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Shokkitarjous!
HSPITKÄNEN
Hobby T555 FS Siesta NYT

46.90
46.9
00,-

toimituskuluineen
(ovh. 53.400,-)

UUSIA SOLIFER -09 VUOSIMALLEJA ESILLÄ

Hinnat alk.

22.450,WWW.HSPITKANEN.FI

KELLOLAHDENTIE, 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 8,21 snt/puhelu + 6,9 snt/min. Matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min.

Reissaajat

hartikainen
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Reissaajat

Puheenjohtajan palsta

Syksyinen tervehdys teille hyvät
jäsenemme ja lukijamme.
Vaikka vilkkain matkailukausi onkin jo ohi
koululaisten ja työssä käyvien palattua
askareihinsa, on vielä näin myöhään syksylläkin kohtalaisesti karavaanimatkailijoita
maanteillä, varsinkin matkailuautoilijoita matkalla kohti Lapin ruskaa.
Mennyt kesä oli edelleen vilkasta aikaa
varsinkin SFC-alueilla, vaikka polttoaineen
korkea hinta saattoi joidenkin matkan
pituuksia lyhentääkin. Kesän aikana kävin
itse kolmellatoista majoitusalueella, joista
kymmenen oli SFC-aluetta. Uusia alueita tuli
tutuksi kaikkiaan seitsemän. Kokemuksia ja
mielipiteitä pääsin vaihtamaan matkani aikana seitsemän eri yhdistyksen puheenjohtajan kanssa. Keskustellessamme lähes kaikki
totesivat
huomanneensa
uusien
karavaanareiden löytäneen SFC-paikat. Eivätkä tarkoittaneet pelkästään juuri
liittyneitä, vaan myös vuosikausia harrastuksessa mukana olleita. Kesän jälkeen mietin,
onko yleisten leirintäalueiden palvelutaso ja
varustelu hiipunut vai mitkä tekijät ovat ilmiöön vaikuttaneet. Majoituskohteinani olleet
yleiset leirintäalueet Koljonvirta Iisalmessa
ja varsinkin Lohimaa Tervossa ovat erittäin
suositeltavia alueita. Käykää katsomassa!
Yhdistyksemme alueella Alatalossa tammi-elokuun vaunuvuorokaudet ovat osoittaneet selvää nousua pariin viime vuoteen
verrattuna. Vaunuvuorokausien määrä on
kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna peräti 17 %. Tilastoa en ole laskenut keskimääräisestä yöpymisjakson pituudesta. Todennäköisesti juuri sitä korkeaa polttoaineen
hintaa on kompensoitu leiriytymällä mieluisilla alueilla pidempään. Yhdistyksemme alueen valinta vuoden SFC-alueeksi toi luonnollisesti alueelle myös ensikertalaisia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pari seuraavaa
tulevaa
vuotta
näyttävät
yöpymismäärien todellisen suunnan.
Alueellamme tehtiin ensikertaa kesäisäntävuorot kaikkien kausipaikkalaisten toimesta. Tämä isäntävelvoite onnistui suun-

nitelmien mukaan. Kausipaikkalaiset ovat
hoitaneet isäntätehtävät erittäin hyvin myönteisessä ja palvelevassa hengessä. Pelko
omista taidoista on hävinnyt jokaiselta, joka
teki isäntävuoron. Vain muutama reilusta
sadasta kausipaikkalaisesta sopi jonkun toisen kanssa tehtävien hoidosta. Isänniltä tuli
jopa pyyntö, että jatketaan velvoitetta tähän
malliin jatkossakin. Tätä pidän
luottamuslauseena hallitukselle. Suurkiitos
teille jokaiselle kausipaikkalaiselle hyvin
hoidetusta ja palveluhenkisestä kesästä!
Tapahtumien ja treffien järjestäminen on
kesän aikana toteutunut odotusten mukaisesti. Yhteiset YT-alueiden treffit Koljonvirralla keräsivät paikalle 134 matkailuajoneuvoa. Myös Alatalon juhannus oli vilkas, vaikkei erityistä ohjelmaa tälläkään kertaa järjestetty. Mitä nyt lasten F1-kisat uusilla polkuautoilla, Haluatko miljonääriksi peli, juhannuskokko ja yhteislaulut kokon
räiskyessä, sekä useana iltana karaoketanssit. Härkäjuhlille saatiin mahtumaan 175 asuttua vaunukuntaa hyvien ennakkojärjestelyjen ansiosta. Ohjelmat olivat jälleen
kerran parhaimmasta päästä. Syyskuun
Rompepäiville on tilaus myös jatkossa. Nämäkin päivät houkuttelivat paikalle 122
vaunukuntaa. Tapahtuma vetää väkeä yhä
enemmän kirppu- ja rompetorin ansiosta,
sekä tietenkin ympäri Suomea saapuvien
tasokkaiden
karaokekilpailijoiden
vuoksi.
Alatalon naapurin Uudistalon kanssa on tehty tänä kesänä hyvää yhteistyötä. Viitenä viikonloppuna on saatu
soviteltua pieni
tutustumisretki
naapuriimme. Jyrki ja
Eeva Happonen ovat
esitelleet
yli
kahdellesadalle henkilölle omaa pitopalvelu- ja tilausr a v i n t o l a toimintaansa, ja samalla tutustujille
ovat tulleet tutuksi tilan historia ja tilalla
kasvatettava ylämaan karja. Tutustumisen yhteydessä
on voinut ostaa
myös lihajalosteita
erilaisissa muodoissa.
SF-Caravan ry:n
ja Kuopion Matkailupalvelu Oy:n kanssa

Sivu 3

jatkamme Rauhalahdessa 5.-11.7.2009 pidettävien PM-päivien suunnittelua ja valmisteluja.
Syyskokous lähestyy! Kokouksessa
päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelma
ja talousarvio. Tässä kokouksessa valitaan
myös hallituksen puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä kahdelle seuraavalle vuodelle. Huhupuheiden mukaan puheenjohtajaksikin on kantautunut peräti kolmen
ehdokkaan nimet. Tämä on ilahduttava määrä. Tervetuloa kokoukseen 16.11.2008!
Kiitos menneestä vuodesta kaikille harrastuksessa mukana olleille. Mukavaa loppuvuotta.

Seppo 081442

Kukaan ei aiheuta enempää
sekaannusta kuin hän, joka
antaa hyviä neuvoja ja
näyttää huonoa esimerkkiä.
Tee ensin, neuvo sitten.
www.positiivarit.fi

Reissaajat

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 16.11.2008 klo 13.00
SFC-Alatalo
Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry

Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat

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

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00

TERVETULOA!

Toimitus

SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

Elina Häikiö
Ekoraitti 88, 70870 Hiltulanlahti
040 5412637

Ilmoitusmyynti
Kuopion seutu

Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

Markku Miettinen
Telakkakuja 10 B 12, 70100 Kuopio
0440 647 610

1.

Sanna Pesonen
Riekonkuja 4 E 18, 70820 Kuopio
050 327 9445

2.
3.
4.
5.

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

Varkauden seutu
Jorma Sareskivi
Suopursukuja 4, 78850 Varkaus
040 5869766

Ilmoitushinnat (sis. alv 22%)
Etusivu katso mediakortti
Takasivu katso mediakortti
1/1 sivu 400 €
1/2 sivu 200 €
1/4 sivu 100 €
1/8 sivu
75 €
Vuosisopimushinta erikseen.
Vuosisopimus sis.nettilinkityksen
yrityksen www-osoitteeseen.
Jäsenten ilmoitukset: ostetaan
myydään, vaihdetaan 10 €

6.
7.
8.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, ääntenlaskijat sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tilivuodeksi kerrallaan.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta erikseen
kullekin jäsenryhmälle.
Päätetään, miten kutsu yhdistyksen kokouksiin saatetaan yhdistyksen jäsenten
tietoon, ottaen huomioon sääntöjen 4 §:n määräykset.
Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin yhdistyksen
kokouksen päättämin valtuuksin.
Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, joista
jälkimmäiset on toimitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kymmenen
(10) vuorokautta ennen kokouksen alkua.

Hallituksen erovuoroisia ovat:
- puheenjohtaja Seppo Tiilikainen
- hallituksen jäsenet Jari Alanen, Terttu Hyvärinen, Markku Miettinen ja Jorma Penttinen

Yhdistyksen toiminnalliseen toteutukseen tarvitaan myös aktiivisia
toimikuntia. Toimikuntiin haluamianne henkilöiden nimiehdotuksia
voitte jättää Alatalon isännän kuistilla olevaan lukolliseen vihreään
postilaatikkoon viimeistään pikkujoulujen aikaan.

Lehti ilmestyy myös sähköisessä
muodossa yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net

Lehden ilmestymisviikot 2008
8, 22 ja 42

Valmiin aineiston jättö
1.2., 10.5. ja 26.9.2008

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

Taas tekee talvi tuloaan. Kesätreffit ja mat- ääneen. Erillisvuoteessa höristelisit korviasi,
kat ovat takana ja edessä viikonloput että joko se toisella petillä kuorsaa vai
tupahöperönä kahdestaan takan ääressä. hengittääkö lainkaan.
Pelastuksen
ensimmäiseen
tupaPäivä messuilla oli kaikin puolin antoisa.
viikonloppuun toi H. S. Pitkäsen järjestämä Tuttuja tavattiin ja kuulumiset vaihdettiin.
matka Lahden messuille.
Pitihän sitä käydä kylässä tutussa
Lauantaiaamu ei edes sarastanut kellon vaunussakin majoitusalueella. Nopeasti aika
soidessa neljän aikaan. Aamukahvi sai kui- kului ja äkkiä kello olikin jo kolme. Olisi voitenkin silmäluomet nousemaan ja eikun menoksi. Kuopioon Asemakadulle alkoi pikkuhiljaa kerääntyä porukkaa ja kohta bussi
kurvasikin paikalle. Ja matka alkoi.
Menomatka meni rattoisasti rupatellessa
ja vitsejä kertoen. Kahvitauko pidettiin
Kuortissa, jossa toiset nauttivat kunnon aamupalan puuroineen ja lisukkeineen. Enää
oli vain pieni matka ja sitten oltiinkin perillä
Lahdessa. Siitä alkoi melkein viiden tunnin
messuaminen. Paljon oli nähtävää, oli autoa
ja vaunua, isoa, pientä, pitkää, pätkää, oli
“hattumallia”, puolikasta ja kokonaan
integroitua, parisängyllä ja vieroitusvuoteilla. Pistikin eniten silmään, kuinka monessa uudessa mallissa (sekä autoissa että
vaunuissa) oli erillisvuoteet. Semmoisiin ei
meikäläisen tarvinnut kun ovelta kurkistaa
ja äkkiä pois. Kyllä se kuitenkin niin on, että
on se kiva illalla kupsahtaa oman kullan kai- Lapsille ilmapalloja, vanhemmille auto
naloon ja nukahtaa kuorsauksen kehräävään

Ilmoitus!
Syksyllä tilauksessa olleet yhdistyksen logolla olevat
kääntöliivit, pipot ja talvilippikset ovat lunastettavissa
41. viikonloppuna. Pipoja ja talvilippiksiä on muutamia
ylimääräisiä, joita voi ostaa hintaan 13 euroa/kpl. Tuotteet ovat noudettavissa ja myytävänä Alatalossa.

nut olla vähän kauemminkin, mutta tuntui
muilla olevan kiirus kotia. Tarttee seuraavan
kerran ostaa bussiin työkaverin paidan tekstit, etehen “TULOO” ja taakse “MÄNÖÖ”.
Pitkäsen henkilökunta oli saattamassa autolle
ja evästämässä meitä kotireissulle. Porukka
bussiin ja nokka kohti kotia. Rattoisastihan
se matka takaisinkin sujui. Juttelun sorina

kuului vielä kiihkeämpänä autossa verrattuna menomatkaan. Moni oli löytänyt mieleisensä vaunun tai auton, mutta lompsaa pitää vielä ensin vähän lihottaa. Ehkä sitten
joskus…
Joskohan sitä taas ensivuonna
messuttaisiin ja toivottavasti vielä isommalla
porukalla. Kiitos tästä reissusta järjestäjälle
ja koko mukana olleelle porukalle. Nähellään
Alatalossa.

Arja Hakkarainen
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Reissaajat

TURVALLISUUS
LIIKENTEESSÄ
Palasin juuri kotiin liiton järjestämältä
karavaanarin ajotaitokortti -kurssilta. Mielessäni pyörii monia ajatuksia liittyen
liikenneturvallisuuteen ja kaluston
käsittelytaitoihin. Hallitsenko kalustoani, vai
viekö se minua? Kuinka teen matkan turvallisesti? Osaanko ajaa riittävän ennakoivasti?
Kysymyksiähän riittää ja luulen, että en ole
välttämättä yksin ajatuksineni. Luulen, että
kesän reissuilla moni muukin on varmasti
miettinyt vastaavia asioita. Hyvä näin – se
on jo ensimmäinen askel matkalla kohti
turvallisempia retkiä. Riittävä ennakointi,
muiden tiellä liikkujien huomiointi, riskien
tiedostaminen ja niihin varautuminen ovat
kaikki niitä asioita, joihin pitäisi kiinnittää
huomiota aina tiellä liikkuessamme.
Ennakointi on kuitenkin vain osa turvallista
tiellä liikkumista. Kaluston käsittelytaidot
ovat aivan yhtä tärkeitä. Olitpa liikenteessä
matkailuautolla tai matkailuvaunulla, sinun
on hallittava liikkumisvälineesi. Kurssilla
saimme ohjeen, että minne olet kalustosi etuperin saanut, sinun on saatava se pois sieltä tarvittaessa takaperin. Näinhän se menee!
Käsi ylös, joka harjoitteli kuluneen kesän
aikana kalustonsa käsittelyä muuten kuin
normaalissa liikenteessä? Arvasin, ei kovinkaan moni! Kuka on sitä mieltä, että hallitsee kalustonsa niin hyvin, ettei kaipaa enää
yhtään harjoittelua? Syitä harjoittelemattomuuteen löytyy itse kultakin vaikka kuinka
paljon – ei ole aikaa, paikkaa, kalusto on
kausipaikalla yms. Kyllähän noita riittää.
Olemme yhdistyksen
puolesta pyrkineet ratkaisemaan muutaman
edellä mainitun ongelman.

kultamerkit, ja kun saat ajettua kultamerkkiin
oikeuttavan ajan kolmannen kerran, saat
mestarimerkin. Rata on aina sama, mutta aikatavoite riippuu ajettavasta merkistä. Yhden
merkin voi suorittaa kerran vuodessa.
Saavuttaaksesi mestarimerkin olet joutunut
osallistumaan ajotaitotapahtumaan viitenä
vuotena. Kuulostaa pitkältä ajalta, mutta ajattelen sen niin, että merkin saavuttanut henkilö on viiden vuoden ajan ollut motivoitunut kehittämään ajotaitojaan. Osallistuminen
merkkisuoritustapahtumiin on kääntynyt
nousuun koko valtakunnan tasolla viime aikoina, myös Kuopiossa.
Tänä vuonna yhdistyksemme ajotaitotapahtuma järjestettiin elokuun lopussa
Kiitoauton pihalla. Päivä oli yksi elokuun
kauneimmista kelien puolesta. Paikalla oli
meitä ihan mukavasti. Tapahtumaan olimme

Liittomme on kehittänyt
ajotaitomerkkijärjestelmän. Siinä on
käsittelyradat sekä
matkailuautolle, että
matkailuvaunulle. Tehtävät radalla ovat juuri
sellaisia, joita tarvitsemme normaalissa liikenteessä päivittäin: kaluston mittojen tuntemista,
peruutusta suoraan, taskuun ja talliin, sekä pujottelua. Merkkiluokkia
ovat pronssi-, hopea- ja
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saaneet matkailuauton ja -vaunun lainaan
H. S. Pitkäseltä, jonne iso kiitos siitä. Kiitoauton pihan saimme korvauksetta käyttöön,
joten kiitos kuuluu myös heille. Päivän aikana saimme ajettua yhteensä 13 eritasoista
ajotaitomerkkiä, mikä on määränä tosi hyvä.
Kun vertailin tämän vuoden ja viime vuoden tuloksia, oli jokaisen ajoaikoihin tullut
hienoja parannuksia.
Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan
ajotaitotapahtumiin!
Jari 93367

Kurssilaiset: vasemmalla Veli-Matti
Kuohula, vieressä Jari Alanen

Reissaajat

Runsaasti vaihtolaitteita
Arto 69G -03
hinta 54.500,-

S li h A69 -08
08
Sunlight
hinta 52.500,-

LMC 594 -02
hinta 33.500,-

LMC LIBERTY 580 -01
01
hinta 28.500,-

Hymer HYMERMOBIL 644 -97
hinta 26.500,-

A
ll 41 CIA1 -02
02
Autoroller
hinta 26.500,-

K
Gi
92
Karmann
Gippy 530 -92
hinta 18.900,-

Dethleffs -91
hinta 11.900,-

Hymer
H
HYMERMOBIL 544 -88
88
hinta 11.500,-

MB A170 CDI -99
hinta 10.700,-

Dethleffs -93
hinta 9.900,-

Matkaaja -89
hinta 5.900,-

UUSI

H bb VAN T500 -08
08
Hobby
hinta 53.480,-

UUSI

S
li h T63 -08
08
Sunlight
hinta 50.365,-

UUSI

Ci CIPRO 35 -03
03
hinta 38.500,-

H.S.PITKÄNEN?

Solifer
Artic
S
lif A
i 480 -08
08
hinta 21.100,-

Hobby
H bb 560 UFE EExcelsior
l i -07
07
hinta 27.950,-

Solifer Artic 520 TBR -05
hinta 22.500,-

S lif A
Solifer
Artic
i 480 MHP -09
09
hinta 23.050,-

Fendt Shaphir SF 540 TG -03
hinta 15.900,-

Hobby 400 SF Excellent -08
hinta 16.800,UUSI

K
Knaus
550 TK -03
03
hinta 14.500,-

S lif G
Solifer
Goldie
ldi 530 -99
99
hinta 14.400,-

Solifer Finlandia 630PH -08
UUSI
hinta 39.830,-

Solifer
Goldie
S lif 530 G
ldi -99
99
hinta 12.500,-

Solifer 550 DL -89
hinta 8.900,-

Solifer 5502i -88
hinta 7.400,-

Dethleffs
D
hl ff RONDO 460T -94
94
hinta 7.400,-

Kabe Smaragd 540 GL -86
hinta 4.900,-

UUSI

UUSI

WWW.HSPITKANEN.FI

KELLOLAHDENTIE, 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 8,21 snt/puhelu + 6,9 snt/min. Matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min.

Sivu 8

H bb 450UF EExcellent
ll -08
08
Hobby
UUSI
hinta 19.120,-

Reissaajat
todetuilla SFC-alueilla, jo senkin vuoksi, että
matkailuautomme ei ole millään lailla
maastokelpoinen. Voi myös olla että saan ikuisesti odottaa sitä päivää, että saan pojista
vaelluskavereita Lappiin tai muuten vain
telttaretkille.

Tervehdys toimituksesta!

Kesä meni taas menojaan ilman että
matkamersu montaakaan kertaa hievahti
pihasta. Ilmat eivät tänä kesänä olleet kummoiset, mutta meille osui reissatessa monta
hienoa, aurinkoista päivää, ja vaikka olen
vilukissa, kävin uimassakin monta kertaa!
Parin viikon loman aikana käväisimme
Haminassa ja kunnon turisteina
poikkesimme
mm.
Miehikkälän
panssarimuseossa, Verlan tehdasmuseossa
ja Tykkimäen huvipuistossa. Tykkimäen
hälinän jälkeen vietimme pari päivää Valkealassa Kevätin SFC-alueella. Paikka
on minun
mieleeni,
vaikka ensimmäisellä
kerralla vuosi sitten sen
pienuus vähän ahdisti.
Nyt oli mukava mennä
takaisin ja tavata samoja
ihmisiä kuin

edelliselläkin kerralla. Pojat löysivät tyttökavereita ja uivat matalassa ja kirkkaassa vedessä aamusta iltaan.
Itse en välitä tästä “sosiaalisesta
mökkeilystä” leirintäelueilla samalla lailla kuin
esimerkiksi Seppo ja varmasti useimmat
kausipaikkalaiset. Lomalla on mukava joko
puuhastella omissa oloissaan kotona tai sitten lähteä reissuun ja nähdä uusia paikkoja.
Roikkuminen monta päivää samassa paikassa alkaa ahdistaa ja tuntuu ajan tuhlaukselta,
kun päivät menevät
vaeltaessa grilliltä saunaan ja

saunasta
grillille. Suomi on iso
maa täynnä
nähtävää, ja
itse kiertäisin mieluummin
kansallispuistoja
ja luontopolkuja kuin
leirintäalueita.
Käytännössä tietenkin
yövymme
useimmiten
mukaviksi
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Eräretkeilyä kokeilimme yhtenä elokuisena
viikonloppuna matkamersuporukan kanssa
ja suuntasimme nokat kohti Rautavaaraa ja
Älänteen rantaa. Vietimmekin viikonlopun
mukavasti mahtavissa maisemissa sadetta
pitäen, mustikoita syöden ja telttasaunassa
saunoen. Rautavaaran valkeahiekkaiset rannat ja harjukankaat ovat suomalaista luontoa kauneimmillaan.
******
Lapsiperheessä aika on kortilla ja vaikka
tämä lehdenteko on antoisaa, se on myös
rankkaa. Hommat tuntuvat jäävän aina viime tippaan,niin minulla kuin ilmoittajillakin,
ja univelkaa kiritään kiinni pitkään kun lehti
viimein lähtee painoon. Toivon että lopputulos kuitenkin miellyttää lukijoita. Kaikenlaisia juttuja ja kuvia otetaan edelleen mielellään vastaan!
Reissaajan vaimo Elina

Reissaajat
Kuka on tämä yhdistyksen puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsen?
Asettuessani Kuopion yhdistyksen
puheenjohtajaehdokkaaksi ja valintanne
osuessa minuun vuonna 2005, tiesin ettei
monikaan tiennyt ammattiani tai taustatietojani. Tämä oli minusta hyvin mielenkiintoista. Kovinkaan moni ei tullut suoraan
kysymään “historiaani”, tiesin kuitenkin keskustelua käytävän selkäni takana. Jos ja kun
jotain on vielä jäänyt epäselväksi, valaisen
hieman asiaa.
Olen syntyjäni Koillis-Savosta Kaavilta.
Armeijan jälkeen työ toi asuinpaikakseni
Kuopion. Muutimme silloin Teijan kanssa
ensimmäisen kerran yhteiseen kotiin. Muutaman työvuoden jälkeen päädyin kutsusta
suuren tavaratalon kiinteistönhoitajaksi. Jo
siellä ollessani aloitin “yhdistystoiminnan”,
vaikken sitä vielä siinä vaiheessa
oivaltanutkaan. Minua pyydettiin
henkilöstökerhon puheenjohtajaksi, jossa
olinkin muutaman vuoden. Ensimmäisen
oman asunnon hankkimisen jälkeen päädyin
sen
taloyhtiön
hallitukseen.
Kahdeksankymmenluku meni maalla
mökkeillessä. Mökkielämä oli kivaa silloin,
mutta siitä puuttui sosiaalinen elämä. Ensimmäinen lapsemme syntyi v.1989 ja mökkeily
loppui ennen hänen kouluikäänsä. Vuonna
-89 muutimme myös Kuopiosta Siilinjärven
kunnan puolelle. Heti seuraavana vuonna
luottamustehtäväni lisääntyi, nyt taloyhtiön
isännöinniksi. Tätä sivutehtävää kesti viisi
ja puolivuotta. Se oli hyvin haasteellista ja
hyvin antoisaa, koska kävin usein (melkein
kuukausittain) vapaaehtoisesti kouluttautumassa ja hakemassa päivittyvää tietoa
asunto-osakelaista ja verotuksesta. Tässä
vaiheessa mökkeily oli jo jäänyt pois. Sitten
olikin vuorossa kaikkien ihailema omakotitalo asuminen. Asuinpaikaksemme valitsimme Karttulan Syvänniemen. Täälläkin tuli
luottamustehtävä ilman jäsenyyttä kylätoimikunnassa. Syvänniemi valittiin 2004

vuoden kyläksi. Myös kunnallispolitiikkaan
olisi ollut mahdollista sukeltaa, mutta politiikka ei kiinnostanut. Hallituksen jäsenen
tehtävä lankesi automaattisesti omakotitalossa, sillä olihan meillä kotona se parempi osapuoli puheenjohtajana. Siellä asuessamme
alkoi perheemme karavaaniharrastus. Olimme karavaanareita jo ennen kuin hankimme
oman ensimmäisen vaunumme syksyllä –97.
Reissasimme innokkaasti näinä vuosina
koko suomen alueella ja pohjoismaissa.
Emme vielä tällöin majoittuneet SFC-alueilla,
koska lapset halusivat luonnollisesti lähelle
huvipuistoja. Työssäni kouluttauduin näinä
vuosina ITS-TEK eli tekniseksi
isännöitsijäksi.
Omakotitaloasuminen ei sopinut meille siihen elämän tilanteeseen ollenkaan. Ei harrastusten, eikä työn puolesta. Muutimme
2000 takaisin Vuorelaan. Ja taas lankesi taloyhtiön hallituksen ja kyläyhdistyksen jäsenyys, joissa molemmissa tehtävissä olen
edelleen. Varsinaisen SFC-alueiden kiertämisen aloitimme vasta 2003. Asetuimme oikeasti olemaan kausipaikalle Alataloon. Muistan,
kun joku sanoi saunassa, että tämä harrastus on siitä mielenkiintoinen, ettei tässä tule
ammatti esille, eikä tarvitse titteleitä kumartaa. Tämä sanonta pitää paikkaansa, kun ollaan vapaa-ajan harrastuksessa mukana.
Mottoni onkin ollut; kun olet oma itsesi ja
teet sen mitä osaat ja tiedät ja jos jotain et
tiedä, ota siitä selvää. Ja jos et näyttele mitään, niin et tarvitse tehdä mitään, mikä ei ole
sinulle luonnollista. Vielä lisäksi, jos et kelpaa sellaisena kuin olet, niin sitten ei tarvitse kelvata ollenkaan. Näillä eväillä olen toiminut lähes neljä vuotta yhdistyksen puheenjohtajana ja tämän vuoden alusta liitohallituksen jäsenenä, jota kautta on jäljellä
vielä pari vuotta. Tämä “karavaanimökkeily”
on yksi sosiaalinen mökkeilymuoto, jota ei
mielestäni kannata lopettaa.
Seppo
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HIRVIVAARA
Syksyllä ja tarkemmin syys- lokakuussa on
jo monen vuoden ajan tapahtunut vakavimmat henkilövahinkoihin johtaneet hirvikolarit. Syksyllä hämärän aika pitenee ja
kaikki eläimet, myös hirvet, ovat aktiivisesti
liikkeellä. Hirvieläinten kiima-aika tuo varsinkin suurikokoiset, 300 - 500 kg painavat,
uroshirvet tienvarsille ja usein myös tielle.
Liikenneturva muistuttaa, että hirvieläinten
liikkumista entisestään vilkastuttaa lauantaina 27.9. alkava ja vuoden loppuun kestävä hirvien metsästysaika.
Hämärän hetki on hirvien liikkumisaikaa
Hämärän hetket, eli pari tuntia auringon
laskun jälkeen ja pari tuntia ennen auringon nousua ovat erityisen vaarallista aikaa. Hirvi pyrkii liikkumaan hämärän aikaan, jolloin sen havaitseminen on kaikkein
vaikeinta.
Ota hirvieläimistä varoittavat liikennemerkit
todesta. Tien reunojen tarkkailu muuallakin
kuin hirvivaroitusmerkkien alueella auttaa
näkemään tielle tulevat hirvet aikaisemmin.
Sellaisissa tienkohdissa, joissa kasvusto
ulottuu lähelle tietä, riski tulla yllätetyksi
on suuri.
Hirvionnettomuus on aina vakava liikennevahinko
Hirvi on kookas eläin ja siksi hirvikolari on
aina vakava onnettomuus. Tiehallinnon
onnettomuusrekisterin mukaan vuosittain
tapahtuu lähes 5000 hirvieläinonnettomuutta, joista hirvikolareita oli vuonna
2006 1979 ja loput peura- ja kaurisonnettomuuksia. Hirvionnettomuuksissa menehtyi
3 ja loukkaantui 215 henkilöä.
Viime vuoden ennakkotietojen mukaan tapahtui 4671 hirvieläinonnettomuutta, joissa
menehtyi seitsemän ja loukkaantui 190
henkilöä.
Lähde: www.liikenneturva.fi
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Tapahtumakalenteri 2008 - 2009
28.- 30.11.2008
5.- 7.12.2008
31.12.2008
YT-ALUEEN TREFFIT:

Pikkujoulut
Pikkujoulut
Uuden vuoden juhla

Alatalo
Jokiranta
Alatalo

Pohjoisen ja Itä-Suomen YT-alueiden yhteistreffi (Vaala, Ruunun-Helmi)
viikko ennen juhannusta!
MUUT TAPAHTUMAT:
9. - 11.1.2009
15. - 18.1.2009
5. - 11.7.2009

Caravan Show & Camping
Caravan2009 -messut
Pohjoismaiset Karavaanipäivät

Turun Messukeskus
Messukeskus, Helsinki
Rauhalahti, Kuopio

Tiedoksi jäsenillemme!
Reissaajat 1/2008 –numerossa tiedotimme jäsentemme merkkipäivien muistamisesta. Olemme
hallituksessa tehneet syyskuussa päätöksen, ettei muistamisia enää suoriteta, koska jäsenten
henkilötiedot ovat erittäin puutteelliset.
Hallitus

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

Sa
von
Sav

PAL
OKAL
UST
O K
y
ALOKAL
OKALUST
USTO
Ky
Liipasintie 8, 70460 Kuopio
puh. (017) 264 7220
www.savonpalokalusto.com

Volttikatu 2, Kuopio
puh. (017) 2669500, fax (017) 2669506
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Viimeisimmän lehden ilmestymisen jälkeen
tapahtumia on ollut useita. Saunarannan rakennukset saivat uusitun yhtenäisen värin
kevään ja kesän lähes ainoana aurinkoisena
päivänä. Syksyllä tehtiin lisäksi suoja-aita
halkopinojen ja tavaroiden näkösuojaksi.
Kesäkuun alussa oli Alatalossa pienimuotoinen turvapäivä. Aiheeseen kuului
sammuttimien tarkistus ja lopuksi tietoisku

“Oikea sammutin oikeaan paikkaan.” Jo muutaman vuoden ajan tarkistuksesta on huolehtinut Savon Palokalusto Ky.
Kausipaikkavelvoitteeseen liitetty isäntäpäivä antoi hyvän mahdollisuuden kerrata
isäntien ja samalla kausipaikkalaisten yhteiset pelisäännöt. Isäntäkoulutus toteutettiin kahtena viikonloppuna. Edellisinä kesinä järjestetty infotilaisuus ei tuonut paikalle

kuin muutaman kausipaikkalaisen. Koulutuksessa pohdimme yhdessä kuinka isäntätehtävät hoidetaan. Samalla saimme
informoitua kaikkia kausipaikkalaisia koko
Alatalon toiminnasta ja yhteisistä pelisäännöistä. Tämä tilaisuus oli koko alueen kannalta erittäin hyvä, sillä kesän aikana opittuja
taitoja voi nyt jokainen käyttää omatoimiaikanakin.
Viikko ennen juhannusta pidetty
Pohjoisen- ja Järvi-Suomen yhteinen
treffitapahtuma
Koljonvirralla antoi hyvän
esimerkin toteuttaa vastaavanlainen yhteinen treffi ensi kesänä
samaan aikaan Oulunjärven rannalla Ruunun-Helmessä. Tämä
ajankohta saattaa olla monellekin
karavaanarille kesämatkojen lähtölaukaus. Tapahtuma onkin tarkoitettu toteutettavaksi “ei kenenkään maalla” eli jollakin yleisellä leirintäalueella teemalla “tullaan tutuiksi yli YT-alueen rajojen”.

Juhannus vietettiin Alatalossa
jälleen kerran ilman korotettuja
maksuja. Koska ohjelmaa ei ulkopuolelta osteta, niin sitä ei myydäkään. Tällä tarjotaan juhannuksen vietto myös niille, jotka haluavat irtautua kodistaan juhannuksena muualle, mutta eivät halua maksaa ylimääräistä. Juhannukseksi saimme myös kaksi
polkuautoa lapsille. Ne ovat olleet kovasti käytössä sekä poikien että tyttöjen kesken. Juhan-
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Matka jatkui Lukkuhaasta Ala- ovat kuin savolaisia, mukavia ja leppoisia.
järven Koivulehtoon, jossa oli Paluumatkalla poikkesimme Kuturantaan,
ystävällisiä ihmisiä ja paikka on jossa olimme aikaisemmin vain yöpyneet yön
pieni ja idyllinen, melkein yli. Nyt oli tälläkin paikalla mahdollisuus tujärvenrannalla. Alueella sattui tustua “talon” tapoihin. Täältä käsin kävimvielä olemaan askartelutreffit, me myös Pitkäniemessä moikkaamassa paijoten tekemistä riitti. Viikonlo- kan päällä olevia. Sieltäkin löytyi ahkera pupuksi menimme Pietarsaaren heenjohtaja niin kuin monelta muultakin edelyhdistyksen
alueelle liseltä alueelta. Pieni rauhallinen paikka LestiLukkuhaka
Sexsjöhön. Tämä on hyvin järven kirkonkylän läheisyydessä, jonne rahoidettu alue, jossa oli tehty kennettiin uutta rantasaunaa.
nuksen aikoihin valmistui myös sauna- keväällä talkoita rakentamalla toisen saunan
rantaan toimintasuunnitelman mukainen eril- perustukset ja uusien
linen tupakkakatos. Kaikkea se uusi v a u n u p a i k k o j e n
tupakkilaki teettääkin. Kesän aikana alueen pohjatyöt. Vaikka yleiSoutukilpailut Härkäjuhlilla
äänentoistoa on parannettu niin, että joskus sissä keskusteluissa
kuulutukset saattavat kuulua naapuriinkin. varsinkin täällä ItäMyös WLAN pitäisi toimia vihdoinkin koko Suomessa olimme saaneet ymmärtää, että
alueella.
siellä puhutaan vaan
Kesän matkoista YT-alueemme kohteet jäi- ruotsia, asia ei pitänyt
vät meiltä tänä kesänä ajan vähyyden vuok- paikkaansa. Yleinen
si vain Hietajärven, Lintulahden ja Hiili- kieli kuulosti olevan
mutkan alueille. Seuraavana kesänä kohtee- suomen ja ruotsin sujuva vaihtelu aina kuuna ovat taas muut alueet.
lijan kielitaidon muKesälomareissu, täydet kaksi viikkoa kului kaan. Kannattaa ehkierrellessä lähinnä Pohjanmaalla ja sieltä dottomasti käydä toistekin. Onhan alue vaYhdistysten väliset soutukilpailut on järRantasarkaan saakka. SFC-alueet ovat mie- littu 2002 vuoden SFC-alueeksi.
jestetty Alatalossa vuodesta 2004 lähtien
luisia, koska siellä tapaa samanhenkisiä ihmisiä ja palvelu pelaa lähes kaikilla alueilla Matka jatkui viikonlopun jälkeen Raahen alueelle Multarantaan.
hyvin.
Alue sai vihdoin pitReissun ensimmäinen lomayö oli matkaparkki käaikaisen vuokrasoVaajakosken ABC-asemalla. Edullinen py- pimuksen ja nyt sitäsähtyä yöksi, mutta liikenne on kova läpi kin aluetta on mahyön. Seuraava kohde oli Lukkuhaka Isossa dollisuus kehittää ja
Kyrössä. Mielenkiintoinen ja hyvä alue. Vie- parantaa tulevaisuuressä sijaitsi Kalliojärven tanssipaviljonki, dessa. Oulun Rantajossa oli mukava käydä tanssimassa varmo- sarka oli matkamme
jen viihdyttäjien Matin ja Tepon tahtiin. Pik- kääntöpiste, aina tutkuisen ensin epäilytti, mutta äijät hoitivat tu ja turvallinen alue.
homman mallikkaasti vankalla ammattitaidol- Jotkut karavaanarit
la.

RETKIAUTO I

Sexsjö
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Rompepäivät ja samalla karavaanareiden
“valtakunnalliset” karaokekilpailut ovat

Seuraavan kesän matkakohteemme on taas
jokin toinen suunta Kuopiosta. Viime vuosien aikana olemme kiertäneet 26 SFC-aluetta. Näiden alueiden palvelutasoissa olemme
huomanneet eroja. Jokainen alue on oman
näköisensä ja jokaista aluetta itse kukin yhdistys pitää ja parantaa heidän sen hetkisten voimavarojensa mukaan.

Härkäjuhlien valmisteluun Alatalossa en
lupautunut kovinkaan laajasti. Tehtäviä kertyi kuitenkin koko viikonlopun ajaksi. Tapahtuma oli järjestetty hyvin. Ohjelmaa oli kaikille. Oli nurmikkotanssia, soutukilpailu, lasten askareita, yhteislaulua, näytelmä ja paljon muuta. Erittäin maistuvaa ruokaakin nautti 240 henkilöä. Tätä tapahtumaa seuraava
hallitus ja toimikunnat joutuvat miettimään
tarkoin sen suuren suosion vuoksi. Ketään
ei tarvinnut vielä käännyttää portilta pois,
mutta useita jäi tulematta, koska emme voineet varmuudella luvata kaikille paikkaa.

Yhdistyksen jokavuotinen ajotaitotapahtuma järjestettiin jälleen Kuopion
Leväsellä Kiitoautojen piha-alueella. Merkin
suorittajia meillä on ollut viimevuosina hyvin jopa valtakunnan tasolla. Yhdistyksen
puolesta tarjosimme paistetut makkarat ja
juomat, sekä kahvit kaikille paikalla käyneille. Tämä osaltaan lisää kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. Myös uusia henkilöitä olemme saaneet paikalle joka vuosi suorittamaan
ajotaitomerkkiä.

olleet suosittu tapahtuma. Jo alkuvuodesta
lupauduin järjestämään tämän tapahtuman.
Kilpailun vetäminen vaatii melkein yhtä paljon kuin osallistuminen. Tämän vuoden
palkintojakaan ei vähätelty
ollenkaan. Nyt palkituille jäi
muistoksi
oikeat
pienoispatsaat levymusiikin ja kukkien kera.
Seuraavan vuoden
tuomaritkin koostuvat
lähes kaikki muualta
kuin Kuopion yhdistyksestä.
Nuoret: 1. Sonja Saarinen Kuvansista, 2. Inka
Ropponen Sorsakoskelta ja 3. Viivi Jaakola
Kuopiosta.
Naiset: 1. Mervi Niinijärvi Kinkomaalta, 2. Terhi
Jalkanen Joensuusta ja 3. Marjatta Virtanen
Jämsänkoskelta.
Miehet: 1. Ilkka Lampinen Lappeenrannasta, 2.
Kimmo Hämäläinen Espoosta ja 3, Kari Ojala
Forssasta.

MEILTÄ RENKAAT KAIKILLE TEILLE!

RENGASPARI OY

Paketti- ja
matkailuautoihin

Itkonniemenkatu 25
70500 Kuopio
Puh. (017) 2614203, 2632755
Avoinna ark. 8 - 17

Advanti SF01
15" 360€/SRJ
16" 435€/SRJ

Renkaat ja vanteet henkilöja pakettiautoihin, myös
matkailuautoihin ja -vaunuihin.
Tutustu kaupungin laajimpaan
valikoimaan.

www.rengaspari.fi

ASENNUKSET TULOJÄRJESTYKSESSÄ, AIKAA VARAAMATTA!
Nuorisoa Härkäjuhlilla
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Liiton järjestämissä kokouksissa ja
koulutuksissa vuoden aikana on käynyt useita henkilöitä. Tätä jäsenetua varten yhdistys varaa joka vuosi talousarviossaan tarpeeksi rahaa. Käyttäkää etunne hyväksenne! Koulutus ja kokoukset antavat laajemman kuvan koko järjestömme toiminnasta.
Kesän aikana olen joutunut keskusteluissa
usein puuttumaan yhdistyksen, alueen ja
puheenjohtajan asemaan. Onko Kuopion
yhdistys sama kuin Alatalo? Ei ole! Yhdistyksessä on lähes 1650 jäsentä, joista vain
alle 10 % on kausipaikkalaisina. Onko puheenjohtajan paikka Alatalossa? Mielestäni
ei ole! Puheenjohtajan tehtävä on hoitaa koko
jäsenkentän asioita. Täytyisi muistaa kaikkia niitä henkilöitä, jotka maksavat jäsenmaksunsa Kuopion yhdistykseen. Mitä heille
tarjotaan? Jos sinua asia jäsenenä kiinnostaa, tulethan yhdistyksen syyskokoukseen
vaikuttamaan ja äänestämään henkilövalinnoista 16.11.2008. Syyskokouksessa valitaan
puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä
kaudeksi 2009- 2010. Myös toimikuntiin ehdolle olevia nimiä otetaan mielellään vastaan.
Toiminnan täytyy alueella pyöriä ilman
puheenjohtajaakin. Tähän tarvitaan sitoutunut hallitus ja toimikunnat. Siihen tarvitaan
myös paljon niitä vapaaehtoisia, jotka ovat
yhteistyökykyisiä ja oma-aloitteisia. Puheenjohtaja joutuu miettimään ja tekemään asioita lähes kaikki vapaa-aikansa. Olisiko pieni
oma rauha mitään, vai onko lähdettävä muualle? Asioista keskustelu on tietenkin aina
paikallaan, sehän ei mene koskaan hukkaan.

-Seppo-

Tunnelmia Alatalosta
kesältä 2008:
Oik. ylh.: Keväällä hankitut polkuautot
ovat olleet kovassa käytössä.
Oik. kesk.: Pisteaidan nosto:Poijjaat nostoasennossa!
Oik. alh.: Härkäjuhlien näytelmäkuoro.

Kaksi asiaa karavaanisanastosta
Treffit ovat:
Liiton tai sen jäsenyhdistysten järjestämiä
viikonlopputapaamisia, johin ovat
tervetulleita kaikki SF-Caravan ry:n
jäsenet. Treffeillä tavataan vanhoja
tuttavia ja solmitaan uusia tuttavuuksia.
Ohjelmaa pyritään järjestämään koko
perheelle.

Pitkäpöytä on:
Perinteiset illanistujaiset treffeillä, jonne jokainen vaunukunta tuo omat tarjoilunsa ja
omat pihakalusteensa. Kalusteet asetetaan riviin pitkäksi pöydäksi.
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Yhteismatka lentäen Unkariin
Pidennetty viikonloppu keväällä Unkariin.
Nauti Unkarin keväästä, tutustu Budapestiin kiertoajelulla, asu mukavasti vaikka hirsimökissä Unkarin
maalaismaisemassa, nauti suomalaisesta saunasta tai hemmottele itseäsi savusaunan lämmössä.
Miltä kuulostaisi?
Lisää aiheesta mahdollisesti jo seuraavassa lehdessä maaliskuussa!
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Tulipahan kesällä ajettua naapurimaatamme Kappelskäristä Skånen kautta
Haaparantaan. Yleisesti ottaen ao. maassa
on helppo liikkua, liikennekulttuuri on Suomea edellä: tietä annetaan, kolmioita kunnioitetaan, tavan kansalainen ei ole poliisi
eikä vanginvartija.
Jokaisella on mahdollisuus saada Infopisteistä samanlainen leirintäopas kuin
meillä. Toin Alatalon isännän toimistoon
näytille sekä englannin- että ruotsinkieliset versiot. Tiskin alla on myös Rasta-karttoja (Rasta = levähdyspaikka), joihin on
merkitty hyvät levähdyspaikat palveluineen. Aivan Etelä-Ruotsissa ei kuuluma
kannata yöpyä kuin vartioiduilla alueilla.
Olen lukenut ruotsia koulussa ja meillä
on sukulaisia Skånessa,
mutta en ymmärrä heidän
ruotsistaan mitään, mutta
eivätpähän
keskiruotsalaisetkaan omien
sanojensa mukaan ymmärrä skånskaa. Kouluruotsilla kylläkin pärjää
Tukholman pohjoispuolella. Englannilla pärjää
hyvin kaikilla leirintäalueilla, kaupoissa, huoltsikoilla. Yleensä leirintäalueilla käyvät tunnetuimmat kansainväliset luottokortit. Mutta siellä vaaditaan skandinaavinen
leirintäkortti, jonka voi tilata SF-C:n toimistolta.
Muutama vuosi sitten
myös oma leirintäkorttimme kelpasi, nyt
kylläkään emme tarjonneet sitä ilmoittautuessamme.

Yleisesti ottaen ruotsalaiset leirintäalueet
ovat siistejä ja pikkuisen kalliimpia kuin meillä. Melkein kaikilla leirintäalueilla suihkusta
joutuu maksamaan kruunun tai useamman,
joten kannattaa varautua kolikoihin.
Matkalle läksimme yhdessä Ojaloiden
kanssa. Forssassa kävimme BELLA ITALIA
auto/mp näyttelyssä. Mauri kertoi autojen
hienoudet ja kehui niiden ulkonäköä.
Ruotsiin menimme Naantalista yli
Finnlinkin päivälautalla. Matkan hintaan, 210
€/vaunukunta, sisältyi meille molemmille aamiainen, kahden hengen hytti ja kunnon ruoka seisovasta pöydästä.
Meidän
yhdistelmiemme pituudet olivat 12,5 metriä.
Eikös olekin edullista.

Sivu 18

Vähän ennen Kappelskäriä alkoi auringonpaiste ja sitähän riitti parisen viikkoa.
Matka jatkui Tukholman kautta E4:sta
etelään. Ensimmäisen yön olimme Rastapaikalla Brahehus-raunioiden vierellä turvallisesti ja rauhallisesti.
Seuraavan päivän aikana ajoimme kohti etelää ja kohti sukulaistemme mökkiä.
Voi sitä riemua, kun Kaija siskonsa tapasi.
Mauri ja Kaija olivat yllätyksenä mukanamme, eikä ruotsinsukulaisillamme ollut
hajuakaan heidän tulostaan. Sielläpä
muutama päivä vierähtikin, mitä nyt kävimme päiväsiltään Helsingörissä kaupoilla.
Muutaman päivän jälkeen tiemme erosivat, kun Kaijalta loppui loma. He läksivät rantatietä kohti Kappelskäriä ja lautalla takaisin yli. Me jatkoimme Kurt
Wallangerin kotikaupunkiin, Ystadiin.
Kaupungissa järjestetään ohjattuja retkiä
komissaarion tutuksi tekemille paikoille. Kaupunki on kuuluisa myös pitkistä
hiekkarannoistaan.
Seuraavana tutustumiskohteenamme oli
Kalmar ja Öölannin saari ja näiden välillä oleva pitkä ja korkea silta, ainakin Tertulle oli
silta pelottava kokemus. Öölannin saarihan
on todellinen rantalomapaikka. Leirintäalueita
on runsaasti ja vaunupaikkoja tuhansia.
Leiriydyimme aivan sillan vierelle, josta ei ole
pitkä matka saaren ainoaan kaupunkiin. Helle senkun jatkui, parhaillaan lähes 40 astetta.
Auton ilmastointi joutui tekemään töitä koko
rahan edestä. Pari päivää meni pyöräillessä

Reissaajat
saarta ristiin rastiin. Kannattaa käydä tutustumassa, jos sielläpäin liikutte. Mutta pyörien on pyörittävä myös
matkailuajoneuvossa, joten paksi huuleen ja baanalle kohti pohjoista.
Matkan varrelta jäi mieleen
Katriineholmista leirintäalue, jossa on
meno kuin meillä Alatalossa. Kahden
miehen orkesteri soitti ja kaikilla oli mukavaa. Alueella oli ihmeen paljon norjalaisia ja hehän osaavat juhlia. Paikka oli
niin täynnä, ettemme saaneet edes
sähköpaikkaa.
Seuraava sykähdyttävä paikka oli
Högakusten korkeine siltoineen. Terttu ei
antanut minun ajaa rantasillan yli, vaan meidän piti ajaa kiertotietä. Sielläkin oli korkea
silta. Vanha sananlasku sanoo: kun lähtee
sutta karkuun, niin karhu tulee vastaan.
Matka jatkui Piteån ja Luleån kautta
Haaparantaan. Laitoimme navigaattoriin
Mellajärven osoitteen ja Kalixin jälkeen tytön ääni pyysi monta kertaa tekemään ukäännöksen, mikäli mahdollista. Me härkäpäisesti ajoimme kohti Torniota. Tornion jälkeen, kun läksimme kohti Ylätorniota, niin
taas sama pyyntö tytöltä. Me halusimme
nähdä Kukkolankosket ja mahdollisesti os-

taa savusiikaa, mutta senkin hinnassa on
lapinlisää niin paljon ettei köyhällä
eläkeläisellä ollut siihen varaa.
Olipa mukava tulla kotimaahan ja rantautua Mellajärvelle, jossa vastaanotto oli kuin
meillä Alatalossa; kaikki juttelevat ja ottavat
vieraat vastaan hymyssäsuin. Siellä on
kuuluma miehiltä tiskikielto päiväsaikaan,
ainoastaan keskellä yötä heillä on lupa tiskata. Silloin on tiskipaikalla tungosta, näin
kertoi meille isäntäpari. Sauna maistui hyvälle
ja seura oli hyvää. Viikonloppuisin siellä
lämpiää myös savusauna ja karaoke kaikuu.
Suosittelen käymään.
Kävimme Rovaniemellä sen pakollisen Lapin Lihan myymälän vierailun, mutta uusien
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omistajien aikaan tuotevalikoima on pienentynyt, näin kertoivat paikalliset. Sen kyllä
huomasi myymälässä. Meillä oli tarkoitus olla
Mellajärvellä kaksi päivää, mutta hyvän seuran ja paikan takia se venyikin neljäksi päiväksi. Matka jatkui Haukiputaan kautta Hiilimutkaan, jossa saimme taas hyvän ja asiallisen vastaanoton. Sitten alkoikin olla jo kotiikävä joten keula kohti Alataloa. Matkaa kertyi n. 4600 km ja aikaa kului 27 vrk.

Teksti ja kuvat: Esko Hyvärinen
SF-C 10168
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UUDET JÄSENET 1.4.-31.8.2008
125544-0
125063-0
123713-0
124057-0
125541-0
123913-0
123789-1
123789-0
123986-0
124917-0
101780-0
124351-0
123859-0
126680-0
124870-0
125408-0
125551-0
108876-0
125128-1
125128-0
126628-0
125345-0
126735-0
54777-0
125552-0
126484-0
123784-0
126068-0
81506-0
126782-0
126753-0
125158-0
123731-0
123721-0
126749-0
125474-0
125473-0
125453-0
123862-0
13584-0
126908-0
115896-0
125238-0
125310-0
121724-1
124338-0
124623-0
127060-0
125205-0
118382-1
125984-0
127003-0
125513-0
126482-0
126505-0
125396-0
126654-0
124316-0
120240-1
123908-0
124575-0
33606-0
126288-0
124205-0
126704-0
124020-0
125040-0
4812-0
95844-0
125922-0
122263-1
125085-0
124543-0
124339-0
82907-0
124391-0
39688-1

ANTIKAINEN TARJA
ESKELINEN JOUKO
FRÖBERG JAAKKO
GERDT TIMO
HAKKARAINEN JUHA
HALLMAN JARMO
HANKOSALO PERTTI
HANKOSALO PIRKKO
HATAKKA HEIKKI
HEIKKINEN ILKKA
HEIKKINEN KALEVI
HEINONEN MATTI
HERRANEN SEPPO
HIIRONEN HEIKKI
HILTUNEN JARMO
HIRVONEN PENTTI
HOFFREN AIMO
HOLLÄNDER TERHI
HOLOPAINEN EIJA
HOLOPAINEN JUHA
HOLOPAINEN JUHANI
HONKAPURO VEIJO
HOVINEN KAI
HUUSKONEN VEIKKO
HYVÄRINEN EINO
HYVÄRINEN MATTI
HÄMÄLÄINEN MARTTI
HÄMÄLÄINEN TONI-MARKUS
HÄYRINEN SAKARI
IKONEN SEPPO
IMMONEN PEKKA
ITKONEN RITVA
JANHUNEN SAKU
JARI PEKKA PÖLLÄNEN
JORMANAINEN ANTTI
JUNTTILA PAULI
JUUTILAINEN SEIJA
JÄÄSKELÄINEN JORMA
KAINULAINEN HEIKKI
KAIPIAINEN ARTTU
KAJAN REIJO
KANANEN ESKO
KARJALAINEN KEIJO
KAUHANEN HARRI
KAUHANEN VEIKKO
KAUKOLA KARI
KAUPPINEN MATTI
KEINÄNEN MERJA
KETTUNEN ARI
KIISKINEN KAISA
KINNUNEN JUHA
KINNUNEN MATTI
KOIKKALAINEN ARI
KOISTINEN MARTTI
KOISTINEN RISTO
KOJO HANNA
KOKKONEN JARI
KOLARI MATTI
KOLJONEN REIJO
KOPONEN ANTTI
KORHONEN ANTERO
KORHONEN KAUKO
KORTTEENNIEMI KARI-TAPIO
KOSKINEN PENTTI
KOSONEN HEIKKI
KOSUNEN HANNU
KOTIMÄKI KYLLIKKI
KUIVALAINEN TOIMI
KUOKKANEN KARI
KÄHKÖNEN RIITTA
LAITINEN ARI
LAUKKANEN ELVI
LEPPÄNEN AARNE
LESKINEN MARKKU
LESKINEN JORMA
LESKINEN JUHA
LIPPONEN PIRKKO

124583-0
LOHKOI ARI
124035-0
LYYTIKÄINEN JUHA
124150-0
LYYTINEN HEIKKI
124377-0
MANNONEN KARI
126658-0
MARKKANEN TIMO
31485-0
MEISOLA RISTO
126879-0
MERTOJOKI VEIJO
124060-0
MIETTINEN KIRSI
104402-1
MIETTINEN MARI
85857-0
MIKKILÄ ERKKI
126183-0
MIKKONEN HEIKKI
124031-0
MOILANEN KARI
126996-0
MONONEN TIMO
124148-0
MÄHÖNEN PAAVO
18992-0
MÄKIPELTO RISTO
125137-0
NEVALAINEN HEIKKI
124686-0
NIEMILÄ MARKKU
124867-0
NISKANEN TOIVO
126449-0
NOUSIAINEN VESA
124107-0
OINASMAA PAULI
123895-0
OLLIKAINEN TAISTO
126224-0
PALMGREN JAN-ERIK
81774-0
PARKKONEN JOUNI
126216-0
PASANEN VESA
124780-0
PELKONEN TAPIO
116217-0
PESOLA JOUNI
125568-0
PIIPPO JUHA
125780-0
PIIRAINEN SEPPO
124458-0
PITKÄNEN JARKMO
126105-0
PITKÄNEN URHO
36095-0
PUPUTTI LEO
125577-0
PUURUNEN ISMO
124573-0
PYLKKÄNEN JOUNI
125915-0
RISSANEN ONNI TAPANI
126253-0
RISSANEN PETRI
125072-0
RISSANEN TIMO
124886-0
ROSSINEN EERO
93689-0
ROSSINEN EEVA
124460-0
RUOTSALAINEN TUULA
125735-0
RUOTSALAINEN MIRJA
78628-0
RUUSKANEN IIRO
124926-0
RYYNÄNEN HARRI
124329-0
RÄSEN ERJA
126032-0
RÄSÄNEN JOUNI
126563-0
SAARELA TAISTO
100281-0
SAARINEN AARNE
75389-0
SALO MATTI
123564-0
SATO MARKKU
125932-0
SAUKKONEN LEO
125821-0
SILLANPÄÄ JOUKO
18789-0
SKOTTMAN RISTO
125945-0
SOININEN AARNE
125937-0
SOININEN PEKKA
118381-0
SORJONEN PIRKKO
125191-0
SUOMALAINEN JARMO
38448-0
TAVI KARI
36409-0
TENHUNEN RIITTA-L
70205-0
TEPPONEN MARKKU
125553-0
TERVO JUHA
121943-0
TICK TAPIO
125067-0
TIKKANEN KARI
125613-0
TIKKANEN KEIJO
125472-0
TISSARI MARKKU
104919-0
TOIKKANEN JOUNI
126638-0
TOIVANEN TAPANI
126869-0
TOIVANEN TIMO
90358-1
TSUPARI SEIJA
124806-0
TURUNEN ANNELI
124877-0
TURUNEN PERTTI
126402-0
VARTIAINEN MARKO
125493-0
WELIN HANNU
125290-0
VEPSÄLÄINEN KIMMO
44302-0
VIIRI PERTTI
93217-0
VIKEVÄINEN JORMA
123867-0
VÄISÄNEN JOUKO
123867-1
VÄISÄNEN LIISA
124012-0
VÄNTTI JARMO
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VUORELA
KUOPIO
KUOPIO
JUANKOSKI
JUANKOSKI
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
TOIVALA
VUORELA
SÄVIÄ
KUOPIO
RAUTALAMPI
KUOPIO
KUOPIO
HAMULA
SIILINJÄRVI
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
VARKAUS
SIILINJÄRVI
KUOPIO
KINNULANLAHTI
KUOPIO
PIELAVESI
VUOKATTI
KUOPIO
KUVANSI
TUUSNIEMI
VARKAUS
KUVANSI
KUOPIO
KUOPIO
NERKOO
PIEKSÄMÄKI
SIILINJÄRVI
RIISTAVESI
JÄPPILÄ
VARKAUS
IISALMI
VARKAUS
TOIVALA
VIHTARI
RIISTAVESI
VUORELA
KUOPIO
LEPPÄVIRTA
LIEKSA
KONNUSLAHTI
KUOPIO
VARKAUS
PAJULAHTI
NILSIÄ
KUOPIO
KUOPIO
TIMOLA
HIRVILAHTI
SIILINJÄRVI
VUORELA
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
KURJALA
HARJAMÄKI
KUOPIO
SIILINJÄRVI
PIELAVESI
VARKAUS
KUOPIO
LUIKONLAHTI
NILSIÄ
LEPPÄKAARRE
PIEKSÄNKOSKI
VARKAUS

Jäsenet yhteensä
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1647

HIRVILAHTI
HEINÄVESI
SIILINJÄRVI
VARKAUS
KUOPIO
NILSIÄ
VARKAUS
LITMANIEMI
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
SUONENJOKI
SIIKAJÄRVI
HAMULA
SIILINJÄRVI
KUOPIO
NILSIÄ
SÄYNEINEN
KUOPIO
KONNUSLAHTI
KONNUSLAHTI
HAMULA
LEPPÄVIRTA
KUOPIO
VIHTAVUORI
KUOPIO
PÖLJÄ
KUOPIO
KUOPIO
SIIKAJÄRVI
KORTEJOKI
SIILINJÄRVI
SIILINJÄRVI
NILSIÄ
LEPPÄVIRTA
SYVÄNNIEMI
KUOPIO
TOIVALA
PIELAVESI
TAHKOVUORI
NILSIÄ
KUUSLAHTI
KUOPIO
VARKAUS
KUOPIO
KUVANSI
KUOPIO
SUONENJOKI
HEINÄVESI
KUOPIO
SIILINJÄRVI
KORTEJOKI
RÄSÄLÄ
LIEKSA
SORSAKOSKI
VARKAUS
PIEKSÄMÄKI
RAJAMÄKI
SIILINJÄRVI
SUONENJOKI
LEPPÄVIRTA
NILSIÄ
KUOPIO
AIRAKSELA
MUURUVESI
HAMULA
MAAVESI
NILSIÄ
JOROINEN
VUORELA
VARKAUS
KUOPIO
SIILINJÄRVI
IISALMI
KINNULANLAHTI
KINNULANLAHTI
HARJAMÄKI
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