SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY JÄSENJULKAISU 2/2010 20.VSK

OSTIMME TEHTAAN
LOPPUVARASTON
Nyt erä

HOBBY 540 UK Excellent
HUIPPUHINTAAN
H.S.Pitkänen

s!
u
o
j
r
Ta

,
0
0
9
.
9
1

HYVITÄMME VANHASTA KÄYTTÖKUNTOISESTA
VAUNUSTA (rek. 1981 tai myöh.)

VÄHINTÄÄN 5000,- !
väliraha 14.900,PALJON HYVIÄ VAIHDOKKEJA !
WWW.HSPITKANEN.FI
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Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 0400 313 111
Mikko Häyrinen 0500 678 431
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JÄSENLIIKE

Reissaajat
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Puheenjohtajan palsta

Hyvää matkailukesän alkua hyvät
jäsenemme ja lukijamme.
Näkyvätkö talouden taantuma ja CO2päästöverotus karavaanileirintämatkailussa?
Tilastoja voimme analysoida vasta kesän jälkeen. Taantumalle ei liittomme mahda mitään,
niin kuin ei ole mahtanut päästöverotuksellekaan. Liitto on ollut usein viime syksystä lähtien yhteydessä valtion päättäjiin,
mutta verokevennykseen on suhtauduttu
hyvin nihkeästi. Jos jotakin lievennystä joskus tapahtuu, niin ikävä kyllä ei ainakaan lähiaikoina. Päästövero ei tule toivoakseni vaikuttamaan ainakaan karavaanareiden kesämatkailuun. Näin se vaan menee, että ihminen on nöyrä ja maksaa mutisten sen mitä
joutuu maksamaan.
Taantuma saattaa toki vähentää ajokilometrien määrää. Matkakohteet suunnitellaan entistä harkitummin ja oleskellaan
mieleisissä paikoissa pidempään.
Yhdistyksemme kevätkokoukseen osallistui aikakaudellani kaikkein vähiten
jäseniämme, vain 38 äänivaltaista henkilöä.
Hallituksen esittämä toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin esitetyssä muodossa ja
tilivelvollisille myönnettiin
vastuuvapaus edelliseltä tilikaudelta. Yhdistyksellämme on
kirjanpitotehtävissä ammattitaitoinen tilitoimisto, jonka omistajana on HTM-tilintarkastaja.
Myös toinen tilintarkastajamme
on HTM, joten voin kiittää teitä
jäsenet hyvistä valinnoista.
Kolmas puheenjohtajakauteni
eli kuudes vuosi päättyy tämän
vuoden lopussa. Edelleen pyydän jäseniämme hakemaan aktiivisesti yhdistyksellemme uutta
puheenjohtajaa seuraavaksi kaudeksi, vuosiksi 2011-2012. Olen
jo aikaisemminkin ilmoittanut tästä asiasta, mutta korviini ei ole
kantautunut teiltä ketään ehdokkaita. Teillä on syksyn vuosikokouksessa valinnan mahdolli-

suus, niistä ehdokkaista, joita ehdolle tulee.
Onko hyvän yhdistystoiminnan mukaista,
että ehdokkaat tuodaan esille vasta kokoushetkellä vai haluatteko käydä avointa keskustelua keskuudessanne jo kesän ja syksyn aikana? Teillä on nyt mahdollisuus, suorastaan velvollisuus vaikuttaa.
Yhdistyksen toiminta-ajatus on osittain
ymmärretty oikean suuntaiseksi. Kevätkokouksessa 2009 te vahvistitte hallituksen esittämät hallinto-, talous- ja matkustussäännöt.
Säännöt tehtiin hallinnon ja toiminnan selkeyttämiseksi. Olen halunnut selventää
luottamushenkilöiden tehtävienkuvaa samalla, kun teille jäsenille on selkiytetty
yhteydenottokanavat niihin henkilöihin, jotka mitäkin asiaanne hoitavat. Siis yksinkertaisesti, puheenjohtajan tehtävä on hoitaa
koko yhdistyksen, ei alueen asioita. Vastaavanlaisia henkilöitä ovat esim. hallituksen
jäsenet, taloudenhoitaja, sihteeri ja
jäsenkirjuri ym. henkilöt, joita ei ole nimetty
alueen toiminnan tehtäviin. Ottakaa ensisijaisesti yhteyttä aina suoraan niihin henkilöihin, jotka vastaavat ko. tehtäväalueesta.
Yhdistyksemme alueen Alatalon toiminta
on virkistynyt hyvin oikeiden henkilövalintojen jälkeen. Näkyvin toimikunta on alue- ja
naistoimikunta. Jos toimikunnat eivät pysty
pitämään aluetta omatoimisesti kunnossa ja
vuosikokousten ja hallituksen päätöksien
mukaan kehittämään, saamme aina vaan tyytyä siihen samaan mitä on ennekin ollut. Sama
asia koskee myös muidenkin toimikuntien
tehtäviä. Myös treffien ja tapahtumien toiminnan muutosta on aika ajoin hyvä tarkastella muuttamalla niitä asiakaspalautteiden
mukaan.

Ensimmäinen liittohallituskauteni loppuu
tämän vuoden lopussa. Yhdistyksemme on
asettanut minut uudelleen ehdokkaaksi kaudelle 2011 - 2013. Olen antanut suostumukseni.
Jos joku vielä ymmärtää, että liittohallituksessa ajetaan vain yhden jäsenen tai
jäsenyhdistyksen etua, niin hän on väärässä. Liittohallituksen tehtävä on suunnitella
liiton toimintaa, toteuttaa ja päättää niistä
asioista, mitä liittokokoukset antavat tehtäväksi. Johtoajatuksena on koko karavaanijärjestön ja kaikkien jäsenyhdistysten ja
henkilöjäsenten etu.
Vilkasta matkailukesää ja kokemuksia kaikille lukijoillemme
Seppo 81442

PALVELUKSEEN HALUTAAN
Enemmän tekijöitä, vähemmän selittäjiä.
Enemmän niitä, jotka sanovat. “tehdään se”;
vähemmän niitä, jotka sanovat: “ei siitä mitään
tulisi kuitenkaan”.
Enemmän niitä, jotka innoittavat muita
luottamuksellaan; vähemmän niitä, jotka
heittävät kylmää vettä kenen tahansa niskaan,
joka vain uskaltaa ottaa yhdenkin askeleen
oikeaan suuntaan.
Enemmän niitä, jotka menevät asian ytimeen ja
tekevät jotakin sen hyväksi; vähemmän niitä,
jotka vain arvostelevat.
Enemmän niitä, jotka sytyttävät kynttilän,
vähemmän niitä, jotka kiroavat pimeyttä.
Positiivarit

Sivu 3

Reissaajat
Pysähtyneet vankkurit

Aarne Olavi (Olli) Kinnunen
SF-C 058445-0
s. 13.12. 1938
k. 19. 3. 2010
Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Kuopion Seutu ry

Päätoimittaja
Seppo Tiilikainen
Sandelsintie 8 B 5, 70910 Vuorela
044 3714426

Toimitus
Elina Häikiö
Harjukatu 12, 70620 Kuopio
040 5412637

Lämmin kiitos Teille ystävät lukuisista
lohduttavista osanotoistanne
Ollin poismenon johdosta.
Aila Kinnunen SF- 58445
Kaikissa vakuutusasioissa
karavaanarit vakuuttaa
IF-vakuutusyhtiö.
Tutustu osoitteessa
www.if.fi/karavaanarit
tai soita
palvelunumeroon 010 19 19 19.
Osallistu arvontaan
ja voita vuoden polttoaineet.

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.

Tapahtumakalenteri

Jäsenten ilmoitukset: ostetaan
myydään, vaihdetaan 10 €
Lehti ilmestyy myös sähköisessä
muodossa yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net

Lehden ilmestymisviikot 2010
8, 21 ja 41

Valmiin aineiston jättö
31.1., 30.4., ja 19.9.2010

Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2010
Suomen Graafiset Palvelut, Kuopio
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J. Rinta-Jouppi 1/1
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Korjauksia hintoihin
Reissaajat 1/2010 lehdessä oli virheellistä tietoa
Oikeat hinnat ovat:
Venepaikka kausipaikkalaiset 20 € / kausi
Sähkö
mittarivelvoite kausipaikkalaisille 0,12 € / kWh
Hinnat määräytyvät alueoppaan aikataulun mukaan ! (1.5. – 30.4.)

Kausipaikkoja
Tähän aikaan keväästä on Alatalossa vielä vapaita kausipaikkoja.
Päättyvällä kaudella oli 127. Kiintiö on 130 kausipaikkaa.
Kausipaikkasopimukset ja sähkönvalvonnan tekevät
Jari Alanen 040-5815336 ja
Birgitta Lönn-Korhonen 050-4410164.
Käy tutustumassa alueeseen ja sovi em. henkilöiden kanssa
allekirjoittamispäivästä. Sopimuksen näet kotisivuiltamme
www.sfc-kuopionseutu.net. Mene valikkoon: Menu - Alue - Sopimus ja
liitteet.

Kiitos teille yrittäjät, yhteistyökumppanit.
Olette yhteistyöllä ja yritystenne ilmoituksilla toteuttamassa yhdistyksemme
jäsenille postitettavaa jäsenlehteämme.
Lehti tavoittaa myös kaikki SFC-alueet ympäri Suomen, sekä kaikki 70 yhdistyksen puheenjohtajat. Myös teidän tavoitettavuus lehden sähköisessä
muodossa kotisivuillamme on rajaton. Lukijoina käytämme palvelujanne.
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Kausipaikkalainen /
kesäisäntä
KESÄISÄNTÄKOULUTUKSET:
Ensimmäinen on Turvapäivän
yhteydessä 29.5. klo 11.00 ja toinen koulutuspäivä on 12.6. klo
11.00. Molemmissa aiheet ovat samat.
Jokaisen kausipaikkalaisen kannattaa olla ainakin toisena päivänä
mukana!

AAMUN AJATUS
Ystävällisyyden lopputulos
on yksinkertainen:
vedät ihmisiä puoleesi.

Reissaajat
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KOULUTUKSIA
Imatralla oli helmikuussa seminaari, teemana “Vuorovaikutus yhdistystoiminnassa”. Yritysvalmennuksista tunnettu Pasi Hirvi oli vieraana kouluttajana
alustamassa seminaarin alkua, puhuen
vuorovaikutustaidoista ja kehon kielestä.
Lauantain iltapäivän ryhmätyöaiheena oli.
esim. karavaanarin käyttäytyminen “siviilissä” silloin kun olemme karavaanarin tunnusmerkeissä, liikenteessä, yleisillä ja SFC-alueilla. Käsiteltiin sisälämpiyttä, tiedonkulkua,
johtohenkilöiden kuuntelemisen taitoa.
Myös yhdistysten jäsenten jäsenmaksuille
etsittiin yhteisesti hyötyä mitä yhdistykset
voisivat jäsenilleen tarjota muutakin kuin
alueita edulliseen hintaan
Aiheena mielenkiintoinen oli myös elävästä elämästä kokemukset, miten käyttäytyä
yhdistyksen erilaisissa tehtävissä alueilla,
talkoissa, yms.
Yhdessä pohdittiin myös erilaisia häiriötilanteita ja niihin puuttumista oikealla tavalla sekä henkilöiden oikeuksia ja
velvollisuuksia järjestyksen valvonnan kannalta.
Myös tiedottamisen oikea tapa mediassa
oli aiheena. Ryhmissä pohdittiin käytöstapoja ja vuorovaikutusta ulkopuolisiin
yhteistyökumppaneihin, sekä edustusta
yhdistyksen virallisissa tapaamisissa.

euroa. Hanki tavarasi aina lähimmästä paikasta missä oletkin. Opettele vieraallakin paikkakunnalla olemaan säästäväinen esim. lämmityksen, veden ym. suhteen. Muista kierrätys ja
jätteen lajittelu.
Ympäristöasia on tosiaan laaja. Jokaisen kannattaisi käydä tällaisella luennolla.
Kurssilaisia kiittäen, Seppo 81442

Keuruulla maaliskuussa aiheena oli “ Miten säästät ympäristöäsi karavaanari?”
Tämän kurssin sisältö oli itselleni yllättävä. Ympäristöasiat koostuvat pienistä asioista. Luonnon säästäminen alkaa jo matkasuunnitelman teosta. Suunnittele reittisi
huolella liikoja kilometrejä välttäen. Opettele
ennakoiva ajotapa, voit säästää henkilöautolla vuodessa (20 000 km) jopa 1000
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Kaipaamme lehteen kaikenlaisia juttuja ja
kuvia. Aiheet voivat olla harrastukseemme liittyviä matkakertomuksia, hauskoja toilailuja
tai kokemuksia, tekniikkaan liittyviä asioita
tai melkein mitä tahansa.
Kesä on tulossa ja matkoja tehdään niin kotimaahan kuin ulkomaille. Tapahtumia on kesän aikaan paljon. Näet ja koet kauniita maisemia lomareissuillasi. Laita kokemuksesi
sähköpostiimme sanoin ja kuvin.
Hyvää kesää toivottaa Toimitus

Huolehdi renkaistasi
Matkailuajoneuvo on lähes aina täyteen kokonaismassaan kuormattu. Siksi sinun tulisi käyttää huomattavasti vähimmäisvaatimuksia parempia renkaita. Muista tarkkailla renkaidesi kuntoa, vaikket
liikkuisikaan paljon. Vaikka renkaat eivät kulu, kumi kovettuu ja haurastuu. Käytä mahdollisimman
suuren kuormituksen kestäviä renkaita ja tarkista ilmanpaineet riittävän usein.
SF-Caravan ry suosittelee:
Kesärenkaiden urasyvyydeksi suositellaan sadekelillä vähintään 4 mm (minimi 1,6 mm).

Edellisen lehtemme ilmestymisen jälkeen Alatalossa jäsenemme
Pekka ja Airi viettivät häitään.
Paikalla oli heidän sukulaisiaan, tuttaviaan ja myös karavaaniystäviään. Alatalon muutamat sisätilat tarjoavat majoitusmahdollisuutta myös heille, joilla ei ole matkailuajoneuvoa. Tipula on
hyvä juhlanviettopaikka myös yksityistilaisuuksiin talvellakin. Juhlatila oli koristeltu tunnelmaan soveltuvaksi Messujentekijät Oy Mikon ja Raijan ideoimana, kauniit koristeet ja tietenkin juhlava matto
salin eteisestä vihkialttarille saakka. Vihkiminen tapahtui tiettävästi
ensimmäisen kerran karavaanareiden aikaan Alatalossa. Häitä vietettiin niin kuin asiaan kuuluu, syömällä hyvää ruokaa, nauttien täytekakkukahvit ja juhlan päätteeksi tanssien. Näin Pekka ja Airi saivat
toisensa.
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Hiihtokilpailu stadioni oli keskeisellä paikalla ja
lähellä huoltopistettä

Talvipäivät vietettiin viikon kymmenen päätteeksi kauniissa aurinkoisessa pakkassäässä.
Tapahtumaviikonloppuun kuului lasten
hiihtokilpailut, pilkkikilpailut naisten ja miesten-sarjoissa, grillimakkaran ja lettujen syöntiä. Lauantain pääruoan valmistaja oli Kaisan Kotiruoka Iisalmesta. Ruokana oli
maistuva hernekeitto lisukkeineen. Illan päätteeksi olivat perjantaina karaoketanssit, sekä
lauantaina treffitanssit Juhani Väisäsen
tahdittamana.

Lettumestareina Marko ja Osmo

LASTEN HIIHTOKILPAILUT

Alle kouluikäiset:
Sallinen, Eetu 3 v.
Jalkanen, Laura 6 v.
Laitinen, Rasmus 5 v.
Lapp, Saana 6 v.
Kouluikäiset:
Kinnunen, Janika 1.08,78
Alanen, Tuomas 1.14,52
Saarinen, Sonja 1.16,56
Jalkanen, Elisa 1.19.00
Tiihonen, Nea 1.29,64
Laitinen, Joonas 1.47,36
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PILKKIKILPAILUT
Naiset:
Hiltunen Liisa 1,355 kg
Knuuti Maria 0,575 kg
Heiskanen Helga 0,387 kg
9 osallistujaa
Miehet:
Hiltunen Taisto 2,805 kg
Räsänen Pauli 0,912 kg
Tirronen Markku 0,874 kg
17 osallistujaa
Päivän yhteissaalis:
11,250 kg
Mikko, Pekka ja Mikko odottamassa punnittavaa

Pääsiäinen
Pääsiäistä vietettiin jo neljäntenä vuonna
lammaspaisti-teemalla Á la Terttu ja Teija.
Hyvin valmistettu, maistuva paisti hyvässä seurassa on tullut jo perinteeksi. Pitkien
pyhien aikaan on mahdollista viettää aikaa
myös yhdessä niin kuin tänäkin pääsiäisenä sisällä joukkuekilpailujen merkeissä.

Joukkueita ratkomassa kilpatehtäviä.
Kilpailijat nimesivät toinen toistaan “parempia”
joukkuenimiä. Oli Alatalon tietoviissat, Älynystyrät, Nystyrät, Tyrät, Rumpali ym.

Kevätkokous
Yhdistyksen vuosikokouksen paikka huhtikuussa oli vielä Alatalossa. Tänä keväänä oli paikalla vain 38 jäsentä. Yhteiset asiamme eivät
jäseniämme kiinnosta, varsinkin kun asialistalla ei ole mitään ylimääräistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi esimerkillisesti Markku
Liukkonen. Tilikauden toimintakertomus, tase ja tuloslaskelma käsiteltiin ja vahvistettiin esitetyssä muodossa. Edellisistä kevätkokouksista poiketen, vuoden karavaanari valittiin koko jäsenistömme keskuudesta. Tällä kertaa huutoäänestystä ei pidetty, vaan
hallitus esitti tarkan harkinnan jälkeen ehdokkaansa. Vuoden 2009 karavaanariksi valittiin yksimielisesti Reijo Kuosmanen. Reijo on
pitkäaikainen yhdistyksemme jäsen sekä yhteistyökumppani. Hän auttaa ja kannustaa yhdistyksemme toimintaa monella eri tapaa.
Hänet tapaatte matkailuajoneuvohankinnoissanne H.S.Pitkäsellä Kelloniemessä.
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Juhannus

Asuntomessut Kuopiossa 16.7. - 15.8. 2010
Kun lomamatkasi suuntautuu kesän parhaimpaan aikaan asuntomessuille
Kuopioon, olet tervetullut yöpymään alueellemme SFC-Alataloon. Välimatka messualueelle on vain alle puolentunnin ajomatka, lyhimmillään n.
25 km. Samalla voit tutustua Kuopion keskustaan ja kesäiseen Kallaveden
ympäröimään Savon pääkaupunkiin.

Tervetuloa!

JL Power uusi
koko vielä avoin
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Työn ja iloisen mielen yhteinen
juhlapäivä, Vappu kokosi taas Alataloon mukavasti väkeä.
Sää ei meitä oikein suosinut, oli
vaihtelevaa, sade taukoili aina välillä.
Vaan eipä tuo meitä haitannut, vapusta
otetaan ilo irti kelillä kuin kelillä.
Pikaisella varoitusajalla ideoidut
“naamiaiset” olivat aattoillan kohokohta. Tipulassa vilahteli jos jonkinnäköisiä juhlijoita. Pongasin ainakin
Andy
McCoyn
ja vaarallisen
vankikarkurin
sekä pari
kovemman
luokan
gansteria,
“hienon” Rouvan palvelijattarineen,
iki-ihanan Maija Poppasen ja liekö
ollut itse sheikki Ali Hassankin juhlissa
mukana. Pari somaa pirutartakin
vilahteli sarvet hiusten seasta
pilkottaen. Kivaa oli ja eiköhän oteta
ensi vuonna uusiksi. Varustelu voi
alkaa.
kirjoitteli Teija
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Härkäjuhlat
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Ajotaitaito
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Tervetuloa uudet jäsenet 29.1. - 3.5. 2010
131690-0
132321-0
132212-0
132055-0
115857-0
132237-0
132141-0
132314-0
131857-0
132159-0
131548-0
115678-0
108271-0
131899-0
131648-0
131813-0
132349-0
132410-0
050037-0
131646-0
132022-0
035594-0
132174-0
131867-0
095119-0
132139-0
120121-0
132262-0
132363-0
006067-0
132028-0
132304-0
125067-1
082975-0
132184-0
132346-0
132140-0
131936-0
131917-0

Airakorpi Tarja
Airaksinen Väinö
Arffman Asko
Auvinen Esko
Hosio Esko
Huttunen Kari
Hytönen Jari-Pekka
Juntunen Kauko
Katainen Sanna
Kohonen Seppo
Kolehmainen Marko
Konttijärvi Reino
Koukonen Hannu
Kääriäinen Pertti
Lohvansuu Petri
Lyyra Kalevi
Miettinen Helena
Mononen Harri
Mustonen Juha
Mäklin Minna
Nevalainen Sirpa
Poikolainen Jarkko
Räsänen Sonja
Siimes Pekka
Silta-Aho Jukka
Skippari Minna
Suihkonen Arto
Sutinen Ari
Suuronen Kalevi
Suuronen Raimo
Taskinen Petri
Tihinen Sakari
Tikkanen Aarno
Tossavainen Kari
Turpeinen Terttu
Uotila Mika
Väisänen Martti
Väisänen Raimo
Yletyinen Heikki

Kajaani
Tervo
Kuopio
Leppävirta
Ranua
Kuopio
Siilinjärvi
Pieksänkoski
Kuopio
Kaavi
Sorsakoski
Jäppilä Kk
Jäppilä Kk
Alapitkä
Siilinjärvi
Pieksämäki
Kuopio
Pieksänkoski
Kangaslampi
Siilinjärvi
Siilinjärvi
Siikamäki
Leppävirta
Suonenjoki
Tuusniemi
Toivala
Pieksämäki
Siilinjärvi
Leppäkaarre
Rautalampi
Siilinjärvi
Varkaus
Leppävirta
Kuopio
Juankoski
Luikonlahti
Pöljä
Nilsiä
Kuopio

Jäsenkirjurimme postittaa Sinulle jäseneksi liittyessäsi
tervetulopaketin. Sen yhteydessä saat tietoa
yhdistyksemme tärkeimmistä asioista. Jos jokin asiasi
askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä hallitukseen tai muihin
toimihenkilöihin. Uuden jäsenen tutustumisseteli on sinulle
ylimääräinen jäsenetumme. Tutustumissetelin voit käyttää
puolen vuoden aikana alueella yöpymiseen ja toimintaan
tutustumiseen. Alueemme Alatalo on avoinna ympäri
vuoden. SFC-alueita on yli viisikymmentä ympäri Suomen,
joista useimmat ovat ympärivuotisia edullisia
yöpymispaikkoja.
Kuopion yhdistys (021) oli 2009 vuoden lopussa kahdeksanneksi suurin yhdistys. SFC-yhdistyksiä liitossamme on 71. Jäsenmäärämme oli 31.12 1669 jäsentä. SFCaravan ry 59 379.
Tervetuloa yhdistykseemme!
Terveisin Seppo Tiilikainen 081442-0

Liiton toimisto
SF-Caravan ry
Viipurintie 58
13210 HÄMEENLINNA
puh. (03) 615 311
sf-caravan@karavaanarit.fi
Avoinna arkisin klo 9 - 15.
etäisyys leiriytymispaikoista: ei liian kaukana, mutta ei myöskään
liian lähellä. Grillipaikka vaunun vieressä saattaa aiheuttaa turhia
häiriöitä yöaikaan.

Leiriytymiseen ja pitempiaikaiseen asumiseen ei riitä, että pyörien
alle löytyy pala kovaa maata. Paikkojen välissä saisi olla pensaita ja
puita näkö- ja tuulensuojana. Puut varjostavat myös paahtavalta
helteeltä. Aivan puiden alle ei välttämättä kannata asettua. Puut roskaavat ja sateen jälkeen saat kuunnella ropinaa vielä monta tuntia.
Leiripaikan valinta:
Talvella lumipyryn jälkeen on vaikea nukkua kun painavat lumipaaMatkasuunnitelmaa tehdessäsi suunnittelet ajoreittien ja päivämat- kut jysähtelevät puusta katolle.
kojen lisäksi myös leiriytymispaikkoja. Päätät ehkä alkumatkasta tai
kotia lähestyttäessä taittaa pitkiä päivätaipaleita ja pysähtyä vain Vaunuille ja autoille tulisi olla riittävästi tilaa turvallisuuden ja oman
pikaisesti yöpymään. Suomessa se on sallittua myös levähdyspai- rauhan vuoksi.
koilla. Leiriytyminen sen sijaan niillä on kiellettyä.
Matkailuajoneuvojen turvaväli telttoineen ja katoksineen on vähinUlkomailla yöpyminen muualla kuin leirialueilla on joskus mahdollis- tään 4 metriä.
ta. Monissa suurkaupungeissa järjestyssääntö kieltää leiriytymisen,
ja levähdyspaikoilla on rajoitettu viipymisaika. Muualla kuin vartioiduilla alueilla yöpymisessä on myös omat riskinsä.
Nestekaasun käyttö:
Leirialueelle saapuessasi antaa vastaanottorakennuksen kunto ja Kotitalouteen tarkoitetun, esimerkiksi nestekaasugrillin ja sisätiloispaikoitusjärjestelyt hyvän ennakkokuvan alueen tasosta. Kun etsit sa käytettävän nestekaasulaitteen käyttöpaine saa olla korkeintaan
ajoneuvollesi sopivaa paikkaa, kiinnitä myös huomiota ajoväylien 30 mbar ja kytkettävän letkun pituus enintään 1,2 m. Letkuna saat
kuntoon sekä talvella mm. auraukseen ja hiekoitukseen. Katso myös, käyttää ainoastaan nestekaasukäyttöön tarkoitettua keskipaineletkua,
että alueella on alkusammutuskalustoa. Tarkista huoltorakennusten jonka sisähalkaisija on 10 mm.
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ROMPEPÄIVÄT
Olin kesälomallani 2006 matkailuvaunu perässä jossain Etelä-Suomessa, kun Rissasen Tyyne oli kysynyt Alatalon isännältä mahdollisuutta pitää kirpputoria vaununsa edessä. Ville soittikin tien päälle ja esitti asian. Hetken keskusteltuani Villen kanssa totesin, että
Alatalossa voitais pitää vielä samana syksynä jokin kirpputoripäivä. Tästä muutama viikko myöhemmin Ahtiaisen Sirkka ehdotti, että
järjestäkää alueen karaokekilpailu. Sanoin, että voitais järjestää yhdessä kirpputoripäivän yhteydessä, mutta pidetään kilpailu kaikille
SFC-jäsenille. Näistä ehdotuksista syntyi syksyksi Rompepäivätapahtuma. Ensimmäisenä syksynä oli jo paljon myyjiä Alatalon
pihateltoissa ja sisätiloissa.
Karaokekilpailuun otti osaa yli kolmekymmentä kilpailijaa. Ensimmäisenä vuonna kilpailijoista suurin osa oli kausipaikkalaisia ja
Kuopion yhdistyksen jäseniä. Viisi tuomaria oli valittu lähinnä tutuiksi tulleista muusikoista ja musiikin aktiivisista harrastajista. Lähes kaikki palkintosijat menivät puolueettomasti kausipaikkalaisille.
Jo toisena syksynä kilpailuun saapui enemmän osallistujia muistakin yhdistyksistä. Tällöin kuopiolaisia ei enää osallistunut niin
paljon kilpailuun kuin ensimmäisellä kerralla, liekö todenneet tason
olevan jo liian korkean “amatööreille”. Palkintosijat jakautuivat Kainuun - Keski-Suomen alueille ja rompetavara vaihtoi jo hyvin omistajaansa. Osa tuomareistakin kutsuttiin “kunniavieraana” edellisen
vuosien voittajista.

Tämän jälkeen palkintosijat ovat menneet Etelä-Suomea myöten
ja karavaanareita on ollut “kesän päättäjäisissä” lähes Härkäjuhlijoiden verran.
Tulevana syksynä järjestetään jo viidennet Rompepäivät ja karaokekilpailut. Rompe-/kirpputori on avoin kaikille karavaanareille, eikä
myyntipaikkamaksua peritä majoittujilta.
Karaokekilpailuun voivat osallistua kaikki karavaanarit ja heidän
samassa taloudessa asuvat perheenjäsenensä. Syksyn kilpailuun
muutetaan sääntöjä edellisen syksyn palautteen mukaan. Lauantaiillan loppukilpailuun karsitaan päivällä viisi kilpailijaa sarjastaan.
Silloin niin kilpailijoilla kuin yleisölläkin on mielenkiintoista miettiä
sarjojen kolmen parhaan palkintosijat.
Karaokekilpailu on samalla YT-alueen karsintakilpailu Kuopion
yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksemme parhaat sijoittujat jatkavat
YT-alueen semifinaaliin ensi keväänä Hiilimutkassa. Itäisen ja Pohjoisen YT-alueen loppukilpailu pidetään vuonna 2011 viikko ennen
juhannusta jossainpäin Pohjois-Suomea.
Lisätietoja:
Seppo Tiilikainen 044-3714426
seppo.tiilikainen@sfc-kuopionseutu.net
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Kahden vaunukunnan voimin matkaan
lähdettiin Helsingin Vuosaaren satamasta
rahtilaivalla. Alunperäisestä suunnitelmasta poiketen kuitenkin eri laivoilla, sillä toinen vaunukunta myöhästyi laivasta autoon
tulleiden teknisten ongelmien vuoksi ja pääsi Viron puollelle vuorokautta myöhemmin.
Koska erityisesti Viro ja Latvian pääkaupunki
Riika olivat jo aiemmalta vaunureissulta tuttuja, ajettiin Viro ja Latvia melko nopeaan
tahtiin läpi. Matkan ensimmäinen yö vietettiin suomalaisten suosimalla leirintäalueella
Pärnussa ja toinen jo Riikassa.
Baltian maissa matkanteko taittui pääosin
EU-rahoitteisella Via Baltica -tiellä, joka oli
suomalaiseen makuun suurimmaksi osaksi
varsin kelvollinen ajaa. Toisaalta matkan
varrelle osui myös erittäin huonokuntoista
tietä, erityisesti Puolan lounaisosassa lähellä
Tšekin rajaa. Teiden kunnon lisäksi jännitystä matkantekoon toi vallitseva liikennekulttuuri, joka varsinkin Latviassa ja Puolassa saa heikkohermoisimpien kyytiläisten
pulssit nousemaan. Erityisesti Puolassa
rekkaliikenne on silmiinpistävän vilkasta,
minkä takia jatkuvat ohitukset tuovat oman
riskinsä liikenteeseen. Suomalaisen silmään
ohitustilanteet ovat aluksi jatkuvasti läheltäpiti-tilanteita, mutta melko nopeasti totuttiin
tilanteisiin, joissa kolmea autoa oli rinnakkain kaksikaistaisella tiellä.

Väkiluvulla mitattuna suurin Baltian-maa,
Liettua, erottui naapurimaistaan hieman
rauhallisemmalla liikennekulttuurilla ja oli ylipäänsä positiivinen yllätys. Palvelukulttuuri
ravintoloissa oli ystävällistä ja palvelua sai
lähes aina vähintään auttavalla
englanninkielentaidolla, mikä Puolassa osoittautui hyvin usein mahdottomuudeksi. Englannin sijaan Puolassa kannattaa kokeilla
kommunikoida saksaksi. Vaikka Puolassa kovin moni nuoremman ikäpolven
edustajistakaan palvelualoilla ei puhunut
englantia, oli jokaisessa matkamme aikana
vierailemassamme maassa leirintäalueilla
aina mahdollista hoitaa asiat englanniksi.
Alun perin
reilun kolmen
viikon matkan
oli suunniteltu
kulkevan Itämeren rannikkoa
pitkin
Baltiasta Tanskaan ja Ruotsiin. Liettuan
pääkaupungissa Vilnassa nälkä alkoi kasvaa
syödessä ja
päästettiin ilmoille ehdotus
matkanteosta

aina Slovakiaan ja Unkariin asti. Pienimuotoisia laskelmia lomapäivien riittämisestä
tehtyämme ajoimme Puolan pääkaupunkiin
Varsovaan, jossa valmiiksi Suomeen paluuta varten maksettiin laivamatkat Saksan
Travemündesta
Helsinkiin.
Karavaanarialennuksen sai laivasta, joka
poikkeaa Gdanskin kaupunkiin matkalla Helsinkiin. Puolan kautta poikkeava laivavuoro
oli kahden hengen täydellisen ruokailupaketin verran edullisempi kuin suoraan Saksasta lähtevä vuoro.
Lopulta matkasta muotoutui varsinainen
itäisen Euroopan läpileikkaus, sillä ehdimme
käydä 11 eri maassa: Baltian maat, Puola, Slo-

Länsi-Puola; esimerkki Puolan teistä parhaimmillaan (heijastinmerkit tiessä näkyivät erittäin hyvin illan hämärtyessä).
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vakia, Unkari, Kroatia, Slovenia,
Itävalta, Tšekki ja Saksa.

Viihtyisä leirintäalue Ljubljanassa, Sloveniassa.

Jo
ennen
Varsovaa
navigaattorin käyttö oli havaittu
suureksi hyödyksi paikkojen
löytämisessä, mutta varsinkin
suurkaupungissa, jossa valtatiet
kulkevat lähestulkoon kaupungin
keskustan kautta eikä varsinaisista kehäteistä ole tietoakaan, osoittautui
navigaattori
korvaamattomaksi. Suurin haaste
oli kuitenkin löytää tarkka leirintäalueen osoite ennen kuin
navigaattori pääsi oikeuksiinsa
yöpaikan etsinnässä. Koska ItäEuroopan maissa opasteet
leirintäalueille olivat lähes olemattomia, oli osoitteet alueille
metsästettävä internetistä. Juuri
Varsovassa osoite leirintäalueelle löytyi lopulta internetistä, jonka saimme käyttöön
erään huoltoaseman takahuoneessa. Jos
reittisuunnitelma on selvillä ennen matkaan
lähtöä, kannattaa matkalle osuvien kaupunkien leirintäalueiden olemassaolo ja osoitetiedot selvittää jo kotona, jolloin säästyy turhalta pähkäilyltä reissun päällä.

si. Etenkin Kroatiassa puhelut ovat erittäin
kalliitta.

Leirintäpaikkoina suosimme kaupunkien
keskustojen läheisyydessä olevia alueita,
koska mukaan otetuilla pyörillä oli kätevää
lähteä tutustumaan kaupunkien ytimeen.
Suurimmissa kaupungeissa kuten Varsovassa, Budapestissa ja Prahassa pyöräily aivan
keskustassa ei kuitenkaan ole helpoin tapa
Yhteydenpito kahden vaunukunnan väliikkua. Vilkkaan liikenteen seassa pyöräily
lillä sujui kätevästi la-puhelimien välitykselei ole kovin turvallinen vaihtoehto ja toisaalta
lä. Tämä on osoittautunut aiemmilla matkoiletenemistä jalankulkualueilla hidastavat ihla erittäin käteväksi apuvälineeksi. Liikennemisten paljous ja portaat, joita pitkin pyörää
valoissa ja ruuhkaisessa liikenteessä kahden
on työlästä kantaa. Julkisten kulkuneuvojen
vaunukunnan pitäminen samassa letkassa
käyttäminen on hyvä vaihtoehto ja samalla
on vaikeaa. Edellä ajava vaunukunta pystyi
usein näkee kaupunkien merkittävimpiä nähantamaan neuvoja takana tulevalle vaunutävyyksiä. Pyörien mukanaolosta johtuen
kunnalle esimerkiksi kaistojen vaihdosta yms.
autoilu kaupunkien keskustoissa jäi vähiin,
Puhelimella yhteydenpito olisi tullut kalliikmutta esimerkiksi Budapestin ruuhkat tuli koettua omalla autolla ja jopa ajettua epähuomiossa pelkästään
raitiovaunuille
tarkoitettua
väylää selviten
siitä kuitenkin
henkisenpuolen kolhuilla
ja paikallisten
oudoksuvilla
katseilla. Mikäli
keskustaan
Lounais-Puola; esimerkki Puolan teistä
päättää lähteä
huonoimmillaan.
omalla autolla,
kannattaa pis-
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tää tarkasti merkille mihin auton jättää
parkkiin, sillä isoissa kaupungeissa autolle
takaisin löytäminen ei aina ole helppoa. Esimerkiksi Kroatian pääkaupungissa
Zagrebissa auton löytäminen illan hämärryttyä edellytti muutaman ylimääräisen kadun
tarkistamista. Toisaalta liian rauhalliselle alueelle jätetty auto saattaa herkästi kiinnittää
rikollisten huomion.
Suomen hintatasoon verrattuna Itä-Euroopan maat erottuivat edullisina erityisesti alkoholin ja ruuan hinnoissa. Ravintoloissa
syömistä kannattaa suosia, sillä usein lasku
on puolet pienempi kuin kotimaassa.
Ruokajuomana olut on vettä edullisempaa,
ja paikallisia olutmerkkejä kannattaa kokeilla. Myös vaatteet ja kosmetiikka ovat edullisia, mutta niiden laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Suurimpana poikkeuksena 11
maan joukosta erottui Itävalta, jossa hintataso oli Suomen luokkaa, ellei jopa korkeampi. Leirintäalueiden hintataso vaihteli aivan
paikasta riippuen, eikä korkeampi hinta aina
tarkoittanut korkeampaa laatutasoa. Yleisesti
ottaen leirintämaksut olivat samaa luokka
mitä Suomessa, kaupunkien keskustojen läheisyydessä olevat alueet yleensä
hinnakkaimpia.
Muutamaa leirintäpaikkaa on syytä suositella niiden viihtyisyyden tai palvelujen perusteella. Slovenian pääkaupungissa
Ljubljanassa vietimme kaksi päivää suositulla
alueella, jossa leirintämaksuun sisältyi korkeatasoisen uima-allasalueen ja sen yhteydessä olevien kuntosalin ja saunan käyttö.
Hinta oli melko suolainen, mutta viihtyisyys
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huippuluokkaa ja mahdollisuus pyöräillä helppoa reittiä noin 5
km matka keskustaan loistava. (Ks. lisää
http://
www.ljubljanaresort.si/). Hinta-laatusuhteeltaan matkan paras
paikka löytyi Pohjois-Puolasta Szczecinistä läheltä Saksan rajaa.
Alue on veden äärellä ja viihtyisyyteen ja siisteyteen oli panostettu niin, että saksalaiset karavaanarit olivat ottaneet paikan
suosioonsa. (Ks. lisää http://www.investa.dk/Stettin-eng/
Camping_Marina.htm). Mainitsemisen arvoinen on myös Budapestin keskustassa sijaitseva Haller Camping, jossa
leirintämaksuun sisältyy pyykinpesukoneenkäyttö ja langaton
internet. (Ks. lisää http://hallercamping.hu/fi/).
Vaikka Eurooppaan lähteminen vaunun kanssa saattaa aluksi
tuntua arveluttavalta, kannattaa ehdottomasti rohkaistua ja lähteä matkaan avoimin mielin. Matkanteko edellyttää tietenkin hyviä istumalihaksia, mutta vapaus valita oma tahti ja aikataulut
ovat karavaanarielämän parhaita puolia. Maasta toiseen liikkuminen on EU:n alueella vaivatonta, koska rajatarkastuksia ei ole.
Karavaanarielämä on lähestulkoon samanlaista maasta riippumatta, tosin Sakassa leirintäalueilla kannattaa varautua
lunastamaan poletteja saadakseen lämmintä vettä suihkusta.
Hyvin suurella todennäköisyydellä matkan aikana ei edes pääse
vierottumaan suomalaisista karavaanareista, sillä matkamme aikana ainoastaan Kroatiassa ja Slovakiassa emme törmänneet suomalaisiin. Jos tuntuu, että Suomen leirintäalueet on jo nähty,
kannattaa ensi kesänä ehdottomasti suunnata Eurooppaan.

Teksti ja kuvat:
Mervi Silvennoinen, mervi@clovermail.net
Tuuli Silvennoinen, tuuli.silvennoinen@gmail.com

Dethleffs Caravan Club
of Finland
Perustamiskokous Ruununhelmessä 2-4.7.2010
Katso: http://dethleffsclub.nettisivu.org
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Naistenilta
Naisten Idea-ilta Alatalossa 23.4.2010
Hallituksen naisilla pälkähti päähän, että voisimmeko järjestää
naisille yhteisen illan, jossa voisimme tutustua toisiimme ja suunnitella tulevan kesän yhteisiä toimintoja. Sehän kävi toisille vallan
mainiosti. Siispä tuumasta toimeen.
Sanna ja Aino olivat loihtineet meille maistuvat salaatit ym.
murkinat. Meitä kokoontui 30
naista Alatalon tupaan. Birgitta kertoi tupaan kokoontuneille naisille tulevasta kesästä ja
yhteisistä projekteista ja ideoista, joita voimme toteuttaa yhdessä. Askaroimme koruja
Birgitan ohjauksessa joista
innostuimme
kovasti.
Zumbasimme, lauloimme,
saunoimme ja ideoimme miten
voisimme kehittää aluettamme
ja sen viihtyvyyttä, etenkin lasten kannalta katsottuna.
Toivomuksia tuli yleisön taholta esim. kalakukkojen ja ruisleivän teko-ohjeita, joita opetamme kädestä pitäen. Osaajiahan meiltä löytyy... Äkkiä tulee mieleen meidän ihana Seija, häneltä varmaan saamme kullanarvoisia ohjeita! Puutarhatouhuihin voi osallistua kuka haluaa. Uskoisin että yhdessä tekeminen on hauskaa
ja tutustumme toisiimme työn lomassa.

Siispä, ihanat naiset tehdään kesäkodistamme ja sen ympäristöstä vierailijoillekin viihtyisä keidas, johon he haluavat tulla aina vaan
uudelleen. Kiitos myös meidän upeille miehille, jotka toteuttavat
monet tekemiset, joita naiset eivät voi tehdä. Yhteistyö on voimaa.
Kaikille iloista kesää, auringonpaistetta ja ystävyyttä!
Näitä kirjoitteli
Eila 51298

Talkoot
Kevään talkoot ovat alkaneet. Turvallisuussyistä Alatalon Koivutien vanhat koivut jouduttiin kaatamaan.
Onhan se harmi, kun enää ei
koivukuja ole vastaanottamassa Alataloon tulijoita.
Kesä menee totutellessa maisemaan. Kevään aikana on
tarkoitus poistaa vielä kannot
ja tasoittaa ja nurmettaa tien
varret. Syksyllä istutamme
uudet puut tien varteen. Syyskokouksen toimintasuunnitelman
mukaiset hankinnat on tarkoitus toteuttaa ennen matkailukauden
alkua. Toimikunnat ovat kartoittaneet myös kiinteistön korjattavat
kohteet, joten talkoita tulee riittämään yllin kyllin kaikille innokkaille
paikalla oleville.

Volttikatu 2, Kuopio
puh. (017) 2669500, fax (017) 2669506
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Paljon hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja

Vetokoukku, pp-teline. 5 makuupaikkaa.

Ryhdikäs mersu ! 5 makuupaikkaa.

Tosi siisti ! 5 makuupaikkaa.

Riviera 320 -96
- moottori 2.4

LMC 594 -02
- moottori 313 CDI

Dethleffs I5830 Exprit -01 35.700,- moottori 2.8
62.000 km

15.700,118.000 km

28.500,124.000 km

Ohjaamon ilmastointi. Peruutuskamera.

Ohjaamon ilmastointi / välipeitto.

Upea ulkoväri. Travel- ja luxus-paketit.

Dethleffs I6501 -09
- moottori 2.3 MultiJet

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

Dethleffs Globeline T7013 -09 74.900,- moottori 315 CDI
5.200 km

71.500,11.000 km

KÄYTETYT ASUNTOVAUNUT

Dethleffs A5830 - 99 24.500,- 2.8 i.d.TD
172.000 km

Solifer Mobile 544 -03 28.500,- 2.0 JTD
86.000 km

Dethleffs T6571 -04 38.900,- 2.3 JTD
15.300 km

Adria Coral S574 -07 42.800,- 2.2 MultiJet 100 35.800 km

Dethleffs T6951 -08 57.500,- 2.3
42.000 km

Solifer 550 Jubilee
1990
6.900,-

Solifer S4
2001

Hobby 455 La Vita
2009
17.700,-

Solifer Artic 560 NS
2007
23.900,-

14.700,-

LMC Luxus 545 TL
Hobby 460T De Luxe
Solifer Artic 500L
Solifer 550 Jubilee
Adria Action 341 PH
Solifer S9
Solifer S4
Solifer 530 GOLDIE
Solifer S10
Solifer Artic 480 MHP
Hobby 455 La Vita
Hobby 650 UMFe Prestige
LMC DOM 560 RBD
Solifer Artic 560 NS
Kabe Briljant XL
Dethleffs 750 V Snow
Hobby Prestige 650 KMFe
Dethleffs Beduin 595S
Solifer Finlandia 630 PH

1990
1986
1986
1990
2006
1997
2001
2000
1999
2005
2009
2005
2006
2007
2008
2007
2008
2008
2008

4
4
5
6
12
12
14
14
15
17
17
17
19
23
24
26
26
27
28

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

WWW.HSPITKANEN.FI

.(//2/$+'(17,( .823,2
Kellolahdentie 21, Kuopio
Reijo Kuosmanen 0400 670 103 Reijo Jauhiainen 0400 313 111
Mikko Häyrinen 0500 678 431
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Hei yhdistyksemme nuoret!
Kiinnostaako sinua olla mukana tilaisuuden järjestämisessä tai vain osallistuminen kansainväliseen tapahtumaan?
Haluatko kansainvälistä kokemusta?
Etsitkö ystäviä ympäri Eurooppaa tai kauempaa?
Nuorison FICC Rally ensimmäistä kertaa Suomessa
Federation Internationale de Camping et de Caravaning on maailmanlaajuinen leirintämatkailuorganisaatio, jonka jäseninä on 56 jäsenliittoa 32 eri maassa neljässä maanosassa. FICC on perustettu
1933. FICC Nuoriso rally järjestetään vuosittain pääsiäisenä. Vuonna 2011 rally järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa. Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastaa SF-Caravan ry.
Leirintämatkailevan nuorison FICC Rally pidetään Helsingissä pääsiäisenä 21.-25.4.2011.
Perinteisesti pääsiäisenä pidettävä tapahtuma on järjestyksessään
61. Tapahtuman osallistujat ovat pääsääntöisesti 14-30-vuotiaita
nuoria kaikista kansainvälisen leirintämatkailujärjestö FICCin 32 jäsenjärjestöstä. Helsinkiin odotetaan noin 200 osallistujaa.
- Kansainvälinen rally on hyvä tapa tutustua nuoriin eri puolilta
Eurooppaa. Tapahtumassa on mahdollisuus saada hyviä ystäviä ja
nauttia ikimuistettavasta tapahtumasta hyvän ohjelman kera. Suosittelen osallistumista kaikille karavaanariperheiden nuorille, sanoo
tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, SF-Caravan ry:n
liittohallituksen jäsen Minna Joensuu.

sa. Lentokentälle on matkaa 18 km ja päärautatieasemalle 2 km. Busseilla ja raitiovaunuilla pääset lähelle hostellia. Hostellissa on majoitus max 12 hengen huoneissa ja aamiaismahdollisuus.
Rallyn tapahtumat järjestetään Stadion Hostelissa tai välittömässä
läheisyydessä. Majoitus ja aamiainen (vuodepaikka to-ma, neljä
yötä, aamisineen) sisältyy rallyn osallistumismaksuun.
Osallistumismaksu on 104 euroa/hlö sisältäen majoituksen max 12
hengen retkeilymajatasoisessa huoneessa aamiaisineen,
kiertoajelun Helsingissä, yhteisen ohjelman ja pääsiäisillallisen.
Omassa teltassa tai matkailuajoneuvossa majoittuminen ei ole
mahdollista Stadion Hostelin alueella. Muista majoitusmahdollisuuksista saat tietoa rally-järjestäjältä.
Lisätietoja: www.stadionhostel.fi.
web-sivut http://www.ficcyouthrally2011.fi/
Lisätietoja tapahtumasta antaa SF-Caravan
puh. (03) 615 311, sähköposti: sf-caravan@karavaanarit.fi.
Yhteyshenkilöt
Minna Joensuu
Puh. 050 554 2712
email: minna.joensuu@karavaanarit.fi

Timo Piilonen
Tapahtuman keskuspaikka on Stadion Hostel Helsingin keskustas- Puh. 050 592 6561
email: timo.piilonen@karavaanarit.fi
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Toimikunnat tiedottavat
Kiitos sinulle jäsenemme, joka olet lahjoittanut meille tarpeellista käyttötavaraa alueen hyväksi.
Otamme edelleenkin vastaan lahjoituksia, mutta ole ensin yhteydessä ennenkuin olet tuomassa tavaraa. Alataloon on
tuotu myös tietämättämme sellaista tavaraa joilla ei ole meille käyttöä. Ääripään esimerkkinä kolmessa kanisterissa:
“Jäteoöjyä juhannuskokon sytyttämiseen”. Huom, olemme vedenottamon pohjavesialueella.
Varastoissa lojuu vieläkin merkitsemättömiä tarvikkeita.
Tulemme poistamaan varastoista alkukesän aikana kaikki merkitsemättömät tavarat, kuten etuteltat, puutarhakalusteet, polkupyörät jne. olettamuksena, että ne ovat jääneet entisiltä kausipaikkalaisilta.
Alatalon numerosta 050-3098012 voit tiedustella, jos olet tuomassa käytöstäsi pois jäävää tavaraa.
Alatalotoimikunta, Naistoimikunta, Toimistotoimikunta, Nuorten toimikunta ja Alatalon isäntä
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Kuopion Vaunuhuolto uusi
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