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Hyvää alkavaa kesää kaikille karavaanareille!

Reissaajat

Tervehdys arvoisat karavaanarit 9

”K

evät keikkuen tulevi”, näin ne
vanhat sanovat. Tätä kirjoittaessa eletään toukokuun alkupäiviä, jolloin vielä ei kevät saa kunnon otetta
vaan lämpötilat vaihtelevat kovasti. Saamme vielä nauttia raikkaista pakkasaamuista
mutta sitkeästi kevätpäivä meidän iloksi
päivisin lämpenee. Mukavasti karavaanarit
ovat jo liikkeellä.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin
huhtikuussa. Kokouksessa käytiin läpi
sääntömääräiset asiat. Kokous hyväksyi
tilinpäätöksen siihen liittyvine liitetietoineen hallituksen esittämällä tavalla. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa ammattikirjanpitotoimisto ja toinen tilintarkastaja
on htm-tilintarkastaja edellisten vuosien
tapaan. Kokous myönsi hallitukselle myös
valtuudet nostaa jo aiemmin myönnetyn
lainan loppuosan, mikäli alueen peruskorjaustarpeet niin vaativat. Olemme saaneet
uusia jäseniä yhdistykseemme. Toivotan
uudet jäsenet tervetulleeksi.
Alatalossa on tällä hetkellä menossa
kausipaikkasopimusten teko. Tämän hetken
tiedon mukaan alle kymmenen paikkaa on
jäljellä. Tervetuloa myös uudet kausipaikkalaiset. Toivon, että saamme molemmista
edellä mainituista ryhmistä aktiivisia henkilöitä yhdistyksemme ja leirialueemme
toimijoiksi, kukin omalla tavallaan.
Näin keväällä on hyvä muistutella mieleen, että ennen liikkeelle lähtöä on hyvä
tarkistaa ajo- ja vetokalusto. Myös kaasu- ja
sähkölaitteet on talven jälkeen hyvä käyttää
tarvittaessa huollossa ammattilaisten luona.
Muistutan, että niin sanottu ”karavaanarin”
sähkökaapeli myös vanhenee, joten myös
sen kunto on hyvä tarkistaa. Kevään ai-

kana olleisiin tapahtumiin on osallistunut
mukavasti väkeä. Vappunaamiaiset viimeisimpänä saivat hersyvät naurut aikaan.
Ihmiset olivat nähneet paljon vaivaa asujen
rakentamiseen ja saimme kaikki nauttia
hienosta ohjelmasta ja vappu-tansseista
upeiden karaokelaulajien säestyksellä.
Hyvällä yhteistyöllä syntyvät kaikkein
parhaimmat tapahtumat.
Yhdistyksemme järjestää myös tänä
vuonna yhteistyö kumppaneittemme
kanssa turvallisuus tapahtumia toukokuun
aikana. Järvi-suomen ja pohjois-suomen
Yt-treffit ovat Ruununhelmessä viikkoa
ennen juhannusta. Muistakaa myös seurata
yhdistyksen kevään ja kesän tapahtumia
nettisivuiltamme. Odottelemme iloisin
ja innokkain mielin karavaanareita myös
tänne Savoon tarjotaksemme heille iloisia,
levon ja loman hetkiä.
Haluan rohkaista naisia osallistumaan
yhdistyksemme ajotaito tapahtumaan.
Kesän aikana on hyvä sopivan tilaisuuden
tullen kokeilla vaunun vetoa ja asuntoauton
ajoa. Matkusteltaessa on hyvä, kun useampi
osallistuu ajamiseen. Kun ajamisen taidot
karttuvat, matkailu alkaa tuntua aina vaan
mukavammalta. Kaksin ajaen myös niin
sanotut siirtymät on helpompi suunnitella
turvalliseksi myös poikkeustilanteissa.
Minun puheenjohtajakauteni päättyy
vuoden loppuun, joten syyskokous valitsee
uuden puheenjohtajan. Ilmoitin kevätkokoukselle, että en ole tällä kertaa käytettävissä
seuraavalle kaudelle puheenjohtajaksi.
Toivon, että tehtävästä kiinnostuneet ilmoittautuvat ehdokkaaksi tulevaksi puheenjohtajaksi. Puheenjohtajana pääsee
aitiopaikalle vaikuttamaan yhdistyksen
toimintaan ja kehittämään sitä edelleen ja

Sivu 3

näkee yhdistyksen toiminnan ja karavaanari
harrastuksen myös uudesta näkökulmasta.
Toukokuussa on tämän vuoden liittokokous Rovaniemellä, sinne lähtee yhdistyksen edustajat myös Kuopiosta.
Toivon teille kaikille virkistäviä matkoja
lähelle ja kauas. On aina mielenkiintoista
käydä katselemassa uusia ja myös tuttuja
paikkoja, niistä löytyy mielenkiintoisia ja
mieleenpainuvia maisemia, ystäviä ja kivaa
lomamieltä.
Monesti reissatessa saa hyviä ideoita,
joita voi myöhemmin hyödyntää omassa
elämässä.
Liike on tärkeää, päämäärää tarvitaan
liikkeen ylläpitoon. Mukavia reissuja.
kirjoitteli Antero

Reissaajat

Hei!

Julkaisija

SF-Caravan Kuopion Seutu Ry

Päätoimittaja

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

Toimitus ja aineiston jättö

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

Ilmoitusmyynti

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

etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

Olen Jukka Sikanen, reilu viisikymppinen
kuopiolainen karavaanari. Perheeseeni
kuuluu vaimo Anita, ja 22 vuotias Tommipoika, joka opiskelee tällä hetkellä Oulun
Yliopistossa.
Harrastus karavaanareissa alkoi -80 luvun
loppupuolella, olin silloin töissä Kuopion
Energialla. Nikulaisen Ville oli silloin työkaverina ja Ville oli aloittanut karavaanari
harrastuksen jo jonkin verran aikaisemmin
ja sai houkuteltua minutkin liittymään SFkaravaanareihin.
Ennen karavaanari harrastusta telttailimme vaimoni kanssa kesäisin Lapissa. Ajatus
omasta matkailuvaunusta sai lisäpontta
eräänä kesänä -80 luvun loppupuolelta kun
olimme telttailemassa Muoniossa, ja vettä
satoi silloinkin ja oli KYLMÄ. Telttamme
viereen tuli ruotsalainen perhe joilla oli
iso matkailuvaunu, me katsoimme teltan
oven raosta, kun he viettivät kodikasta iltaa lämpöisessä ja kuivassa vaunussa. Itse
palelimme teltassa ja päätimme, että josko
mekin joskus pääsisimme viettämään lomaa
kuivassa ja lämpimässä matkailuvaunussa.
Aluksi reissasimme appivanhempien
vaunulla ja joinakin kesinä kun Tommi oli

pieni, niin vuokrasimme myös matkailuautoja. Oman vaunun hankimme v. 2006 ja
samana vuonna tulimme myös kausipaikalle
Alataloon.
Työelämässä olen ollut sähkön kanssa
tekemisissä yli 30 vuotta. Nykyisessä
työpaikassa työtehtäviin kuuluu mm. koulutusten järjestäminen erilaisille sähköalan
ammattilaisille.
Heikkisen Seppo pyysi minua viime
vuonna mukaan Alatalon turvatoimikuntaan
ja sitä kautta on myös nämä sähköturvallisuus asiat tulleet ajankohtaiseksi.
Alatalolla pidimme viimevuonna määräaikaistarkastuksen koko karavaanialueen
sähkölaitteille ja – laitteistoille (sähköturvallisuuslakiin perustuva tarkastus).
Sen johdosta saneeraamme sähkönjakelua
ja kehitämme sähköturvallisuutta.
Tavoitteena on että Alatalolla on jatkossakin turvallista majoittua sähköjen ja
muidenkin turvallisuuteen liittyvien asioiden puolesta.
Lopuksi haluan kiittää jäsenistöä saamastani huomionosoituksesta.
Hyviä ja turvallisia karavaanari hetkiä
kaikille yhdistyksen jäsenille harrastuksemme parissa.
Jukka Sikanen SFC-50038

Taitto ja paino

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

Ilmoitushinnat (sis. alv 23%)

Taka + sisäsivu, vain vuosisopimus
1/1 sivu
400 e
1/2 sivu
200 e
1/4 sivu
100 e
1/8 sivu
75 e
Hinnat ovat valmiin aineiston
hintoja.
Ilmoituksen teosta veloitetaan
erikseen sovitun hinnan mukaisesti.
Vuosisopimushinta erikseen.
Vuosisopimus sis.nettilinkityksen
yrityksen www-osoitteeseen.
Jäsenten ilmoitukset: ostetaan
myydään, vaihdetaan 10 e
Lehti ilmestyy myös sähköisessä
muodossa yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Lehden ilmestymisviikot 2012
vko 8, vko20 (nettilehti) ja vko41
Valmiin aineiston jättö
29.1., 29.4., ja 23.9.2012
Painosmäärä 2 200 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät

Jukka vas. ottamassa vastaan puheenjohtajalta vuoden karavaanarin pokaalia.

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

Y

KARAOKE

hdistykselle on hankittu toimintasuunnitelman mukaisesti karaokelaitteisto, ohjelmisto ja ensimmäinen erä karaokekappaleita. Talvipäiviltä lähtien olemme saaneet
testata niiden soveltuvuutta. Laitteisto ja ohjelmisto on erittäin helppo käyttöinen.
Toimittaja on Viihdeväylä Oy, www.viihdevayla.fi. Ohjelmisto on Maestro karaoke ja
Maestro taustamusiikki. Kevään aikana olemme ottaneet vastaan palautetta ja toivomuksia tarvittavista kappaletäydennyksistä. Kun tulet ja olet laulamassa tai tanssimassa, tee ehdotuksia
ja toivomuksia suoraan karaoken vetäjälle. Tämä helpottaa meitä täydennyslevyjen valinnassa
ja hankinnassa vilkasta matkailukautta varten. Kun olet kiinnostunut pitämään karaokeiltoja ja
olemaan vaikka lyhyenkin aikaa ”Maestrona”, ole reilusti minuun yhteydessä, niin opastan sinua
perusteellisesti laitteiden toiminnassa. Muutamia henkilöitä on ollut mukana opastuksessa ja
hekin ovat omaksuneet tehtävän nopeasti omakseen.
Pidetään kesän aikana mukavia karaoke- ja tanssi-iltoja, niin päästään nauttimaan Tipulassa
hyvästä seurasta, hyvästä musiikista ja suomen parhaista karaokelaulajista karavaanareiden
keskuudessa ympäri tämän maan. Valmistaudutaan samalla syyskuun Rompepäivien karaokekilpailuun johon tulee jälleen laulajia ympäri maan.
Maestro Seppo

KIITOS!
Yhdistyksemme edustajat liikkuvat
:n autoilla.

Kiitos teille yrityksille ja yhteistyökumppaneille jäsenillemme tarjotuista
palveluista ja eduista.

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

Me yhdistyksenä tiedotamme palveluistanne jäsenillemme ja yhdistyksen
jäseninä käytämme palveluitanne.
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Olemme
mukana nuorten
työllistämisessä.
Reissaajat
20 vuotta sitten!
Reissaajat vuosikerta oli 2. Yhdistyksellä toimi oma alue
Jokiranta Joroisissa kolmatta vuotta. Mäntylän sopimus Karttulassa oli irtisanottu syyskokouksen päätöksellä toukokuun
loppuun. Jäsenistön painostuksesta johtokunta etsi aktiivisesti
toista aluetta Kuopion pohjoispuolelta, sillä jäsenjakauma
ä
!
äiv sissä
oli 50 km säteellä Joroisista 192 jäsentä ja 50 km Kuopiosta
p
etä lik
645 jäsentä. Paikkoja oli tarjolla muutamia mm. Maaningalla,
Fontanella-etu Kuopion
Vi säfii
yhdistyksen (021) jäsenille.
Kaarinlahdessa ja Ryönällä, mutta ei sopivaa tai lupa olisi
ke
Esittämällä kassalla
kaatunut alueen asukkaiden vastustukseen.
jäsenkorttisi, saat perheellesi
Laskettelutreffeillä helmikuun alussa Paltamon Kivesvaajäsenetuna ryhmähinnoittelun
mukaisen alennuksen.
rassa oli 43 vaunukuntaa. Kevätkokouksessa maaliskuussa
Iso-Valkeisella 53 jäsentä. Valtakunnalliset Karavaanipäivät
71800
• Puh. (017)
462 1200
• Faksi
462
6550
Kuiluntie 2, 71800 Siilinjärvi • Kuiluntie
Puh. 2,
(01
7) Siilinjärvi
462 1200
• Faksi
(01
7) (017)
462
6550
vietettiin 22.–24.5 Rauhalahdessa, paikalla
oli 320 vaunumyyntipalvelu@fontanella.fi
• www.fontanella.fi
myyntipalvelu@fontanella.fi
• www.fontanella.fi
kuntaa. Esiintyjänä oli vielä silloin Kuopiolaisille tuttu Kössi
Härmä. Juhannustreffit pidettiin Jokirannassa.
mielipiteiden ilmaisu mennyttä vuotta kohtaan ja toiveiden esitys yhHärkäjuhlat oli järjestetty ensimmäisen kerran nyt Tahkodistyksen tulevaisuuden suunnitteluun.
vuorella, 154 vaunukuntaa. Tahkovuori todettiin niin hyväksi
Veli Ahtiainen toimi vuonna 1992 yhdistyksen puheenjohtajana ja
paikaksi, että samana vuonna pikkujoulukin järjestettiin
Ville Nikulainen aktiivisena treffitoimikunnan puheenjohtajana, joka
siellä. Härkäjuhlien ja pikkujoulujen välissä oli Jokirannassa
lupasi jättäytyä vuodenvaihteessa tehtävistä ”eläkkeelle”. YT-alueiden
ensimmäisen kerran kokeilussa Rosvopaistitreffit. Perinteeksi
yt-treffit olivat suunnilleen samoina viikonloppuina kuin nykyisin.
muodostunut Muikkutreffi oli lokakuun alussa KolmikanEi se talkoo- ja yhteishenki ole miksikään muuttunut kahdessakymnassa, Outokummussa, 78 vaunukuntaa. Muikkutreffien yhmenessä vuodessa, koska jo silloin jäsenpalautteessa oli kaivattu näille
teydessä oli jäsenillä ”turpakäräjät” ennen seuraavan päivän
asioille kohennusta. Juna kulkee edelleen!
syyskokousta. Turpakäräjät olivat ns. kyselytunti ja jäsenten
Lähteenä käytetty vuoden 1992 Reissaajat-lehtiä.
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Uudet jäsenet ajalla 27.1.2012–27.4.2012
033135-0
139748-0
140368-0
139966-0
139747-0
139732-0
140316-0
092009-0
140039-0
139529-0
140046-0
139755-0
001755-0
019926-0
118014-0
139769-0
139924-0
139766-0
139840-0
139840-1
139840-1
044791-0
140266-0
140397-0
131465-0
106996-0
093968-1
128667-0
140167-0

Ahokas Tarja
Arokoski Ari
Happonen Jorma
Harjapää Veikko
Hartikainen Esa
Huovinen Vilho
Huttunen Kari
Häyrinen Mikko
Ikonen Kari
Jaakkola Timo
Julkunen Sari
Jäntti Matti
Järvinen Pertti
Keinänen Martti
Keinänen Reijo
Koivisto Anne
Koivisto Jari
Kolehmainen Raimo
Konttinen Kari
Konttinen Niko
Konttinen Tuula
Kröger Aimo
Kärki Maarit
Lampinen Jarmo
Lappeteläinen Matti
Laukkanen Matti
Leinonen Arja
Leppänen Jussi
Luostarinen Helvi

Heinävesi
Kuopio
Västinniemi
Kuopio
Kangaslahti
Luikonlahti
Iisalmi
Kuopio
Kaavi
Palonurmi
Kaavi
Karttula
Vantaa
Nilsiä
Nurmijärvi
Varkaus
Varkaus
Kuopio
Suonenjoki
Suonenjoki
Suonenjoki
Käärmelahti
Kuopio
Kuopio
Siilinjärvi
Talluskylä
Kuopio
Rautavaara
Heinävesi

139753-0
139954-0
140133-0
140601-0
139972-0
139935-0
140138-0
140479-0
109770-0
140374-0
139908-0
050581-0
132409-0
139759-0
068034-0
140159-0
140457-0
140456-0
110323-0
139907-0
139992-0
130497-0
140521-0
140420-0
139848-0
139900-0

Miettinen Markku
Mikander Antti
Mikkonen Arto
Muona Timo
Mustonen Aki-Pekka
Mölsä Olli
Nuutinen Risto
Paananen Tuomo
Pakarinen Kari
Pentikäinen Pia
Pitkänen Jorma
Polvinen Sari
Rissanen Vesa
Roine Martti
Roivainen Pauli
Rytkönen Paavo
Räisänen Anri
Räsänen Eija
Sikanen Hellevi
Soppi Ville
Takkinen Mika
Thil-Riikonen Eija
Tirkkonen Reijo
Toivanen Matti
Voutila Kari
Ylisipola Seppo

Yhteensä

55

Karttula
Varkaus
Kolma
Kuopio
Varkaus
Kuopio
Tervo
Suonenjoki
Alapitkä
Iisvesi
Palonurmi
Vehmersalmi
Hiltulanlahti
Kuopio
Kuopio
Leppävirta
Kangaslampi
Hiltulanlahti
Kangaslampi
Kuopio
Juankoski
Leppävirta
Leppävirta
Tuusniemi
Kuopio
Kuopio

Jäsenkirjurimme postittaa Sinulle jäseneksi liittyessäsi tervetulopaketin. Sen yhteydessä saat tietoa yhdistyksemme tärkeimmistä asioista, kuten hallinnosta ja yhdistyksemme alueesta Alatalosta. Jos jokin asiasi
askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä hallitukseen tai muihin toimihenkilöihin.
Uuden jäsenen tutustumisseteli on sinulle ylimääräinen jäsenetumme. Tutustumissetelin voit käyttää
puolen vuoden aikana alueella yöpymiseen ja toimintaan tutustumiseen. Alueemme Alatalo on avoinna
ympäri vuoden. SFC-alueita on yli kuusikymmentä ympäri Suomen, joista useimmat ovat ympärivuotisia
edullisia yöpymispaikkoja.
Kuopion yhdistys (021) oli 2011 vuoden lopussa kahdeksanneksi suurin yhdistys. SFC-yhdistyksiä liitossamme on 71. Jäsenmäärämme oli 31.12 1773 jäsentä. SF-Caravan ry 62130 jäsentä.
Tervetuloa yhdistykseemme!
Terveisin Antero Korhonen 124575-0

AJONEUVOSAMMUTTIMIEN
TARKASTUS!
Savon Palokalusto tarkastaa sammuttimia

Alatalossa 2.6.2012 klo 10.00–13.00.
Matkailuajoneuvosammutin 5 €, 2 kg:n sammutin.
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SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY MAKSUT VUODELLE 2012
Jäsenmaksut
Kausipaikka
touko-huhtikuu
Oman yhdistyksen jäsenet

varsinainen jäsen
perhejäsen

15 € / vuosi
5 € / vuosi

SFC-Alatalo

300 € / vuosi

130 kpl

400 € / vuosi

Toisen yhdistyksen jäsenet

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

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

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

Touko-elokuu
syys-huhtikuu

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

30 € / vuosi

kausipaikkalaiset

Käyttökorvaukset

(ei majoitus, ei sähkö)

V. 2012
0,15 € / kWh

Sähkö, mittarivelvoite kausipaikkalaisille

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

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

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

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

Paikka

Järjestäjä

Turvapäivä

Autokatsastajat Kuopio, Kallantie 7

SFC Kuopion Seutu ja yhteistyökumppanit

Juhannus

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

9.–15. 7.

Teemaviikko

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

17.–19. 8.

Härkäjuhlat

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

26. 8.

Ajotaitopäivä

ilm.myöh.

SFC Kuopion Seutu

7.–9. 9.

Rompepäivät

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

Pikkujoulut

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

26.5.
22.–24. 6.

30.11.–2. 12.

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

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

Lettukestit
Hiilimutka
samalla Järvi-Suomen karaokefinaali

SFC Ylä-Savo

30 v juhlat

Hietajärvi

SFC Pohjois-Karjala

10.8.–12.8.

Muikkutreffit

Lintulahti

SFC Keski-Suomi

17.8.–19.8.

Härkäjuhlat

Alatalo

SFC Kuopion Seutu

31.8. - 2.9.

Rosvopaisti

Jokiranta

SFC Keski-Savo

Muikkumarkkinat Rekiniemi

SFC Pielisen-Karjala

Ruskatreffit

Kattivankkuri

9.6.

15.9.
28.9.–30.9.

SFC Kainuu

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

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

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

Tapahtumia Kuopiossa ja ympäristössä

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

27.7.–5.8.
FICC-Rally
			

14.6.–20.6.
Kuopio Tanssii ja Soi
			

Bardu, Norja

29.6.–7.7.

Montmagny, Quebec,
Kanada

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

Caravan 2012

Järvi-Suomi YT-alue

Lahden Messukeskus
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3.8.–5.8.

Useassa paikassa,
Kuopio

Kuopio Wine Festival

Satama, Kuopio

Sawo Show 2012

Ravirata, Sorsasal

Reissaajat

Turvatoimikunnan info jäsenillemme!
Niin taas kevät ja kesä ovat saapuvat yllättäen ja matkailukausi voi alkaa. Nyt viimeistään
on korkea aika kerrata ja mietiskellä turvallisuusasioita.
Viime vuonna ovat ilmestyneet uudet Pelastuslaki 379/2011 ja
asetus pelastustoimesta 407/2011. Suurin osa näistä vaikuttaa
leirintämatkailuun, esim. leikkipaikkojen, uimarantojen, grillikatosten, saunatilojen, sähkölaitteiden ym. turvallisuuteen. Pelastuslain tarkoituksena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää
onnettomuuksia.
Tässä laissa on pari kohtaa, jotka koskevat kaikkia:
1. Yleinen toimintavelvollisuus
Jokainen joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun
onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen
– viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville,
– tekemään hätäilmoituksen
– sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.
2. Huolellisuusvelvollisuus
Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden
vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen
määräysvaltansa piirissä (esim. omavaunu) noudatetaan tulipalon
ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden
varmistamiseksi annettuja säädöksiä ja määräyksiä.
Sitten pieni muistutuksen sana sähköturvallisuudesta:
Tukesin lehdistötiedote 17.10.2011: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa sähkölaitteiden omatoimisen korjailun
eli ns. tuunaamisen vaaroista.Kiinnostus vanhojen sähkölaitteiden,
erityisesti valaisimien, uusiokäyttöön ja omatoimiseen kunnostamiseen on kasvanut, ja esim. vanhojen valaisimien osista halutaan
rakentaa uusia laitteita (koskee myös muita laitteita). Tällainen
sähkölaitteen tuunaaminen rinnastetaan lainsäädännössä sähkölaitteen valmistukseen, joten sitä koskevat myös samat määräykset.
Sähkölaitteiden korjaaminen ja asennukset tulee aina jättää
ammattilaisen tehtäväksi.
Sähköjohdoista edelleen, siinä täytyy olla teollisuusstandardin
SFS-EN 60309-2 pistotulpat ja pituussuositus 25m ja poikkipinta
3x2,5neliömm. Jatkoliitoksia EI sallita.
Tässäpä olisi pientä sulattelua keväälle
Yhdistyksen Turvaryhmä
Seppo Heikkinen

Liikenneturvallisuus
Viime liittokokouksessa julkistettiin karavaanarin liikenneturvallisuusohjelma 2012-2016. Tavoitteena siinä on karavaanareiden
liikenneturvallisuuden parantaminen. Matkailuajoneuvon kuljettaja
ei aiheuta eikä joudu itse liikenneonnettomuuteen oman toimintansa
seurauksena. Yksittäinen kuljettaja pystyy merkittävästi vaikuttamaan omaan ja ympäristönsä liikenneturvallisuuteen. Hienoja
tavoitteita, eikä niitä ole edes monta. Nämä luulisi olevan helppoja
toteuttaa.

Miten tavoitteisiin sitten päästään?
Kaikkihan alkaa aina itsestä. Kuinka toimin liikenteessä, osaanko
ennakoida, huomioinko muut tiellä liikkujat, onko kalustoni kaikin
puolin kunnossa, vaunu pakattu oikein kantavuuden rajoissa…
Tätä listaa voisi jatkaa loputtomasti, huomioon otettavia asioita on
paljon. Oma asenne ja asennoituminen ovat avainsana suurimpaan
osaan listalla mainituista asenteista. Varsinkin tiellä liikkuessamme
havaitsemme helposti toisten tekemät virheet. Kuinka moni huomaa
omansa? Kuka osaa ottaa niistä vielä opikseen?
Ennakoiva ajotapa matkailukaluston sekä pelkän henkilöauton
kanssa tuo säästöjä niin polttoainetaloudessa, kuin pelihousujen
kulumisessa. Riittävän turvavälin pitäminen helpottaa liikenteen
seuraamista ja antaa myös äkkitilanteissa enempi aikaa reagoida.
Monta turhaa vahinkoa olisi jäänyt syntymättä jo tällä tavalla.
Kaluston kunto ja oikea lastaaminen ovat olennainen osa turvallista tiellä liikkumista. Vaunuissa varsinkin renkaat kuluvat pinnaltaan harvoin loppuun. Niiden ominaisuudet huononevat kuitenkin,
vaikka ne eivät liikkuisi metriäkään. Renkaan kumiaines kovettuu
ja näin ollen sen ominaisuudet huononevat. Seuraavan kerran kun
käyt katsastamassa kalustoasi, pyydä saada se samalla reissulla
vaakalle. Tulet todennäköisesti yllättymään. Itselleni kävi näin,
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kun katselin tulosta, joka osoitti reilua ylipainoa – siis vaunussa.
Kalustoon kertyy helposti paljon kaikkea pientä ja vähän isompaakin. Kantavuudet ovat kuitenkin aika pieniä, yläraja tulee vastaan
aivan liian äkkiä. Kun tavaraa on paljon, ja jos se on vielä pakattu
väärin, saattaa yhdistelmästä tulla vaikea hallittava jo pienilläkin
nopeuksilla, suuremmista puhumattakaan
Ajotaitoharjoittelu tuo itselle varmuutta oman kaluston käsittelyyn. Tehtävät, joita merkkisuorituksissa teemme, ovat monilta osin
niitä perusjuttuja, joihin joudumme päivittäin reissuillamme. Ei
ole yhtään huono asia osata peruuttaa vaunuyhdistelmää ja saada
se vielä menemään sinne minne halusi ja vielä ilman vahinkoja.
Luulen, että harva meistä ihan asioikseen näitä harjoittelee. Tämän
takia olemme aina kutsuneet porukkaa mukaan näihin tilaisuuksiin, jos ei muuta niin vaikka seuraamaan niitä. Tien päällä näkee
myös naisia matkailukaluston ohjaimissa. Olisi hienoa, jos naiset
löytäisivät tiensä myös ajotaitotapahtumiin.
Liittomme järjestää vuosittain karavaanarin ajotaitokortti- kursseja. Kyseessä on kahden viikonlopun mittainen koulutus, toinen
syksyllä ja toinen talvella. Kurssin aikana käydään sekä teoriassa,
että käytännössä liikenneturvallisuusasioita ja ajoharjoittelua. Voin
suositella tätä koulutusta. Siellä sain paljon käytännön tietoja ja
taitoja turvallista tiellä liikkumista ajatellen.
Turvallista matkaa!
Yhdistyksen Ajotaitoryhmä
Jari Alanen
Lähteet:
SF-Caravan ry,
FINLEX - Valtion säädöstietopankista
Tukes

Reissaajat

Hyvä jäsenemme!
Turvallisuus asioissa voit ottaa yhteyttä Turvahenkilöihimme.
Yhteystiedot löydät kotisivuiltamme
Menu valikosta/henkilöt tai Reissaajat 1/2012 lehdestä.
Sinulla on mahdollisuus saada
tietoa myös www.karavaanarit.fi
-sivuilta, yhdistyksemme alueelta
SFC-Alatalossa tai TULE ja KYSY
asioista monilta alan asiantuntijoilta
TURVAPÄIVÄ-tapahtumassa 26.5.
Kuopion Katsastajilla, osoitteessa
Kallantie 7.
Tapahtumassa mukana ainakin
• SF-Caravan Kuopion Seutu
• Katsastajat
• Savon Palokalusto
• Kuopion Vaunuhuolto
• Autoliitto Kuopion osasto
• Liikkuva Poliisi
Tapahtumasta on erillinen ilmoitus
tässä lehdessä.

Huom!
Yhdistyksen jäsenille
tarkoitettu

AJOTAITOMERKKI
-TAPAHTUMA
järjestetään 25.8. Kuopiossa
entisen Postikeskuksen
rekkapihalla
osoitteessa Särkiniementie 3.

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

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

Kaikissa vakuutusasioissa
karavaanarit vakuuttaa
IF-vakuutusyhtiö.

Yhdistys tarjoaa mukana oleville pientä purtavaa ja juomaa!

Tutustu osoitteessa
www.if.fi/karavaanarit
tai soita palvelunumeroon
010 19 19 19 (ma–pe 8–20)

Seuraa kotisivujamme
www.sfc-kuopionseutu.net
Sivu 11

Reissaajat

MONORIKAS PÄÄSIÄINEN

Mikäpä on katsellessa tätä
maisemaa auton ikkunasta.

P

ääsiäinen on useille karavaanareille se aika vuodesta,
kun mieli alkaa tehdä tien päälle. Meidänkin perheelle
pääsiäinen on tullut perinteeksi vuoden ensimmäiselle
reissulle, joka on suuntautunut jo toistakymmentä vuotta
Kuusamon Rukalle SFC Koillismaan Pääsiäis-treffeille.
Joka vuosi on ilmat suosineet, aurinko on paistanut pilvettömältä
taivaalta. Rinteet ovat olleet mahtavassa kunnossa. Asuntoautolta
kymmenen metriä niin saa laittaa sukset jalkaan, mäkeä alas ja
yhdyshissillä ylös rinteeseen. Treffijärjestelyt ovat aina pelanneet
viimeisen päälle. Saunat ovat lämminneet aamuisin ja iltapäivästä
iltaan asti. Varmasti on löytynyt jokaiselle sopiva saunomisaika.
Illanvietto, jota voisi kutsua ”tutustumisillaksi” VIP-laavulla yhdistyksen tarjoamien makkaroiden paistamisen ja kilpailujen kera
kerää koko treffiporukan yhteen ja yleensä menee aina kahteen.
Pääkilpailut on järjestetty hiihtostadionilla seuraavalle päivälle.
Perinteinen vanhan nahkapujottelumonon heitto kolmen hengen
joukkueina. Heitä mono ja seuraava heittää siitä eteenpäin. Pitimmälle heittänyt porukka voittaa kiertopokaalin, joka on jo useana
vuonna matkannut Kuopion seudulle Alatalon palkintokaappiin.
Näin myös tänä vuonna, Tästä myös osakiitos ”adoptiolapsille”.
Näin on taas varmistettu ensi pääsiäisen reissu, kun pokaali pitää
palauttaa takaisin (tai ainakin käyttää näytillä).
Voitto tuli tänä vuonna myös lumenveistokisasta. ”Karavaanarin
jääkaappi” herätti hilpeyttä todenperäisyydellään. Jääkaappi sisälsi
lenkkimakkaran, sinappituubin, kurkunpätkän ja paljon juomaa.
Päälle oli asetelmana laitettu tuhkis ja Burana-purkki. Ja naurua
riitti tuomarineuvostolla. Illalla oli vielä karaokekilpailut, jonka
voiton vei järjestävä seura.
Hirrrrveeeen paljon kiitoksia koko Koillismaan yhdishhtyksen
porukalle jaa, jaaa, jaaa hirrrrveeeeshti haleja Päiville, Pekalle ja
”adoptiolapshille” hyväshtä sheurasta. Pannaan uushiksi taas ensi
pääshiäishenä.
Keshää hirrrrveeshti oottain
Heffner-Hakkarainen ja Herrrra
Sivu 12

”Karavaanarin jääkaappi” kaikkine tykötarpeineen toi lumenveistokilpailun voiton.

Poika on tullut kylään...

Reissaajat

Uudenkarheat laadukkaat takuuautot

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

Dethleffs Sunlight TS 110hv -10

Bürstner A648 Ford 140hv -10

Näppärä tilaihme, rek 4:lle. Parivuode
Tilava haluttu erikoismalli, parivuode myös
takana pitkittäin, kuin uusi! 36 999 € alhaalla. Rek 6:lle, vuoteet 6:lle. 41 999 €

Knaus Weinberg Fiat 115 hv -12

Dethleffs A5881 HG 130 hv -09

Uusi, tasoa ja tyyliä, halwalla! Rek. 4:lle.
Retkeilyauto, pit 5.4m, tilaihme. 39 999 €

Suosittu upea monikäyttömalli, takatallilla.
Rek. 6:lle, vuoteet 6:lle, löytö! 36 999 €

Lisää autoja ja vaunuja nettisivuillamme. Rahoitus 3,9 %.

ENSIESITTELYSSÄ! Knaus Weinsberg
retkeilyautot, puoli-integroidut ja vaunut
- saksalaista laatua järkihintaan!

www.retkiauto.fi
0400-672 900

Leikkaa talteen.

"

Hyvä netti-Reissaajat lukija!
Huomioithan, että tämä lehti ilmestyy vain sähköisessä muodossa. Voit
tarvittaessa tulostaa lehden, niin se on käytössä myös heille joilla ei ole
mahdollista lukea lehteä sähköisessä muodossa.
Terveisin toimitus
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Kap Horn...

eiku Kap Verdeen
V

uosi sitä Kap Horneen lähtöä vitsailtiin. Taisipa vaununaapuri jo kyllästyäkin siihen. Alun perin idea koko reissusta
lähti muutaman ryhmämme jäsenen vuosipäivästä. No ne
vuosipäivätkin tuli siellä jossain sitten juhlittua ja mukavaa oli.
Airi, Pekka, Aila, Seija ja Jukka lähdimme ajamaan yötä vasten
Helsinki-Vantaalle. Mikko ja Raija sekä Aino ja Seppo tulivat
omine kyyteineen kentälle ja hekin ehtivät hyvin koneeseen.
Aamulla olimme hyvissä ajoin odottamassa lentokoneen lähtöä
kohti Sal-nimistä saarta. Sal nimi tulee muuten saarella sijaitsevasta
suolakaivoksesta, jonka Portugalilaiset ovat sinne kolonialismin
aikaan perustaneet. Kap Verden saaret olivat aikoinaan toimineet
ns. välietappina, kun orjia rahdattiin Afrikasta mm. Amerikoihin.
Noin kymmenen tunnin lennon jälkeen olimme vihdoin väsyneinä laskeutuneet Amilcar Cabral International -lentokentälle ja
siitä bussilla hotellillemme. Hotelli on todella hieno ja hotellialue
iso. Tässä Riu Funana hotellissa kaikki palvelut sisältyivät tilaamaamme kokonaispakettiin.
Aurinko paistoi koko lomamme ajan lukuun ottamatta yhtenäisiä
sateita. Näissä yhtenäisissä sateissa joku sai yhden pisaran nenänpäähän ja joku jonnekin muualle.
Lämmintä oli varjossa noin + 30 ja Sepon hienon kellon lämpömittari näytti aurinkotuolissa yli + 50 astetta. Onneksi saarella
tuulee jatkuvasti jonkin verran, muutenhan tuolla ei olisi jaksanut
olla. Finnmatkat lopettaakin matkanjärjestelyt saarille huhtikuun
puoliväliin, koska tuuli laantuu silloin.
Aurinkoa otettiin altaalla joka päivä ja käytiinpä rannallakin ruskistumassa. Rannalla tytöt pääsivät myös tanssimaan Afrikkalaisten
bongorumpujen tahdissa zumbaa.

Saarikierros
Ensimmäisellä viikolla lähdimme sitten saarikierrokselle Fidel
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Castron opastuksella. Ostimme matkan rannalta Fideliltä itseltään.
Fidel olikin todella hyvä opas ja hän vei meidät katsomaan luonnon ihmeitä. Ensimmäinen paikka oli ranta, jonne merirosvot ym.
olivat aikoinaan laivansa saarten suojaan tuoneet ja seuraavaksi
menimme katsomaan Blue Eye:n loistoa. Tämä silmä oli luola,
jonne merivesi ja veden alta tuleva valo sai aikaan smaragdinsinisen ”silmän”.
Jonkin matkaa ajettuamme vuorossa oli kangastus. Joku voisi
luulla, että se oli vain kangastusta, mutta nähtiin ihan oikea kangastus. Saaren aavikkomainen pinta ja auringon oikea kulma sai
aikaan kangastuksen, vettä oli paljon, vaikka sitä ei todellisuudessa
ollutkaan. Eipä ollut moni meidän porukasta vastaavaa aiemmin
nähnyt. Täällä kuvasimme myös oheisen banderollin kanssa otetun
kuvan. Mikko oli tehnyt hienon banderollin mukaan ja ainakin
oppaamme tietää nyt mikä on SF-Caravan Kuopion seutu ry.
Seuraavaksi saaren pääkaupungissa Espargos:ssa tapahtuneen
ruokailun jälkeen menimme katsomaan haita. Seija ja Jukka uskaltautuivat veteen. Oli laskuvesi ja jouduimme kahlaamaan haiden
keskelle. Oppaan mukaan ne olivat kuulemma n.1.5 m pituisia
ns. baby-haita, mutta kun alkoi näkyä myös pari suurempaa evää,
päätettiin turvallisuus syistä kuitenkin jonkin ajan kuluttua kahlata
rantaa kohti .
Loppuaika ennen hotellille palaamista vietettiin sitten suolakaivoksella. Tulivuoren kraatteriin muodostunut suola tuo edelleen
tuloja saarelle. Suolakaivoksella oli myös järvi, jossa kävimme
uimassa. Tai eihän sitä uimiseksi voi sanoa, koska järven erittäin
suolainen vesi nosti uimarin pinnalle ongenkohon tavoin.
Oppaamme Fidel kertoi myös Kap Verden saarista. Saaria on
kymmenen ja niistä yhdeksän on asuttuja. Jokaisella saarella on
oma kielensä, jota toisella saarella ei ymmärretä. Ystävien kesken
he kuitenkin puhuvat kreolin kieltä. Valtion virallinen kieli on portugali. Saaret ovat itsenäistyneet omaksi valtiokseen vuonna 1975.
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Ja sitten aurinkoa ottamaan. Pilveä ei näillä saarilla tarvitse ottaa.
Välillä pistäydyttiin lähellä sijaitsevassa Santa Marian kylässä ostoksilla. Santa Marian satamalaiturilla voimme tutustua erilaisiin
kalastajien satamaan tuomiin kalalajeihin. Tosin emme niistä juuri
muita tunnistaneet kuin tonnikalan ja murenan.

Katamaraani
Syvänmerenkalastus jäi tällä kertaa väliin, mutta toisten ottaessa
aurinkoa, keksivät Aino, Seppo, Mikko, Pekka ja Jukka lähteä
purjehtimaan katamaraanilla. Ja taas varattiin matka rannalta.
Pääsimme Italialaisten kanssa samalle reissulle. Italialaiset pistivätkin tulomatkalla tanssiksi, vilkkaampia kun ovat. Myös laivan
kapteeni oli Italialainen, joten joku toivoikin, ettei vaan purjehtisi
liian läheltä rantaa.
Suuntasimme ensin riutalle, jossa ongimme pienempiä kaloja
sekä otimme tietenkin aurinkoa. Joku kävi uimassakin. Takaisin
tulimme sitten purjeiden voimin kiertäen kauempaa mereltä. Tuuli
oli melkoisen voimakas, joten saimme ”hyrykyytiä”, laivan etuosassa olevalla verkolla ei enää voinut loikoilla.
Paluumatkalla näimme useita lentokaloja. Niistä voisi kuulemma
tehdä lentävän kalakukon. Valaita ja delfiinejä ei valitettavasti nyt
sattunut kohdalle.
Tässä oli kahden viikon matkamme lyhyesti. Paljon jäi vielä
kertomattakin.
Lämpöä kaipaavat karavaanarit:
Raija, Mikko, Aino, Seppo, Airi, Pekka, Aila, Seija ja Jukka

Hyödynnä jäsenyytesi

Caravan teemapäivänä
26.5.2011 klo 10.00–14.00
Matkailuvaunun katsastus normaalihinnasta –2 €
Matkailuauton pakokaasumittaus normaalihinnasta –5 €
Voit veloituksetta mittauttaa matkailuajoneuvosi painon, testata jarrut,
tarkistaa alustan ym.
Savon Palokalusto Ky tarkistaa sammuttimet 2 kg 5 € ja 6 kg 7€
Myös muita hyviä tarjouksia päivän aikana!
Kuopion Vaunuhuolto koeponnistaa kaasulaitteet á 25 €, tekee kosteusmittauksia á 50€
Autoliitto Kuopion osasto esittelee toimintaansa.
Liikkuvan poliisin partio myös mukana vastailemassa kysymyksiin ja
jakamassa infoa.
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Autokatsastajat

KUOPIO

Kotimainen vaihtoehto

ma-pe 8-17

Matkan päällä on tärkeää, että kulkupeli on kunnossa

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

Puntarointi
Jarrutestaus
Sammutintarkastus
Alustan omatoiminen
tarkastaminen
ym ...

Kallantie 7, 70340 Kuopio, puh. 0440 854 000
Palvelemme kaikissa katsastukseen
liittyvissä asioissa - ammattitaidolla!
Matkailun teemapäivä tulossa
Seuraa ilmoitteluamme!
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Moni pääsi palkinnolle...

P

Talvipäivät maaliskuun alussa

erinteiset talvipäivät pidettiin maaliskuun alussa perinteisen
sään vallitessa talvipäivillä. Sää oli vuoden aikaan taas mitä
parhain, pakkasta, mutta täysin aurinkoista pilvettömältä taivaalta. Kalasaalis jäi tälläkin kertaa vähäiseksi, mutta ei haitannut
mukavaa yhdessä olemista ja tekemistä. Pilkkikilpailuun rohkeni
21 osallistujaa.
Tällä kertaa parhaiten ”syötit” maistuivat pilkkijöille kuin ka-

loille, sillä kalasaaliin yhteispaino oli ainoastaan 4,764 kg, vaikka
mukana onkimassa oli hyvinkin kokeneita pilkkijöitä. Suurimman
kalasaaliin sai Liisa Hiltunen, 1130g.
Lapsille oli tupaan järjestetty ”Kauhukartano”, jossa lapset viihtyivät vallan hyvin. Myös hiihtokilpailuun uskaltautui muutama
lapsi. Ulkoilun jälkeen maistui kaikille naisten tekemä hernekeitto
ja pannukakku.
Lisää kuvia menuvalikosta -kuvia
... ja voittaja parhaimmalle.
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Reissaajat

Puheenjohtaja Antero kertoo yleisölle naisten mukana olon tärkeyden ja kiittää
yleisön edessä Teijaa, Terttua, Pirjoa ja Birgittaa ja muita mukana olleita.

J

Pääsiäisen vietto

o kuudennen kerran järjestetty pääsiäistapaaminen lammaspaistin kera, koettiin jälleen mukavaksi tapaamiseksi ystävien kesken. Muutaman naisen tekemä lammaspaisti pääsiäispäivänä on muodostunut herkkujen
herkuksi tähän juhlaan.
Pitkäperjantain hartaus Sannan pitämänä tuvan lämmössä, keräsi yhteen pääsiäisen viettäjiä. Mielenkiinnolla
mukana olevat kuuntelivat kertomusta ja kuvaelmaa kristillisestä pääsiäistapahtumasta.
Lisää kuvia menuvalikosta -kuvia

Yleisö kiittää juhla-aterian valmistajia
odottavin tunnelmin.
Sivu 18
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Reissaajat

Lasten naamiaishahmoja
varhaisillassa.

V

Vappunaamiaiset

aikka vappu sattuikin tällä kertaa viikolle, se ei
haitannut naamiaisjuhlaa. Moni oli varmaan viettämässä pitkää vapaata yli viikonlopun. Perjantai,
lauantai ja vielä sunnuntaikin oli aikaa hankkia ja viimeistellä naamiaisasuja ja niitä olikin hankittu hyvin taitavasti
ja harkiten. Varhaisillasta oli ensin lasten naamiaiset ja
askareet. Illalla lie tällä kertaa ollut lähes 70–80 naamioitunutta henkilöä aikuisten ”leikeissä”. Pukeutumistyyli
oli vapaa ja niin mielikuvitustakin oli käytetty vapaasti.
Omalta osaltani voin sanoa, että yksi parhaimmista
vappunaamiaisista. Kaikilla oli hauskaa varsinkin kun
toisensa näkivät. Ihmisillä oli nuori kesäinen mieli. Karnevaalikulkue keräsi ympäri aluetta (etelä-suomesta ja
jopa Naantalista) juhlijat yhteen normaalia aikaisemmin
Tipulaan jo heti 21 jälkeen. Oli sitten vaikka minkäkin
näköistä asua. Juhlijat seurustelivat, lauloivat karaokea
ja tanssivat paljon ilman pöytärajoja.
Kiitos kaikille hyvästä fiiliksestä!

Nopeimmilla varauksessa ikkunapöytä.

Kirjoitti Elvis
PS. Seuraavana päivänä Vesku mainitsi, että Elvis sai olla
kerrankin yhden päivän vuodessa oma itsensä.
Lisää kuvia menuvalikosta -kuvia
Liekö juttuaiheena karavaanareiden järjestöpolitiikka, yhdistys-,
alue- vai muuten vaan jokin ”politiikka”.
Sivu 20
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Karnevaalikulkue valmistautuu keräämään alueelta väkeä.
Valehoitsu löytyi joukosta. Taisi olla käsiraudoissa valepolliisin
kanssa?

Teemaviikko
Alatalossa
viikolla
28
Joka päivälle
ohjattua ohjelmaa

Erilaisia teemoja
jokaiselle
viikonpäivälle

Vietä lomaa
maaseudulla
Juurusveden
rannalla

Seuraa tapahtuman päivityksiä
kotisivuillamme www.sfc-kuopionseutu.net
Sivu 21
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Reissaajat

Karavaanareiden

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

kesäkaudenpäättäjäiset
kirpputori
karaokelaulukilpailut

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

Kappalelista päivitetään myöhemmin!

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

Tule mukaan kesän päättäjäisiin,
ottamaan osaa ja seuraamaan
viikonlopputapahtumaa!

Seuraa kotisivujamme
www.sfc-kuopionseutu.net
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin!

Sivu 23

MARKKINAJOHTAJA ON SAAPUNUT HS. PITKÄSELLE!
Reissaajat

sulavalinjainen ja tilava uutuus!

ADRIA – AINA PARHAAT MAISEMET!
Esimerkkejä käytetyistä autoista
Bürstner A570 TM
1990
5 900
Dethleffs A5830
1999 14 900
Knaus Traveller 510
1999 15 600
LMC A560
1997 15 900
Solifer Mobile 544
1999 19 500
Dethleffs A 5431
2002 21 500
Solifer Mobile 544
2002 21 700
Bürstner A647-2 Active
2001 28 900
Eura Mobil Sport 585 DS
2001 28 900
Dethleffs I5832
1997 22 900
Arto 59 L
2005 46 500
Eura Mobil Integra 866 EBL-04 2004 65 000
Dethleffs BUS II
1998 23 800
Sharky L37
2006 25 600
McLouis Lagan 252
2005 26 300

Hobby T550 FS Siesta
McLouis Tandy Plus 670
Dethleffs H5940 ESPRIT
LMC Liberty 662 Ti
Kabe Travel Master MF
Adria IZOLA S 687 SPG
CS Reisemobile Korfu
Swift MONDIAL GT

2005
2006
2003
2006
2004
2007
1997
2000

27 900
28 900
29 400
34 500
44 900
49 900
14 950
15 700

Esimerkkejä käytetyistä vaunuista
Sävsjö 25 CL
1972
2 900
Dethleffs Beduin 540 V
2000 12 900
Dethleffs Camper 430T/DB
2007 14 700
Hobby 455 UF Exellent
2009 16 500
Dethleffs Camper 720 SK
2006 16 900

Hobby 450 UF Excellent
Hobby 540 WLU Exellent
Hobby 540 UL Excellent
Adria Classica 543 -6C54PK
Solifer Artic 560 MH
Hobby 540 UL Excellent
LMC Musica 490E Artica
Solifer Finlandia 630 NS
Kabe Ametist GLE KS
Solifer Artic 560 TBR
Solifer Finlandia 560 TBR
Kabe Smaragd XL KS
Dethleffs Camper 550 TK
Solifer Finlandia 560TBR
Kabe Ametist VGLE
Kabe Royal 560 LXL KS

2009
2009
2008
2008
2008
2008
2010
2005
2007
2009
2007
2008
2011
2008
2008
2011

WWW.HSPITKANEN.FI

KYSY EDULLISTA
OSAMAKSURAHOITUSTA!

M.A.T.
JÄSENLIIKE

Miiluranta 1 a, Kuopio. Puh. 017- 262 7400
Sivu 24
Reijo Kuosmanen 0400 670 103, Reijo Jauhiainen
0400 313 111, Janne Hiltunen 050 435 9806

16 900
16 900
17 900
18 500
20 500
20 900
20 900
24 500
25 500
25 500
25 700
26 800
26 900
27 900
29 500
39 400

KESÄ TULEE, TOIMI HETI

HANKI KESÄRENKAAT EDULLISEEN HINTAAN RENGASPARISTA!
Uudet kesärenkaat
alkaen
155-13
219,175/70-13
239,175/65-14
265,185/65-14
279,185/65-15
295,195/65-15
325,205/55-16
355,225/45-17
409,195/70-15 C8 419,Renkaiden sarjahinnat
sis. vannetyön, tasapainotuksen, kierrätysmaksut
ja uudet venttiilit

RUNSAASTI MYÖS
MUITA KOKOJA!

ALUVANTEET HUIPPUEDULLISESTI!
League LG357

ALUMIINIVANNESARJAT alk.

15” 295,-/srj 16” 345,-/srj
17” 395,-/srj
15” 320,-/srj RS Style
16” 390,-/srj
17” 460,-/srj
Devino Lux

16” 430,-/srj
17” 500,-/srj 18” 600,-/srj
Varastossa olevat TALVIRENKAAT POISTOHINNOIN!
AINA EDULLISESTI!

CONTINENTAL, MICHELIN, BF GOODRICH, GOODYEAR,
TYFOON, KELLY, NOKIAN sekä pinnoitetut ym.

RENGASPARI OY
Itkonniemenkatu 25, KUOPIO, p. (017) 261 4203, 263 2755, 5800 565
www.rengaspari.fi • ARK. 8 – 17, LA 9–14

175/65-14 PremiumContact5 325,- /srj
185/65-14 EcoContact5 355,- /srj
195/65-15 PremiumContact5 389,- /srj
205/55-16 PremiumContact5 499,- /srj
205/60-16 PremiumContact5 629,- /srj
225/45-17 SportContact5 669,- /srj
225/50-17 PremiumContact2 929,- /srj
Renkaiden
sarjahinnat
sis. vannetyön,
tasapainotuksen,
kierrätysmaksut ja
uudet venttiilit
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Alatalossa vieraille paikkoja myös aivan rannassa.

