellä 70km:iin.
Ohjattavuuteen ei kuitenkaan voi luottaa
äkillisissä tilanteissa.
Käytännön harjoitukseen liittyvä pimeän kelin harjoitus osoitti, ettei ilman heijastinta liikkuva jalankulkija ole turvassa liikenteessä. Jokaisen jalankulkijan täytyisi nähdä joskus itsensä auton ratin takaa pimeällä
maantiellä. Ehkä silloin tulisi laitettua se
halpa henkivakuutus eli heijastin heilumaan.

Näkyvyys pimeällä, sateettomalla säällä oli
parhaimmillaankin vain reilut kaksikymmentä metriä. Koulutukseen sisältyi myös teoriaa, joka on vastaavanlaista kuin autokoulussa. Tämä oli hyvää kertausta meille
jokaiselle kurssilaiselle.
Pääkouluttajina toimivat Liikenneturvasta
Heikki Anteroinen, Parolan Autokoulun
opettaja Jiri Kattelus sekä katsastusmies
Pauli Heino. Jiri ja Pauli ovat SF-Caravan

ry:n turvatoimikunnan jäseniä. Lisäksi meitä
oli kouluttamassa useita muita turvallisuuteen perehtyneitä turvatoimikunnan jäseniä.
Seuraava kurssi alkaa taas Hartolassa syksyllä. Jos koulutus kiinnostaa sinua, suorita
yhdistyksemme ajotaitotapahtumassa elokuussa merkki ja ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Varataan sinulle paikka ajotaitokortin suorittamiseen.
Turvallisempaa matkaa!

Luennoimassa Jiri Kattelus, turvatoimikunnan jäsen,
autokoulun opettaja, Parolan Autokoulu.

Heikki Anteroinen on
pitkäaikainen Liikenneturvan kouluttaja.
Hänen tietotaitonsa
ansiosta SF-Caravan
on pystynyt antamaan entistä parempaa koulutusta karavaaniyhdistysten jäsenille. Karavaanarin
ajotaitokortin hyväksytysti on suorittanut
jo n. 50 henkilöä.
Liikenneturva on SFCaravan ry:n yhteistyökumppani
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