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Reissaajat

ŠKODA Superb
Mukavuuden lippulaiva

Mukavuus on vallitseva olotila Škodan isossa lippulaivamallissa. Tila on mukavuutta. Sitä Superb tarjoaa enemmän kuin
yksikään kilpailija. Moderni moottoritekniikka on mukavuutta. Kehutut TSI- ja TDI-turbomoottorit edustavat järkevyyden
ja suorituskyvyn eliittiä. Yksityiskohtaisen suunnittelun runsaus, nautittava toimivuus ja materiaalien laadukkuus ovat
mukavuutta ylellisimmillään. Mukavuuden sinetöi kaksi valinnaista korimallia: TwinDoor-sedan ja Combi-farmari.
ŠKODA Superb hinta alk. 28 227 €. Hinta alk. toimituskuluineen 28 827 €. Autoveroton SVH alk. 21 800 €. Arvioitu autovero alk. 6 426,63 € (CO 2 -päästöllä
157 g/km). Toimituskulut 600 €. Kuvien autot erikoisvarustein.

Maahantuonti:

Tutustu testivoittoihin: Õ|txmjÕÔ

. Vuokraus: AVIS.
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Puheenjohtajan palsta

Arvoisat karavaanarit.
Kesä on muuttunut värikkääksi,
raikkaaksi syksyksi. Tien päällä on kuitenkin vielä ihan mukavasti
karavaanareita nauttimassa raikkaista ja
vielä lämpimistä matkustelupäivistä.
Alkukesästä
ja
keskikesällä
“reissasimme” pitkin ja poikin Suomen
maata. Näissä yhteyksissä tultiin tutuiksi
monen karavaanarin kanssa. Lähettelen
tässä vielä kiitoksia niille, joiden kanssa
oltiin kasvotusten ja laitettiin asioita “järjestykseen” leppoisissa merkeissä. Keskustelut olivat todella mielenkiintoisia ja
avartavia. Terveisiä myös kaikille niille,
joiden kanssa vain kohdattiin niin sanotusti vauhdissa “lapa” pystyssä. Kiuruveden musiikkitapahtuma oli alkustartti
niin sanotusti meidän “menofiilikselle”.
Kiuruvedeltä jatkettiin Rairantaan ja sieltä
Mussaloon, sitten lautoilla ja polkupyörällä lähelle Maarianhaminaa. Nyt on
hyvää aikaa muistella kesän tapahtumia.
Meille monelle on varmaankin jäänyt

joku kaukokaipuu minne ensi kesänä
mieli halajaa ja tätä on mukava ajatella
näin syksyn kynnyksellä.
Tänä vuonna olemme tehneet yhteistyötä
monen uuden kumppanin kanssa, ja näin
olemme pyrkineet luomaan yhteistyökuvioita jäsenistömme hyväksi. Pyrimme edelleen tulevana talvena edistämään
jäseniemme etuja. Haluamme olla yhdistys, jossa jäsenemme saavat vastinetta
jäsenyydelleen. Syksyn aikana kannattaa pysyä “kuulolla” ja katsella tiedotteita ja tapahtumia, joita on vielä tämän
vuoden puolella. Muistutan, että kaikki
tapahtumat on tarkoitettu kaikille Kuopion seudun SFC-jäsenille. Tutustukaa
tapahtumatiedotteisiin sivuillamme, uskon
että sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Muistakaa myös seurata tulevaisuudessa ajotaitotapahtuma ilmoittelua, joissa on osaavat ohjaajat paikalla. Kannustan myös
naisia osallistumaan ajotaitotapahtumiin,
kukaan ei ole seppä syntyessään,
harjoitellen kaiken oppii.
Kuopion alueella ei tänä kesänä ollut suurempia tapahtumia kuten edellisenä kesänä ja tämä näkyi myös Alatalossa, kuitenkin monet lomalaiset löysivät mukavan alueemme. Tulevana vuonna ja vuosina näen että meidän on edelleen panostettava alueen- ja palveluiden kehittämiseen, jotta pysymme “kuorossa mukana”. Tämä vaatii yhteistyötä ja myös
rahallista panostusta, talkootyö on hyvin
merkittävä osa myös tulevaisuudessa.
Iloksemme olemme huomanneet uusien
kasvojen mukanaolon yhteisessä
harrastustoiminnassa myös talkoiden
merkeissä.
Kuopion kaupungin aluerakennuslautakunta on muuttamassa rakennus-
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järjestystä. Olemme laatineet kyseessä
olevassa rakennusjärjestysmuutosasiassa
lausunnon, joka on lähetty aluerakennuslautakunnalle. Lausunnossa toteamme
muutoksen olevan tarpeettoman. Nykyinen voimassaoleva rakentamisjärjestys
mahdollistaa häiriötekijän poistamisen
tontilta. Suunniteltu muutos kohtelisi
epäoikeuden mukaisesti eri tonttien omistajia ja lisäisi eriarvoisuutta. Vetosimme
myös turvallisuus näkökohtiin. Asiaa käsitellään eri elimissä Kuopion hallinnossa syys-marraskuussa. Myös valtiovallan taholta tulee joka vuosi erilaisia muutoksia, jotka eivät aina ole positiivisia
esim. autoverotus. Kattojärjestömme tekee kyllä parhaansa, jotta äänemme kuuluisi näitä päätöksiä tehtäessä. Syksyn liittokokous on Naantalissa, missä myös
varmasti saamme lisää informaatiota tulevasta.
Muistakaa ennakoida talven tullen lumen
ja jään mahdollisesti aiheuttamat hankaluudet telttojen ja vaunujen osalta. Muistattehan tarkistaa vakuutusasiat kuntoon.
Yhteen hiileen puhaltaminen naapurin
kanssa edellä mainituissa ja muissakin asioissa kannattaa. Nautitaan vielä tästä värikkäästä syksystä, metsästä löytyy myös
makoisia herkkuja ja järvestä kaloja.
Suomessa on neljä vuodenaikaa ja nyt
nautitaan syksyn iloista.
Kirjoitteli Antero

Kuntapäätöksiä kannattaa seurata
Kuopion kaupungin kotisivuilta
osoitteessa: http://www.kuopio.fi/
kohdasta “Tietoja Kuopiosta - Päätöksenteko”

Reissaajat

Reissaajat-lehden toimituksesta
Kiitos kaikille lehden lukijoille näistä seitsemästä vuodesta. Kiitos myös
Elina Häikiölle toimituksessa mukana olosta neljän vuoden ajalta.
Jään lehden taitosta ja valmistuksesta “vapaalle” tämän lehden jälkeen.
Jos olet kiinnostunut lehden taittamisesta ja tekemisestä, ota välittömästi
yhteyttä minuun, puh.044 - 371 4426 tai sähköpostilla seppo.tiilikainen (at)
sfc-kuopionseutu.net. Keskustellaan asiasta lisää.
Terveisin Seppo Tiilikainen

Kansikuvakilpailu jatkuu

Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry

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

Toimitus
Elina Häikiö
Harjukatu 12, 70620 Kuopio
040 541 2637

Toimitus jai ilmoitusmyynti
Seppo Tiilikainen
Sandelsintie 8 B 5, 70910 Vuorela
044 371 4426
Ilmoitusmyynti
Leena Heikkinen
Ekoraitti 55, 70870 Hiltulanlahti
044 364 3987
Kaikki sähköpostit muodossa
etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

Ilmoitushinnat (sis. alv 23%)
Taka + sisäsivu, vain vuosisopimus
1/1 sivu 400 €
1/2 sivu 200 €
1/4 sivu 100 €
1/8 sivu
75 €
Hinnat ovat valmiin aineiston
hintoja.
Ilmoituksen teosta veloitetaan
erikseen sovitun hinnan mukaisesti.

Yhdistys järjestää Reissaajat jäsenlehteemme kansikuvakilpailun. Osallistua
voivat Kuopion (021) yhdistyksen jäsenet
ja heidän perheenjäsenensä. Aiheen on liityttävä karavaanimatkailun tapahtumiin,
luontoon tai vastaaviin aiheisiin. Kuvan
on oltava lehden ilmestymisajankohtaan
sopiva, eikä se saa olla yhtä vuotta vanhempi. Seuraava lehti ilmestyy helmikuussa.
Kuvan tarkkuudeksi riittää aivan normaalin digikameran tarkkuus. Kuva on oltava
mielellään pystykuva. Lähettäessäsi kuvan, annat julkaisuoikeuden lehteemme

Kansikuva
“Syyskesän auringon lasku
SFC-Saloranta, Naantali”
Kuvaaja Eine Luostarinen, Pieksämäki.
Onnea voittajalle!
Kansikuvakilpailuun tuli jäseniltämme
viisi kuvaa. Voittajakuvan ottaja saa 30€
etusetelin Alataloon.
Kaikkien kuvan lähettäneiden kesken arvottu 20€ etusetelin Alataloon voitti
Esko Pursiainen Kuopiosta.

Onnea!

sekä yhdistyksen kotisivuille. Kuva on lähetettävä 1/2012 lehteen viimeistään
4.2.2012 mennessä sähköisessä muodossa, osoitteeseen:
kuvakisa@sfc-kuopionseutu.net
Kerro myös hieman kuvan aiheesta. Lähetä myös yhteystietosi, nimi, osoite, ja
puhelinnumerosi. Vain yksi kuva/jäsen.
Kanteen julkaistun kuvan voittaja saa 30
€ etusetelin yhdistyksemme alueelle Alataloon. Lisäksi kaikkien kuvan
lähettäneiden kesken arvotaan 20 € etuseteli. Etuseteli käy palvelun ja tuotteiden maksuun.
Tämä lehti on ilmestynyt sähköisessä
muodossaa yhdistyksemme kotisivuilla
muutamaa päivää ennen paperisen lehden
ilmestymistä. Kotisivuiltamme saat aina
ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista. Menuvalikon uutisista voit lukea uusimmat tiedotteet ja jutut. Kuvagalleriasta
löydät kuvia monen vuoden takaa. Valikon
linkeistä löydät myös ilmoittajien ja
yhteistyökummaneiden tiedot.
Vieraile kotisivuillamme osoitteessa:
www.sfc-kuopionseutu.net

Kiitos kaikille kuvan lähettäneille!

Vuosisopimushinta erikseen.
Vuosisopimus sis.nettilinkityksen
yrityksen www-osoitteeseen.
Jäsenten ilmoitukset: ostetaan
myydään, vaihdetaan 10 €
Lehti ilmestyy myös sähköisessä
muodossa yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Lehden ilmestymisviikot 2011
8, 20 ja 41
Valmiin aineiston jättö
31.1., 26.4., ja 19.9.2011
Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2011
Suomen Graafiset Palvelut, Kuopio

Reissaajat 2/2011 kansikuvakilpailun voittaja Jenna Hakkarainen palkittiin juhannuksena Alatalossa.
Palkinnon luovuttivat puheenjohtaja Antero Korhonen (oik.) ja Mikko Korkelainen.
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Uudet jäsenet ajalla
138243-0
138585-0
103160-1
032090-0
124057-1
078369-0
137472-0
137199-0
113815-0
136945-0
137955-0
136660-0
137175-0
137469-0
137236-0
137010-0
138781-0
136756-0
064090-1
136192-1
137072-0
061970-1
061970-0
136685-0
073161-0
137400-0
137793-0
032068-0
137692-0
137700-0
137362-0
056090-1
138968-0
067034-0
041813-0
137486-0
137642-0
011974-0
136566-0
115475-0
138897-0
137411-0
134004-0
137820-0
137800-0
130102-0
138567-0
138937-0
042624-0
136414-0
050568-0
138874-0
136993-0
127026-0
136761-0
138864-0
093968-0
137897-0
089579-0
105733-1
137682-0
137289-0

25.4.2011 – 17.9.2011

Alatalo Senni
Autio Petteri
Auvinen Kari
Eskelinen Jukka
Gerdt Tuula
Hallman Seppo
Harmainen Veijo
Heinikoski Heikki
Heiskainen Maikku
Hentilä Kaija
Hiltunen Anna
Hiltunen Juha
Holländer Timo
Holopainen Markku
Honkanen Tuula
Huttunen Henrik
Huusko Mika
Häkkinen Marjo
Hänninen Kirsti
Hänninen Raija
Ikonen Arvo
Innanen Marita
Innanen Matti
Itkonen Tomi
Itkonen Veli-Matti
Jakka Tero
Jauhiainen Markku
Judin Pekka
Judin Petri
Jäntti Lauri
Kalke Risto
Karppinen Armi
Karttunen Ari
Kasurinen Esko
Kauhanen Jouko
Kekäläinen Pekka
Kiiski Heikki
Kiiskinen Tapani
Koikkalainen Petri
Koistinen Juha
Koistinen Leila
Koivisto Ilmo
Kontio Eeva
Korhonen Timo
Koskinen Harri
Koskinen Tapio
Kosunen Eero
Kotitie Kalle
Kröger Jarmo
Kröger Viljo
Kuosmanen Jukka
Kärkkäinen Kai
Laasola Jaakko
Laitinen Jari
Lehto Risto
Lehtomäki Kari
Leinonen Hannu
Liinamaa Markku
Lindström Kai
Lundberg Taina
Marin Esko
Miettinen Riitta

Vesanto
Kuopio
Kiuruvesi
Kinnulanlahti
Siilinjärvi
Tuusniemi
Varkaus
Toivala
Kuopio
Västerskog
Tuusniemi
Leppävirta
Nilsiä
Sorsakoski
Kuopio
Pöljä
Siilinjärvi
Suonenjoki
Kuopio
Rautalampi
Leppävirta
Kuvansi
Kuvansi
Varkaus
Kuopio
Kuopio
Siilinjärvi
Vuorela
Kuopio
Kuopio
Pöljä
Onttola
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Tervo
Kuopio
Leppävirta
Kuopio
Lapinlahti
Kuopio
Niinivaara
Varkaus
Kurkimäki
Kurkimäki
Varkaus
Vuorela
Kurkimäki
Västinniemi
Iisalmi
Leppävirta
Luikonlahti
Iisalmi
Kuopio
Kuopio
Konnunsuo
Kuopio
Suonenjoki
Outokumpu
Kauppilanmäki
Leppävirta

137857-0
138433-0
137965-0
138100-0
103650-0
129059-0
067494-0
137569-0
136792-0
121391-0
137015-0
063196-0
137532-0
138239-0
138620-0
138304-0
137466-0
136989-0
104402-1
138703-0
137862-0
136746-0
137927-0
138936-0
138011-0
065470-0
136740-0
137474-0
134537-0
136658-0
137406-0
033844-0
136830-1
136830-0
136758-0
137005-0
138241-0
138917-0
137552-0
136903-0
138691-0
137702-0
112884-0
137542-0
138997-0
137370-0
137139-0
120061-0
117179-0
138411-0
138461-0
138037-0
137602-0
138581-0
138733-0
137473-0
137932-0

Mustonen Otto
Myöhänen Markku
Niskanen Juha
Niskanen Tarja
Nissinen Sanna
Nisula Jouko
Nuutinen Kari
Nyyssönen Kari
Ojala Matti
Ollila Petri
Paasikivi Jouko
Papunen Pentti
Parviainen Marko
Peiponen Kari
Peltoperä Ilpo
Penttinen Olavi
Pesonen Petri
Piironen Tomi
Pikkarainen Mari
Pirskanen Raimo
Pitkänen Jouni
Pitkänen Tommi
Putkonen Juhani
Rantanen Pekka
Rantanen Timo
Raunio Ari
Rinkinen Esa
Ronkanen Antti
Ruhanen Matti
Ryynänen Juhani
Saarman Toivo
Savolainen Pertti
Savolainen Sari
Savolainen Veli
Serguskin Reijo
Silventoinen Seppo
Sirviö Jouni
Sivula Asko
Tarvainen Kaisa
Taskinen Niina
Tervo Martti
Tiainen Kristiina
Tiilikainen Tomi
Timonen Mikko
Tirkkonen Risto
Toivanen Juha
Tuovinen Eero
Ukkonen Matti
Ulmanen Arto
Valkonen Lauri
Valli Marko
Valli Risto
Valtonen Janne
Vierros Juha
Vihonen Markku
Väisänen Marko
Väänänen Maija

Luikonlahti
Varpaisjärvi
Kuopio
Juurikkamäki
Kurjala
Ylivieska
Kuopio
Varkaus
Muuruvesi
Tervo
Sorsakoski
Kaavi
Syvänniemi
Leppävirta
Tervo
Kaavi
Kuopio
Toivala
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Leppävirta
Kuopio
Lohja
Kuopio
Oulu
Kuopio
Vuorela
Litmaniemi
Siilinjärvi
Haluna
Juankoski
Hirvilahti
Hirvilahti
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Vuorela
Kaislastenlahti
Kuopio
Kuopio
Iisalmi
Kuopio
Kuopio
Kaavi
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Jännevirta
Kuopio
Kuopio
Siilinjärvi
Kurkimäki
Hiltulanlahti
Kuopio
Varkaus

Uusia jäseniä yhteensä 119

Kiitos teille yrityksille ja yhteistyökumppaneille jäsenillemme tarjotuista palveluista ja eduista. Me yhdistyksenä tiedotamme palveluistanne jäsenillemme
ja yhdistyksen jäseninä käytämme palveluitanne.
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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 2010 vuoden lopussa kahdeksanneksi suurin yhdistys. SFC-yhdistyksiä liitossamme on 71. Jäsenmäärämme oli 31.12 1702 jäsentä. SF-Caravan ry 60976 jäsentä.
Tervetuloa yhdistykseemme!
Terveisin Antero Korhonen 124575-0

Jäsenetuja
Yhdistys on neuvotellut jäsenillemme paikallisia jäsenetuja.
Jäsenetuliikkeitä, jotka tarjoavat jäsenillemme erikoisetuja ja
tarjouksia ovat:
Autokatsastajat Kuopio, Kallantie 7
Tavaratalo Carlson, Kuopio, talousosasto 10%
Kuopion Retkiauto, matkailuajoneuvojen vuokraus
Teboil Siilinhovi, Vuorela
Patalahti, ST1, Jämsä
Lisäksi yhteistyökumppanit jotka osallistuvat tapahtumiimme,
antavat tapahtumien aikaan erikoisalennuksia.
Tästä lehdestä löydät tarkemmat alennukset ilmoitusten yhteydestä.
Kysy palveluja ja tarjouksia myös muilta lehdessämme ilmoittaneilta yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta.

Turvallisuus lähtee ratin ja selkänojan välistä
Muutama vinkki turvallisuudesta. Tiedot on kerätty
SF-Caravan ry:n Turva- ja leiritoimikunnan ohjeista!

SF-Caravan ry on neuvotellut erilaisten yritysten kanssa valtakunnallisia sopimuksia. Jäsenetuliikkeet ja yritykset löytyvät
Caravan-lehdestä, Alueoppaasta, Karavaanarin ABC-oppaasta ja
SF-Caravan ry liiton nettisivuilta.

Matkailuajoneuvon kuormaus
* Painavimmat tavarat sijoitetaan alas lähelle akselia, kevyimmät
ylös.
* Akseli- ja kokonaismassoja sekä valmistajan sallimaa kilomäärää ei saa ylittää.
* Väärin kuormattua matkailuajoneuvoa on vaikea ajaa ja se käyttäytyy yllättävästi.
* Auton tai vaunun katolla pieneltäkin näyttävä lumi- tai jääkerros
merkitsee helposti useita satoja kiloja ylimääräistä, painopisteen
kannalta kaikkein epäedullisimmassa paikassa.
* Vaunun katolla lumi saattaa ajon aikana kinostua peräosaan ja
muuttaa aisapainon negatiiviseksi (aisaa nostavaksi) eli takapainoiseksi!
* Muista oikea aisapaino! Aisapainon voi tarvittaessa tarkistaa vaikka
tavallisella henkilövaa´alla vetokytkimen kohdalta.
* Jos mahdollista, niin punnituta kerran yhdistelmäsi tai matkailuautosi täysissä matkavarusteissa. Lopputulos voi olla yllättävä.
* Muista suunnata ajovalot kuormauksen mukaan!
Majoittuessa huomioon otettavaa
* Muista että ilmanvaihto heikkenee, jos luukkujen ympärillä on
paljon lunta.
*Älä kasaa lunta vaunun ympärille, koska kaasu on painavampaa
kuin ilma ja saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
* Käytä ruokaa valmistaessasi liesituuletinta. Kosteus ei tee hyvää
vaunun rakenteille ja on epämiellyttävää asukkaille, varsinkin talvella.
* Älä koskaan sulje ilmanvaihtoaukkoja, ellei niissä ole tehdastekoista säätölevyä tai -peltiä. Aukkojen luvaton sulkeminen aiheuttaa hengitysilman huononemista ja pahimmillaan hapen loppumisen.
*Ajoneuvo ei myöskään lämpene kunnolla jos ei ole korvaus- ja
poistoilmaa.

Jäsen
Hyödynnä jäsenyytesi!

Sähköturvallisuus
Matkailuajoneuvon haltija on vastuussa leiriytyessään siitä,
että hänen sähkölaitteensa ovat sähköturvallisuusmääräysten
edellyttämässä kunnossa eivätkä ne aiheuta muille turvallisuusriskejä. Leirintäalueen isännällä on oikeus ja velvollisuus irroittaa verkosta vaaraa aiheuttavat asennukset ja laitteet yleisen turvallisuuden takaamiseksi.
*Matkailuajoneuvon liitäntäjohdon pituussuositus on 25 m.
*Johdon tulee olla poikkipinnaltaan 3x2,5 mm² S, suojajohtimellinen eli “maadoitettu” säänkestävä kumikaapeli tyypiltään H07RN
tai vastaava.
*Liitäntäjohdossa ei saa olla jatkoja.
*Liitäntäjohdon pistotulpan ja kojevastakkeen tulee olla teollisuusstandardin mukaisia (väriltään sininen).
*Liitäntäjohdon voi kytkeä myös sukopistorasiaan käyttämällä
adapteria.
*Liitäntäjohtoa ei saa ketjuttaa matkailuajoneuvolta toiselle.
Talvella varastointi
* Lataa akut tarpeeksi usein tai poista ne
* Tyhjennä käyttövesijärjestelmä huolellisesti
* Poista kasautunut lumi ajoneuvon päältä
* Poista paristo palovaroittimesta , sillä varoitin piippaa pariston
alijännitteestä ja aiheuttaa turhaa äänihaittaa.

Tässä asiaa vain lyhyesti. Tutustu tarkemmin www.karavaanarit.fi
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AJONEUVOJEN KATSASTUKSET

KOKOUSKUTSU

Autokatsastajat Kuopio
Kallantie 7, 70340 Kuopio

SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

Tarjoaa jäsenillemme 10% alennuksen katsastuksen
listahinnoista koskien autoja.
Asuntovaunut, tarjoushinta määräaikaiskatsastukselle
29,- (hinnat sisältävät alv 23 %)

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 30.10.2011 klo 13.00
SFC-Alatalo
Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta

Tarjoushinnat
SF-Caravan Kuopion Seutu ry
voimassa olevalla jäsenkorttilla.

Kokouksessa käsitellään:
- yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat

Rekisteröintihinnat AKE:n hinnoittelun mukaan (Alv 0%)
Voimassaoloaika 1.1.2011 - 31.12.2011

Lisäksi hallitus esittää:
-yhdistyksen (021) jäsenille jäsenetuna Alatalossa
majoittumisesta 2 euroa alennusta/vrk.
- vuoden 2011 palkkion maksu
hallituksen puheenjohtajalle
ja valtuuden hallitukselle muiden
toimihenkilöiden palkkion maksuun.

Muut ehdot:
Palvelun saatavuus: ma – pe klo. 8.00 – 17.00
Ajankohtaiset asiat internet sivuilta www.katsastus.fi
Henkilö- ja pakettiautot, määräaikaiskatsastukset
ilman ajanvarausta.
Ilmoittaudu katsastukseen viimeistään
tuntia ennen sulkemisaikaa.

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00

Kuorma-autot, linja-autot ja perävaunut,
määräaikaiskatsastukset sekä muutos- ja
rekisteröintikatsastukset ajanvarauksella.
Puhelin nro. 0440 854 000

TERVETULOA!
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus
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Caravan Larvanto ½

Kuulumisia liitosta ja vähän muutakin
Karavaanarit, - niin se kesäksi odotettu tosiTV-sarja, keskustelutti meitä liiton edustajia kesän aikana lähes joka keskustelutilanteessa. Me karavaanarit emme varmaan ymmärtäneet
Maikkarin ideaa, emmekä tuottajan siis Blue Median käsikirjoitusta. Tosiasiassa sarja olikin tarkoitettu suurelle katsojaryhmälle viihteeksi. Pelkästään karavaanareista ei olisi tullut
niin suuria katsojalukuja kuin mitä tuo Finnpanel osoittaa.
Katsojamäärästä kai se raha tulee. Touko – elokuussa ohjelma keräsi kuukausittain 404 000 – 470 000 katsojaa MTV3:lla
5 – 9 katsotuimpana. Suuri yleisö otti ohjelman vain viihteenä.
Ensi vuonna tulee vielä 36 jaksoa lisää. Liiton jäsenmäärän
kehittyminen on jatkunut ihan samaan nousevaan suuntaan
kuin aikaisempina vuosina, vaikka joku pelkäsi, että maineemme menee.
Autoverotus, niin CO2-päästöön perustunava kuin myyntihintaa nostavana, keskustelutti myös usein. Olemme liitosta lähettäneet useita kannanottoja ja lausuntoja valtionvarainministeriöön, viimeksi 23.9 CO2-päästöveron osalta. Ainakaan
myyntihintaan tulevaa veroa ei ensi vuonna ole tulossa. Katsotaan saammeko järjestönä hyviä lopputuloksia aikaiseksi.

Menneenä kesänä maltoin olla Alatalosta poissa erittäin paljon,
ihan tietoisesti, vaikka ei siellä olisi minua tarvittukaan. Tapasin kesäreissujen aikana paljon järjestöihmisiä joko sattumalta
tai sopimalla tapaamisista. Keskustelun aiheina oli myös järjestötyö ja mitä yhdistysten toiminta sisältää. Tietenkin SFCalueilla majoittuessa vaihdettiin alueiden kuulumisia ja toimintatapoja sekä tulevia suunnitelmia. Yhdistyksemme alueen, Alatalon kesän toiminta ja tapahtumat siellä, eivät poissa ollessani
jääneet tiedon katkoon. Pysyin ajan tasalla miten alueella mennään. Oli mielenkiintoista ja yllätyksellistä seurata asioita kulissien takaa.
Syksy on yhdistyksissä suunnittelun aikaa seuraavaa ja tulevia
vuosia varten. Hallitukset miettivät yhdistyksiä kehittääkseen
mahdollisia uusia ideoita ja toimintatapoja, joita esittävät syyskokouksissaan. SINÄ jäsenenä olet yksi päättävä, tasapuolinen jäsen muiden joukossa. Yhdistyksen kokouksissa sinulla
on oikeus ja ääni olla päättämässä yhdessä oman yhdistyksesi
asioista. Tule ja puolusta jäsenetujasi ja osallistu kokouksiin,
sekä ole ehdolla luottamustehtäviin jos haluat olla vaikuttamassa asioihin. Ole valitsemassa myös henkilöitä luottamushenkilövaaleissa.

Ensi vuodelle on esitetty liiton toimintasuunnitelmaan mielenkiintoisia asioita myös ihan tavallisille jäsenille. Kannattaa seu- Hyviä päätöksiä kokouksiin ja
rata liiton tiedotteita ja tiedottaa niistä yhdistyksissä tai kysyä Tervetuloa yhdistyksesi kokoukseen!
yhdistyksien tiedottajilta.
Seppo Tiilikainen
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Tapahtumakalenteri 2011
15. - 16.10.
30.10.
2. – 4.12.

Syystalkoot ja kausipaikkalaisille kesäisäntä / kesäemäntä palautepalaveri
Syyskokous Alatalossa
Pikkujoulut, Alatalossa
Mahdolliset muut tapahtumat ilmoitetaan kotisivuillamme

MUUT TAPAHTUMAT
19. – 20.11.

Syysliittokokous, Naantali

TAPAHTUMAT 2012
13. - 15.1.
20. - 22.1.
5. - 9.4.
15. - 21.7.
27.7.- 5.8.
14. - 16.9.

Caravan Show & Camping -messut Turun Messukeskus
Matkamessut, Helsingin Messukeskus
62. FICC Youth Rally, Split, Kroatia
Pohjoismaiset Karavaanipäivät Bardu, Norja
78. FICC-Rally , Montmagny, Quebec, Kanada
Caravan 2012, Lahden Messukeskus
Tulossa myös muita mielenkiintoisia tapahtumia,
seuraa www.sfc-kuopionseutu.net ja www.karavaanarit.fi -sivuja

Seuraava tapahtuma on PIKKUJOULU 2 - 4. 12
Ruokailu
Perinteisen savolaisen jouluaterian valmistavat nyt oman
yhdistyksemme äiti/mummokokit, joilla on kokemusta
ja halua hyvän ruuan valmistukseen. Ruoka tarjoillaan
nonstoppina. Ruokalippuja on varattu 120 kpl ja ne myydään ainoastaan ennakkoilmoittautuneille ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa ilmoittautua ajoissa. Määräaika ruokailun ilmoittautumiseen viimeistään maanantaina 28.11.2011:
tekstiviestillä 044 5812005 tai
hyvariset.tjae(at)gmail.com,
saat varmistuksen palautteena.
Hinnat: aikuiset 15 € alle 12 v. 5 € alle kouluikäiset vanhempien seurassa ilmaiseksi.
Ruokana: salaattia, kalaa, vihanneksia, perunoita, kastiketta ja totta kai itse paistettua kinkkua ja
lapsille “makaronilaatikko”
Saunat lämpiävät
Perjantaina illalla, lauantaina ja sunnuntaina puolenpäivän jälkeen.
Ohjelmaa lapsille ja aikuisille
Lauantaina iltapäivällä tuvassa joulupukki jakaa yllätyksiä lapsille ja siellä myös lauletaan jouluisia lauluja. Lasten kannattaa ainakin opetella ennakkoon Joulupukki, Joulupukki.
Perjantaina illalla on karaoke tanssit aikuisille klo 21.00 – 01.30
Lauantaina ruokailu ja joulujuhla, joka huipentuu elävään musiikkiin. Musiikista vastaa Alatalossa uusi tuttavuus
Duo Mika Lappalainen ja Marko Jolkkonen.
Terveisin Pikkujoulupukin apulaiset.

Viime vuoden iloisia juhlijoita
Tulevissa pikkujouluissa meillä on yhtä mukavoo,
vae mitä?

SF-Caravan Kuopion Seutu ry kiittää
Autotalo Laakkosta kevään liittokokousmatkan
yhteistyöstä Poriin
Sivu 10
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Syystalkoot
Alatalossa
15 -16.10 2011
alkaen klo 9.00 alkaen
Lauantai aloitetaan klo 8.30
aamukahvilla ja työnjaolla.
Laitetaan alue ja paikat talvikuntoon.
Talkoita organisoi
aluepäällikkö Mikko Vesterinen
puh. 050-3098012.
Talkoolaisille kahvit ja ruuat.

Keskustelutilaisuus
Kausipaikkalaisten
kesäisäntä / -emäntä
palautekeskustelu
16.10.2011
Tipulassa klo 13.00
Tule ja tuo palautteesi ja uudet ideasi esille

Tervetuloa talkoisiin
ja keskustelemaan!

Volttikatu 2 Kuopio
puh. 044 783 5040, fax. (017) 2669506

TEBOIL SIILINHOVI

*

Tarjoukset SFC-kortilla
vuoden 2011 loppuun

TEBOIL SIILINHOVI
Itkolantie 1
70910 Vuorela
017-3622 444
ZZZVLLOLQKRYL¿

AVOINNA:
Ark:
06.00 - 24.00
La - Su: 08.00 - 24.00
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Muistelmia SF-Caravan Kuopionseudun
Rompepäivästä ja karaokekilpailusta
2-4.9 2011

versioon, kun sanat ei liiku ja joutuukin kuuntelemaan musiikkia ja
lukemaan sanoja yhtä aikaa ja vielä tulkitsemaan kappaletta.
On siinä kerrakseen osaamista. Niin ja vielä oli mahdollisuus saada oma CD- tallenne suorituksestaan, pääsee kuuntelemaan omaa
ääntään levyltä.

Niin vain vuosi vierähti ja rompepäivät olivat ovella, samoin myös
päivien aikana vietettävät valtakunnalliset karaokekilpailut.
Edellisen vuoden karaokekilpailun voittajan “velvollisuuksiin” on
asetettu osallistuminen seuraavien kahden vuoden tuomaristoon
kuuluminen ( jos luoja suo ja viskaalit sallii ).
Niin sitä “velvollisuutta” minäkin vaimoni kanssa lähdimme
2.9.2011 perjantaina täyttämään. Ilmassa oli suuren juhlan tuntua.
Perillä meitäkin ootti lämmin ja asiallinen vastaanotto kädenpuristuksin ja halauksin.

Iltapäivällä alkoi sitten karaokekilpailun karsinta, osallistujia uskaltautui mukaan 10 naista ja 10 miestä, nuoria oli vain kaksi.
Niinhän sitä sanotaan että laatu korvaa määrän, mikä piti taas kerran paikkansa. Voin sanoa ettei ollut tuomareilla mikään helppo
nakki. Vuosi vuodelta kisat kovenee, laulajien musiikillinen sävelpuhtaus, lavakarisma, tulkinta ja esiintyminen kehittyvät.
Oli ilo nähdä kuinka laulajat antavat kaikkensa ja ovat panostaneet
omaan suoritukseensa opetellessaan kappaleita.

Saatuamme vaunu paikoilleen ja kerrottua kuulumiset, alkoikin illan karaoketanssit “ Tipulassa “. Illan karaokejuontaja osasi hommansa ja kaikki halukkaat pääsivät kokeilemaan äänensä tehoa ja
kantavuutta elävään yleisöön.

Karaokejuontaja Mira
palautti ammattikaraokejuontajan taitojaan monen vuoden jälkeen ja ammattitaito näkyi
ja kuului kilpailun vetäjänä.

Hyvin “levätyn” yön jälkeen koittikin sitten lauantai. Piha alkoi
täyttyä eri myyjistä, tarjolla oli mitä erilaisimpia käyttöesineitä ja
koristeita, vaikka osa olikin jo parhaimmat vuotensa nähneetkin.
Olisin kaivannut musiikkia enemmän.

Yhtenä tuomarina voin sanoa menneestä kilpailusta vain hyvää ja
toivon yleisön ja laulajienkin olevan samaa mieltä. Vaikka tuomareiden tehtävä on löytää kilpailun voittajat ja päätös joidenkin mielestä menee pieleen, niin eri tuomareiden antamat pisteet laskettuna yhteen kuitenkin ratkaisevat voittajat.
Yksi tuomari ei tee päätöstä. Finaaliin valituista laulajista olisi voinut jokainen voittaa, piste erot olivat niin pienet.

Näin on saatu voittajat tähänkin kilpailuun ja valitus oikeutta ei ole
olemassa.
Näin lopuksi en osaa muuta sanoa kuin leppoisaa syksyn ja talven
odotusta, tavataan vuoden päästä ROMPEPÄIVILLÄ ja tuodaan
musiikkia mukana.

Arkistokuva 2010
“ Tipulassa “ oli tarjolla myös ns. LIVE karaoken laulumahdollisuus, laulaja sai kuvitella laulavansa orkesterin edessä ja sanat olivat oikein laulutelineessä, niin kuin artisteilla konsanaan.
Vaikeusaste laulamiselle on vähän korkeampi verrattuna karaoke-

Ei muuta kuin ajelkaa varovasti ja hymyillään kun tavataan toivoo
TUOMARI Ähtäristä
Tauno ja Ritva Rautio SFC 115910-0
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Tämä ei ollut rompetta, eikä myytävänä - silmänruokaa ajoneuvoyhdistelmänä

Kaikissa vakuutusasioissa karavaanarit
vakuuttaa
IF-vakuutusyhtiö.
Tutustu osoitteessa
www.if.fi/karavaanarit
tai soita
palvelunumeroon
010 19 19 19.
(ma-pe 8-20)

Kiitoratavalot illalla kohti vaunuja
Karaokekilpailun tulokset:
Nuoret alle 16v
1.
Sonja Saarinen
2.
Santeri Piira

Kuvansi
Kotka

Naiset
1.
Anja Raappana
2.
Marja-Liisa Saarinen
3.
Mervi Niinijärvi

Kajaani
Kuvansi
Korpilahti

Miehet
1.
Sauli Perätalo
2.
Jukka Pirttimaa
3.
Pertti Ryynänen

Oulu
Tornio
Kuopio

Järvi-Suomen YT-alueen loppukilpailuun, joka pidetään ensi kevään aikana myöhemmin ilmoittavana ajankohtana ja paikassa, jatkavat:
Nuoret alle 16v
Sonja Saarinen
Naiset yleinen
Marja-Liisa Saarinen
Naiset seniorit
Mervi Niinijärvi
Miehet yleinen
Pertti Ryynänen

Rompepäivät ja karaokekilpailut olivat jo kuudennen kerran. Vakiintunut viikonloppu on syyskuun ensimmäinen viikonloppu.
Tapahtuma on monipuolinen perhetapahtuma. Toiset tykkäävät myydä romppeitaan, toiset ostavat hyvää kierrätystavaraa. Jotkut tulevat viikonlopuksi kaukaakin pelkästään tasokkaan karaokekilpailun
vuoksi joko kilpailemaan tai kuuntelemaan erittäin hyviä
karaokelaulajia. Tapahtuman suosio on jo ylittänyt Härkäjuhlien
suosion.
Tavataan taas syksyllä 2012 syyskuun alussa.
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Vaunumatkat toisen polven lapsien kanssa
kauniina kesänä 2011

Kävimme myös samalla reissulla Ähtärin eläinpuistossa ja
yövyimme leirintäalueella. Sinne oltiin tekemässä porttia eläinpuistoon leirintäalueen kohdalle, joten ensi kesänä ei tarvitse kävellä ensin ylämäkeä hotellille asti, vaan pääsee suoraan katselemaan eläimiä.

Reissu 1: Henna, Jere, Terttu ja Esko
Saimmehan taas tänäkin kesänä reissata lastenlasten kanssa Suomessa. Reissut alkoivat vanhemman tyttäremme lasten, Hennan ja
Jeren, kanssa pohjanmaalle.
Sinnepäin kun menee on tottakai käytävä Tuurissa “ostoksilla”.
Pieni pettymys oli, kun siellä oleva labyrintti ei ollut silloin auki.
Mutta kaiken kruunasi seuraavana päivänä Alahärmässä
POWERPARK. On muuten hieno paikka ja lapsille koko päiväksi
tekemistä. Rahakirstun hoitajana me isovanhemmat emme pitäneet
sitä kalliina. Hampurilaisateriat maksoivat Hesen tai Mäkkärin luokkaa eli n. 5,5 €/ateria. Meidän isovanhempien ei tarvinnut maksaa
sinne 32 €:n päiväranneketta, vaan pääsimme 5 €:n
sisäänpääsymaksulla.
Lapset pyöräilivät huvipuistoon ja kävivät välillä vaunulla
tarkistuskäynnillä. On jo mukava, kun he ovat jo sen verran
varttuneita, ettei meidän tarvinnut koko ajan niskaan hengittää, vaan
kävimme ainoastaan välillä katsomassa pikkuisen perään. Eipä
iltasella lapset tarvinneet kuin saunan, tuutulauluakaan ei enää tarvittu, kun päivällä kulutettu energia teki tehtävänsä

Reissu 2: Eetu, mummo ja ukki
Toinen reissu suuntautui pohjoisempaan, vaikkakin lappilaiset eivät pidä Rovaniemeä vielä lappina, vaikka siellä onkin joulupukinmaa.
Matkalla yövyimme parikin yötä Villivonkassa Hyrynsalmella, joka
on suhteellisen mukava ja edullinen paikka. Kävimme sieltä
Ukkohallassa päivällä katsomassa hiihtohissillä tapahtuvaa vesisuksihiihtoa, näkemisen arvoinen tapahtuma. Sittenpä matka jatkui
Kuusamon Uistimen kautta kohti pohjoisinta paikkaamme.

Eetu oli otettu, kun pääsi tutustumaan Joulupukkiin ja
poroihin.

Itse leirintäalue on erittäin siisti ja viihtyisä. Paikasta jäi hieno
maku saunoineen, kuuluu leirintähintaan ja tekemisiin. Suosittelen n. 10 tai yli vuotiaitten lasten vierailupaikaksi. Kannattaa varata paikka etukäteen, silloin kylläkin kysytään luottokortin numero,
mutta sekin luo meille turvallisuutta.

Ryynäsenniemessä meidät otti vastaan entinen Alatalon
kausipaikkalainen “intiaani”, joka toivotti meidät miellyttävästi tervetulleeksi. Olimme siellä pari yötä ja kävimme Kukkolankoskella Torniojoen varrella. Eetua ei
onnistanut, hän ei nähnyt lippoamista. Ilma oli liian
kaunis ja aurinkoinen, mutta mummo ja ukki saivat uudet kihlat, käsintehdyillä hopea sormuksilla.
Toivomme myöskin tulevina kesinä tämän perinteen jatkuvan. Vanha
totuushan, ei “viidakon vanha sanonta”, lapset ovat meillä lainassa
ja lapsienlapset vielä vähemmän.
Terveisin Tepa ja Esko
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Treffitoimikunnan kuulumisia

Reissaajat 20 vuotta sitten:
Reissaajat 4/1991
Puheenjohtajan palsta
Yhdistyksemme lehti on saanut oikean nimen, ‘Reissaajat” kuten
kannesta huomasitte. On paljon helpompi keskusteluissa ja asioidessa käyttää nimeä kuin puhua jäsenjulkaisusta.
Pyrimme parantamaan lehtemme palvelutasoa ja sisältöä tuomalla
esiin ajankohtaisia asioita. Tässä numerossa on esillä tietoja, jotka helpottavat tulevan talven vapaa-ajan viettopaikkojen valintaa
nimenomaan laskettelun ja hiihdon osalta.
Olemme jo vuosia etsineet käyttöömme omaa aluetta myös Kuopion läheltä. Joroisissahan meillä jo tällainen alue on. Erilaisia
paikkoja on aina välillä ollut esillä, mutta olemme joutuneet toteamaan ne meille sopimattomiksi tai sitten neuvottelut ovat kariutuneet meistä riippumattomista syistä.
Tällä hetkellä meillä on Maaningan kunnan kanssa neuvottelut käynnissä kunnan hallussa olevasta alueesta.
Asia on käsittelyvaiheessa kunnan päättävissä elimissä ja näistä
päätöksistä riippuu jatkoneuvottelut. Kerron tämän kaikkien tiedoksi, koska muikkutreffien keskustelupaneelissa paikalla olijat
saavat tiedon asiasta.
--Toiminnassamme on ollut vilkas loppukesä ja syksy. Omien treffien lisäksi on ollut yhteistoimintayhdistysten tilaisuuksia. Olette
käyneet kaikissa tilaisuuksissa hyvin runsaslukuisesti, kiitokset
siitä kävijöille. Houkuttelevia treffejä on myös muualla kuin YTalueella, mutta kaikki tapahtumat keskittyvät kuitenkin niin lyhyisiin kausiin, että ehtimisillä tapahtumiin on rajansa.
Veli Ahtiainen

Kylpylään Rakveressa jäsenetuhintaan
SF-Caravan ry on neuvotellut jäsenilleen jäsenetuja
mm. leirinnästä, majoituksesta, polttoaineesta,
nestekaasusta ja autolautoista. Käy tutustumassa
jäsenetuihimme tarkemmin https://karavaanaritfi.directo.fi/jasenyys/jasenedut/
Aqva Hotel & SPA, Rakveressa Virossa, tarjoaa
uutena yhteistyökumppanina SF-Caravan ry:n jäsenille
majoituspaketteja alennettuun hintaan.
Majoituspaketti 32 €/hlö/vrk (su - to)
Majoituspaketti 38 €/hlö/vrk (pe - la)
Yhden hengen huone 60 €/vrk (su - to) ja 70 €/vrk (pe
- la)
Majoituspakettiin kuuluu:
- yöpyminen kahden hengen huoneessa
- monipuolinen aamiainen
- vesipuiston, uima-altaan, kuntosalin ja saunakeskuksen rajoitukseton käyttö
- aamutakin käyttö

Syksy on jo pitkällä ja on jo ehditty pitää parit mukavat treffitkin
syksyn aikana. Lisäksi siinä välillä on käyty naapuriyhdistysten järjestämillä tapahtumilla, kuten Puolukkatreffit ja Ruskan tiirailu
Vuokatilla. Olihan vielä syyskuun lopulla Vuonislahdessa Muikkukarkelot.
Elo-syyskuun vaihteessa järjestimme perinteiset Härkäjuhlat Paalimäessä. Karavaanareita tulikin paikalle ihan mukavasti ja mikä
mukavinta, meitä oli tullut tervehtimään vaanareita mm. Toijalasta,
Lieksasta, Espoosta, Tampereelta, Kajaanista, Iisalmesta, Jyväskylästä jne.
--Treffien aikaan teimme kyselyn Härkäjuhlien pitopaikan suhteen
ja myöskin Pikkujoulun pitopaikasta kyselimme. Kallupissa ääniä
saaneet paikat olivat Härkäjuhlien suhteen: Rauhalahti 61%, Paalimäki 19%, Lohimaa 13%, Mäntylä 4%, sekä Jokiranta 3%. Pikkujoulua haluttiin Nilsiään 66%, Metsäkartanolle 22% ja Matkailukeskus Trio 12%. Näistä pyysimme jo muikkujuhlillemme tarjoukset ja lauantaina muikkujuhlien aikaan järjestetyssä yleisessä “turpakäräjissä” nämä kaikki käsiteltiin. Pikkujoulun viettopaikaksi jäsenet halusivat tarjoukset tutkittuaan Matkailukeskus Trion Naarajärveltä. Joten kansan tahto on meidänkin tahtomme, eli Pikkujoulu pidetään Naarajärvellä Triossa.
--Lasketteluretki sai viimetalvena hyvän suosion, joten teemme sellaisen myös tulevana talvena. Keskuksista tulleita tarjouksia käsiteltiin myös ja Kivesvaaran tarjous sai suurimman kannatuksen.
Teemme sinne Laskettelumatkan 7-9.2.1992.
Muikkujuhlat 4-6.10 Outokummussa keräsivät meitä taas runsaasti yhteen ja olihan Syyskokous järjestetty samaan yhteyteen.
--Lauantaina pidetyt “turpakäräjät” saivat valtavan suosion ja näitä
avoimia keskusteluhetkiä toivottiin runsaasti lisää. Toivehan tietenkin toteutetaan.
--SF-C 41349 Viljo Nikulainen
Otteita pikkujouluilmoituksesta:
Pikkujoulu 29.11-1.12.1991
Täysin uudistunut Loma Trio, Naarajärvi, Pieksämäki
- Saunotaan joka päivä
- Jouluisia kilpailuja
- Lapsille lauantaina touhupäivä
- Pikkujouluillallinen seisovasta pöydästä
(kinkkua “kaikin lisukkein”) aik. 90,- 4-14v 45,- alle 4v 0,- Pikkujoulutanssit orkesterin säestyksellä.
- Vaunupaikka pe-su 80,- (sis. valosähkön ja saunat)

Hinnat ovat voimassa 1.8.-31.12.2011.
Varaukset sähköpostilla: info(at)aqvahotels.ee tai puhelimitse +37232 60014, +37232 60006
Varaustunnus: CARAVANLIITTO, jäsenkortti esitettävä
check-in:ssa.
Aqva Hotel & SPA, Parkali 4, 44308 RAKVERE,
www.aqvahotels.ee
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EKAA KERTAA FESTAREILLA
Kamat kantoon ja kohti Kiuruvettä yhden
pysähdyksen taktiikalla tietty! Matin ja Liisan asemalla topattiin lounastamaan ja
tarkistettiin, vieläkö kaikki ovat messissä.
Kyllä – Eine, Arto, Kaisu ja Pekka – koko
kopla koossa ja menollaan kepeällä kesämielellä.
Perillä sitten edellä mainittua neljän koplaa
olivat odottamassa jo aiemmin alueelle saapunut Korhosen kopla eli Birgitta ja Antero. Uimahallin kupeeseen urheilukentälle
rakentui rivakasti Korhosen koplan jatkeeksi
kaksi komeata vaunukuntaa – ja kuinka ollakaan oululaisten naapuruuteen. Heistä nimittäin koitui myöhemmin pelkkää mieliharmia. Siitä lisää tuonnempana. No mutta
– alta aikayksikön Birgitta touhun tyttönä
loihti esiin viinit, mansikat ynnä muut herkut. Festarit korkattiin suven suloisessa lämmössä kepeässä tunnelmassa.

Ja olihan se Anitankin show kokemisen arvoinen – se mimmi osaa ottaa yleisönsä
hirtehisellä huumorillaan. Leikinlaskun kohteena oli mm. oma hyllyvä etumus, takamus
ja pörröinen pää. Ne kai kuitenkin ovat
Anitan tavaramerkki – ilman niitä jotain
olennaista puuttuisi. Asennetta tuosta
“pippuripaketista” löytyy ihailua herättävässä
mittakaavassa.
No mitä muuta sitten tapahtuikaan noilla elämäni ekoilla festareilla? Tietysti naisten piti
päästä shoppailemaan. Paikallisella
kenkäkauppiaalla oli mainio markkinointikeino: kun laulat, saat nostaa kumisaappaasta
lipun, joka kertoo alennuksen ostoksestasi.
Kaisu innostui ja luikautti “juodaan viinaa,
tullaan viisaammiksi …”! Kumisaappaan
kätköistä sitten nousi lappu, jonka turvin
kenkäostosten kustannuksista kolmannes
koitui kauppiaan tappioksi! Voi miten mukavaa ja kyllä me naurettiin! Eineä ei oikein
saatu mukaan ostofiiliksiin, vaikka tehtiin
Birgitan kanssa sen suhteen kovasti työtä.
Ostihan se Einekin sitten lopulta jotain, mikä
on aiheuttanut kyllä jälkipuheita sekä mieliharmia. Taitaa se ostos vanhentua
pitämättömänä vaatekaapin kätköissä – no,
sellaista on naisen elämä muuttuvan muodin maailmassa.

Illan koittaessa suunnattiin iskelmäareenalle
riehakkain mielin. Tänään tapaisimme livenä
Anita Hirvosen ja Pate Mustajärven. Aaaah
… luit oikein siis, tuon testosteronia
uhkuvan ikinuoren rokkikukon. Eikä Pate
tuottanut meille pettymystä – elämän perimmäiset kysymykset unohtuivat hetkessä, samoin Artot, Pekat ja Anterot jonnekin olut- Kyllä kuuskymppistä vietiin sillä viikolla
niin, ettei päivätorkuista ehtinyt edes
päiväunia nähdä. Päivät alkoivat uimahallissa uiden ja saunoen. Pyörillä
huristeltiin sitten ees ja taas ja tietysti mittavassa määrin juhlayleisö sai
nauttia katseillaan kuusihenkisen hattupäisen koplan iloittelusta!
Hauskaahan meillä oli eikä se johtunut käytetyistä janojuomista!

(osanneeko keittääkään?), diilattiin Korhoselle kupillinen kahvia Haapaniemen
keittimestä. Pekka kyllä tiesi asiasta,
Birgitasta en ole niin varma. No, mutta ei
siitä sen enempää … Iskelmäareenalla ruokailu kävi tyylillä, koska siellä tarjottiin Sami
Garamin suunnittelemia annoksia: oli viisi,
tai jopa seitsemän muikkua anoksessaan
aseteltuina katsannoltaan elegantisti
valkosipulimarinaadiin. Meitä nälkäisiä annoksen hinta, koosta puhumattakaan, huimasi
siinä määrin, että tyydyimme pääsääntöisesti
paikallisen tuottajan savupalvimakkaroihin!
Ne ainakin veivät Pikkunälän mennessään ja
palan painikkeessa sitten löytyi – omavaraisuuteen saakka! Naisen käsilaukkuhan on
kuin runsauden sarvi.
Festareiden kohokohdaksi muotoutuivat
formulakisat, joihin SFC Alatalo otti osaa
kahdella joukkueella. Tunnelmat olivat korkealla ja voitonjano sitäkin korkeammalla.
Noille vaununaapureina oleville edellisen
kesän kisan voittajille (OULULAISILLE!)
pitäisi nyt näyttää. närhen munat …!
Siis ei kun kisaamaan. Ykkösjoukkueessa
Arto,
Eine,
Kaisu
ja
Pekka;
kakkosjoukkueessa Vesku, Sari, Birgitta ja
Antero. Kuten asiaan kuuluu – ilmassa oli
SUUREN urheilujuhlan tuntua, jota pienoinen sadekaan ei haitannut. Kisassa kierrettiin 400 metrin rata 100 metrin
yksilöosuuksin. Ekalla joukkueella meni
vaihdot vähän pieleen tai pitkiksi –
vaaramomentteja aiheutti liukas ajorata ja
huonosti huollettu ajopeli. Ferrarin varikon
toimintaa voidaan jälkikäteen kritisoida auton kehnon
ohjattavuuteen johdosta. Sen sijaan
McClarenin ajopeli oli moitteettomassa
kunnossa. Arpaonni suosi tietysti Oulun joukkuetta – he
saivat
ajettavakseen
McClarenin ajokin.
SFC -Alatalon kakkosjoukkue
kiri itsensä kisassa kolmanneksi sillä seurauksella, että
Birgitan toiseen takajalkaan
tuli vammoja. Korhosen perhe joutui maksamaan kolmannesta sijasta
kovan hinnan, koska myös Antero loukkasi
kisassa selkänsä. Voittoshamppanjakaan ei
kipuja liene lievittänyt, koska kuulopuheiden mukaan pulloa ei ole vielä korkattu. No
– ehkä yhdistyksen keulakuvien rooliin kuuluu panna itsensä likoon sanan varsinaisessa merkityksessä.

pubin hämärään. Eine, Birgitta ja Kaisu liimautuivat estraadiin kirkuen ja käsillään ilmatilaa kauhoen kuin teinitytöt konsanaan.

HATTUPÄÄT (ei siis tyhjäpäät)
ikuistettuina oheisessa valokuvassa.
Pekka innostui niin, että tuhlasi rahaa kahteenkin hattuun, joista toisen
päähän painaessaan muuttui Al
Capooneksi. Arton pää on niin kummallinen, ettei siihen löytynyt sopivan muotoista hattua, mutta ei se mitään – hänellä oli entuudestaan muuta sopivasti päähän menevää …?!?
Mutta siis nuo oululaiset jälleen kerran ottivat ykkössijan. Ja sitten vielä kehdataan tulKaisulla ja Anterolla oli kimppadiili: la rompepäiville diivailemaan ja otetaan
koska Birgitta ei juo kahvia sielläkin miesten karaokekisassa ykkössija.
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Ensi kesänä me kyllä mennään ja näytetään
niille – harjoitellaan koko talvi tuvassa
laulantaa … ainakin karaokessa voitais ne
haastaa. PS. Hommataan sitten seuraavassa
formulakisassa polliisit paikalle – oululaiset nääs pelekää polliisia.
Nimmareita emme Patelta yrityksistä huolimatta onnistuneet saamaan, mutta
saatiinpas Jussilta. Kysyt varmaan, että
kukako Jussi on?: No, se laulaa ton Redfordin Ressun bändissä ja on tosi söpö. Me
Einen kans käytiin bäckärillä ja haettiin sen
nimmari. Ja se oli tosi ihku ja hymyili ja jutteli tädeille. Ja me otettiin valokuvia siitä ja
meistä sillai halikaulassa. Ja ollaan nyt sen
facebookissa … Ei se haittaa, vaikka se on

naimisissa ja vaikka sillä on lapsiiki… sen
kans voi kuiteski tsätätä.
Arto, Pekka ja Antero on kyl tosi mustiksii
ny … Birgitta ei ees päässy sinne bäckärille.
Viimeisenä ehtoona lavalle sitten odotettiin
Virve Rostia ja Frimannia. Kantsi oottaa!!!
Haihtui hetkessä Kuju Hyttiset ja Paula
Koivuniemet sekä Dallapeet! Oltiin kuunneltu aikuisen naisen intensiteetillä
Tomppaa, mutta nyt areenan ja tajunnan räjäytti Menneisyyden vangit. Minäkin
kuuskymppinen pääsin sellaisiin fiiliksiin,
joihin pohjalaisilla virityksillä varustetun
naisihmisen ei luulisi koskaan yltävän.
VAUTSI!!!
Mukava on näissä
merkeissä fiilistella
talvella tuvan ja takkatulen lämmössä. Ehkä
tulevana suvena taas
jossain päin Suomea
porukassa irrotellaan
ja nautitaan elämästä!
Kaisu Haapaniemi
Nro: 128 470

VAUNUT JA AUTOT TALVIKUNTOON
HELPOSTI KUOPION VAUNUHUOLLOSSA!
MYÖS TARVIKKEET JA VARAOSAT!
Huollamme kaikenmerkkiset matkailuvaunut ja -autot.
Päämerkkejämme ovat DETHLEFFS - HOBBY - SUNLIGHT - SOLIFER

Vaunun vuosihuolto alk 165 €
Kaasunvaihto 11kg 23 €

e suuri määrä
Varastossamm
osia
kailuautojen
at
m
er
Solifer-Hym
.
äin
np
ee
et
8
-9
vuosimallista

TELAIR 7300H SILENT
asennettuna asunto-autoon

1695€

Olemme valtuutettu huoltopiste mm.
ALDE - DOMETIC - PRIMUS - TRUMATIC
sekä hyväksytty kaasu- ja sähköasennusliike.
Varaa ajoissa aika huoltoon, varmistat siten
oman matkailuautosi/vaunusi turvallisuuden,
toimintavarmuuden ja vaihtoarvon säilymisen!

Vanttitie 7, 70460 Kuopio • 017-364 3899

www.kuopionvaunuhuolto.com
Sivu 17

Menestystä
Kuopion yhdistykseen
Kesäkuun 17 - 19 päivinä järjestettyjen Järvi-Suomen ja Pohjois-Suomen YT-alueiden
yhteistreffeillä oli suurimpana ohjelmanumerona karaoke finaali. Jokainen yhdistys
karsi omien yhdistysten karsinnoista jatkoon päässeet. Kuopion alkukilpailu pidettiin Alatalossa syksyllä 2010, josta jatkoon
päässeet kilpailivat Järvi-Suomen mestaruudesta lokakuussa 2010 SFC-Lintulahdessa.
Sieltä parhaimmat pääsivät finaaliin Ruununhelmeen.
Parhaiten Kuopion yhdistyksestä menestyi
Vera Tossavainen Pajulahdesta. Hän lauloi
Ruununhelmessä voittoon tyttöjen 10 - 15
vuotiaiden sarjassa.
Onnea Veralle! (alhaalla oikealla)
toivottaa SF-Caravan Kuopion Seutu ry

Reissaajat
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SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n
SÄÄNNÖT
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kuopion
Seutu ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä
nimitystä liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen
määrää liiton liittokokous.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan
ylläpitäjänä jäsentensä ja jäsentensä perheitten
kesken. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a) Pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvon turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta.
b) Pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin.
c) Harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotus-toimintaa.
d) Järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja
ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia.
e) Tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään alueellisella tasolla
suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin,
yhteisöihin ja yksityisiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää
arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä, harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa sekä
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus
käyttää nimessään yhdistelmää “SFCaravan”.
Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3)
kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi
sisällä yhdistelmää “SF-Caravan” tai ettei se
mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton
kanssa.
3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä,
perhe-, yhteisö-, ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus
voi hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön,
joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen
ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.
Perhejäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi
samaan perheeseen kuuluva jäsen.
Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö,
osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi
voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti
ansioituneen henkilön. Jäsenen, joka haluaa
erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjal-

lisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä
menettelyä käyttäen.
Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja
kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa syyskokouksen määräämän liittymismaksun sekä
vuotuisen jäsenmaksun. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen vuosikokoukset eli kevät- ja syyskokous
ja tarvittaessa ylimääräiset kokoukset.
Toimeenpanevana elimenä on hallitus.
Vuosikokousten lisäksi yhdistys kokoontuu,
milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii.
Kokouksista ja muista tilaisuuksista yhdistys
ilmoittaa jäsenilleen yhdistyksen syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille
jaettavassa jäsenlehdessä tai jäsenille jaettavas sa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella
vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen
kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella varsinaisella jäsenellä, 15 vuotta täyttäneellä perhejäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei
ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä.
Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies
käyttää.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Kevätkokouksessa, joka pidetään maalishuhtikuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
4. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen
jäsenten esittämät asiat, joista jälkimmäiset on
toimitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kymmenen (10) vuorokautta ennen kokouksen alkua.
Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
3. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tilivuodeksi kerrallaan.
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
5. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta erikseen kullekin
jäsenryhmille.
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6. Päätetään, miten kutsu yhdistyksen kokouksiin saatetaan yhdistyksen jäsenten tietoon,
ottaen huomioon sääntöjen 4 §:n määräykset.
7. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä
liiton kokouksiin yhdistyksen kokouksen päättämin valtuuksin.
8. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen
jäsenten esittämät asiat, joista jälkimmäiset on
toimitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kymmenen (10) vuorokautta ennen kokouksen alkua.
5 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on
huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet,
ensin ar-valla ja sitten vuoron mukaan.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa
tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja
tai työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin
erikseen tai hallituksen oikeuttamat hallituksen
jäsenet kaksi (2) yhdessä.
7 § TILIT
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilit tarkastaa syyskokouksessa valitut kaksi
(2) tilintarkastajaa, joiden tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää
ennen kevätkokousta. Hallituksen on jätettävä
tilit tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa
ennen kevätkokousta.
8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä
kokouskutsuun. Sääntöihin tehtäviin muutoksiin on saatava SF-Caravan ry:n liiton hallituksen suostumus.
9 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa
vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä
peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin
kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosan
(3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista.
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle
jääneet varat jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai
liitolle purkautumisesta päätettäessä viimeisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.
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SF-CARAVAN, ALATALO
19.8-21.8 HÄRKÄJUHLAT
Aurinkoisessa säässä saapuivat ensimmäiset Härkäjuhliin osallistujat Kuopion SF-Caravaanareitten leirintäpaikkaan. Perjantaina oli ohjelmassa lasten leikkejä ja lasten Bingo. Bingo olikin erittäin suosittu toiminta seuraavanakin päivänä jolloin toistakymmentä lasta ja nuorta osallistui myös huoparalliin, ystäväleikkiin.
Lapsilla oli myös oma karaoketuokio. Aikuisille karakeoilta alkoi klo 21.00.

Huttuset “Ratio” - musiikkihistoria vuosikymmenten takaa
tähän päivään saakka

Ruokailun jälkeen moni kiiruhti saunomaan ja lauantaina oli myös
arvonta, johon oli saatu runsaasti lahjoituksia eri yrityksiltä. Pääpalkintona oli hieno Solifer pyörä ja aterinsetti, molempien arvo
oli yli 200 €.

Lapsille oli myös askartelua

Useimmat olivat olleet jo monta kertaa Kuopion härkäjuhlissa niiden ohjelma-annin vuoksi. Lauantaiaamuna karavaanarit saivat tehdä ostoksia “Tipulan” nurkalla ja sisällä. Kuopion omat tytöt olivat leiponeet raparperipiirakkaa ja karjalanpiirakoita. Maalaistalon emäntä tuli myymään tulikuumia maalaisruisleipiä ja viereinen Uudistalon tila myi erittäin korkeatasoisia lihatuotteita omasta

Arvonnan jälkeen oli tiedossa hulvaton lypsykisa, jossa miehet taituroivat itsensä voittoon napakoilla sormivoimillaan. “Unski”, kuulemma entisenä maalaistalon poikana veti utareista voiton itselleen suurimmalla maitomäärällä. Kyseinen lehmä saikin huomiota ilta/yön aikana lapsilta ja öisiltä iltamiin osallistujilta. Olivat
kuulemma käyneet syöttämässä sitä ja olipa joku harjoitellut lypsämistä salaa muilta.
Lypsykisan jälkeen heiteltiin
kolikkoa vesipulloon ja lähimmäksi heittänyt sai hienon
kattilan itselleen.

Markon Lettu & Hillo
tuotannosta.
Klo 9:00 avattiin HÄRKÄJUHLAT lipunnostolla ja Härkäjuhlien
vastaava Leena Heikkinen toivotti vieraat tervetulleiksi. Lastenohjelmaa oli puoliltapäivin ja klo 13.00 estradin valtasivat HUTTUSET hulvattomalla huumori- ja sketsiohjelmalla, joka kesti tunnin. Aurinko pysyi pilven takana ja tuuli hieman, mutta onneksi sade
pysyi poissa runsaslukuisen yleisön seuratessa Huttusten iloista
ohjelmaa rekkaan tehdyllä esiintymislavalla.
Härkäjuhlat eivät olisi mitään ilman upeaa ruokailua. Tällä kertaa
turvauduimme ostopalveluun ja kotiruoka Kaisa valmisti seisovan
ruokapöydän osallistujille.
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Naisten vuoro näyttää taitonsa

Tipula täyttyi klo
21.00 härkäjuhliin osallistujilla
järjestäjän lahjoittamien arpojen ja hyvän ohjelma takia. Järjestäjä arpoi juhliin osallistujien
kesken aterinsetin ja lahjakortteja.
Onnettarena toimi
nuori
Veera.(olikohan
nimimuisti oikeassa?)

Lantin heitto on aina
ollut suosittu ja seurattu laji, oli palkinto
mikä tahansa.
Pj Anteron tyylinäyte

Reissaajat

Caravan Pitkäsen lahjoittaman polkupyrän
iloinen voittaja Sakari Hoffrén.
Onnittelemassa Leo Markkanen
Huttuset hauskuutti yleisöä

Teksti ja kuvat Helena Suhonen

JÄRJESTÄJÄKIN YLLÄTTYI KLO 23.00 --Naapurin Uudistalossa vietettiin häitä ja hääpari tarjosi härkäjuhliin osallistujille superhienon ja ISON ILOTULITUSNÄYTÖKSEN, jonka aikana nähdyt sydämet taivaalla herkisteli karavaanaritkin muistelemaan omia häitään. Kukaan ei jäänyt kylmäksi katsoessaan hienoa näytöstä öisellä elokuun taivaalla.
Kuin lentokoneiden kiitorata oli vaunualueen pellon viereinen vaunutie perinteisineen kynttilävalaistuksineen. Nuori karavaanari oli
hyvillään ettei kuitenkaan läheisen lentokentän koneet yrittäneet
laskeutua valaistulle kadulle.
Yön elävästä musiikista vastasi parivaljakko Duo Jope & Pali Huttunen, jonka musiikin tahdissa karavaanarit jaksoivatkin hypähdellä aamutunneille saakka.
Sunnuntaiaamu valkeni auringon säteiden kurkistaessa asuntovaunujen ja autojen verhojen lomasta. Aikaisimmat ja pitkän matkan
päästä saapuneet juhlijat lähtivät jo ennen aamuyhdeksää, jolloin
piirakanpaistajat alkoivat pitää aamukahvilaa pihalla auringon paisteessa. Tarjolla oli mehevää raparperipiirakkaa, meetwursti-pannukakkua ja uunituoreita karjalanpiirakoita.
Päivän puheenaihe olikin hienot asuntoautot, joita esittelijät olivat myyneet pari kappaletta, joten lienevät tyytyväisiä myös paikalle tulleet esittelijät ja karavaanarit.

Ajotaitomerkkisuoritus tapahtuma
Yhdistyksen ajotaitomerkkisuorituspäivä pidettiin Härkäjuhlien
jälkeen seuraavana viikonloppuna Kuopion vanhan Postikeskuksen pihalla. Paikalla kävi kauniina kesäpäivänä toistakymmentä
ajajaa. Merkkejä suoritettiin kahdeksan. Tapahtuman vastuuhenkilöinä toimi tällä kertaa Seppo Heikkinen ja Heikki Saastamoinen, sillä olivathan he suorittaneet liiton järjestämän ajotaitokortin toisenkin osan onnistuneesti helmikuussa Vaasassa. Järjestely- ja ratamestareina toimi myös entiset konkarit Tapsa, Jorkki,
Veli-Matti ja Jari muitten avustaessa suoritusradat teossa. Myös
naiset osallistuivat seuraamaan ajamista ja kirjaamaan ajotaitopöytäkirjoja.
Ensi syksylle miehet
toivoivat naisosallistujia mukaan myös ajamaan.

Jari Alanen kertasi
aluksi merkkiajosäännöt ennen ajosuoritusta.

Kiitos hienolle talkooporukalle, joka varmisti juhlien onnistumisen turvallisesti.

Ensimmäinen tehtävä;
aja tarkkaan ympyrän päälle,
jonka jälkeen viiden pisteen
pujottelu.
Seuraavaksi lankun kautta ajo
ja sitten ...

Kaikenkaikkiaan yhteistuloksena ihanasta viikonlopusta voidaan
sanoa...
OTETAANKO ENSIVUONNA UUSIKSI!!

... taskuun peruutus.
Jari mittaa alittaako
kori reunasta alle 30 cm.
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Hyväksytty ajosuoritus,
onnittelu ja pöytäkirja,
kumarrus ja merkin vastaanotto
Pikkujoulussa.
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Kesien kesä karavaanimatkoilla
Mennyt kesä oli mitä mainioin matkailukesä varmaan monenkin mielestä. Ei ollut pitkiä sade- eikä hellejaksoja ainakaan muistaakseni. Ei ainakaan helle tuntunut ilmastoidussa autossa. Omalta kohdaltani reissuun
lähdettiin kesäkuun toisena viikonloppuna.
Matkan määränpää oli lähellä Iivantiiraa.
Pieni ystäväporukka kokoontui Kainuuseen
Juttuanvaaralle ihailemaan alkukesän auringon laskua ja nousua. Viikonloppu oli mitä
mainioin ukkoskuuroineen hyvässä ja leppoisassa seurassa. Kiitos isännille Raimolle
ja Päiville vieraanvaraisuudesta ja huolenpidosta.
Seuraavaksi viikonlopuksi matka kohdistui
Oulunjärven Vapaa-ajankeskukseen, tutummin Ruununhelmeen. Ruununhelmessä oli
Pohjoisen ja Järvi-Suomen YT-treffitapaaminen, järjestyksessään jo viides. Tuo tapahtuma on tehnyt jalansijan vuosittain viikko ennen juhannusta. Tapahtuma järjestyy
pienen talkooporukan kesken varsinkin kun
paikkana on tuo ko. paikka, jossa on 300
valmista matkailuajoneuvopaikkaa.

Lauantaina saavuimme Ranualle, jossa meitä odottivat Jaana ja Esko. Nyt vasta Jaana
uskoi, että savolaiset tulivat, eivätkä vain lupailleet. Pitkän viikonlopun aikana ennätimme tehdä päiväkäyntejä Haukiputaalla ja Rovaniemellä. Reitin varrella oli myös SFCHopeaperä, jossa meidän piti yöpyä, mutta
se jää sitten ensi kertaan. Ranuan eläinpuiston leirintäalueeseen kävimme tutustumassa ihan ohimennen. Lähes uusi paikka eläinpuiston vieressä.

min. Raahe kaupunkina on kaunis niin kuin
moni muukin rannikkokaupunki vanhoine
puurakennuksineen ja kapeine katuineen.
Kaupungissa on myös monia kirpputoreja.
Kannattaa käydä. Minulla oli mahdollisuus
käydä Eikan opastamana myös Rautaruukin
tehdasalueella. Valtava laitos Itä-Suomen
teollisuusrakennuksiin verrattuna. Illalla
Lohenpyrstöön seuraksemme tuli yllätysvieraita, nuo edellä mainitut Jaana ja Esko
perheineen.
Matka jatkui parin yön jälkeen SFCSexsjöhön, joka sijaitsee Pietarsaaresta kaakkoon. Vaikka nimi viittaa
ruotsalaisuuteen, niin sielläkin puhutaan suomen kieltä. Alue on Pietarsaaren yhdistyksen alue rauhallisella

Jokinäkymä Simojoelta

Matka jatkui tiistaina kohti länsirannikkoa.
Illalla saavuimme SFC-Lohenpyrstöön RaaJuhannusta vietimme Ylä-Savon alueella heen. Kiitos Kaukolle ja Ritvalle alueen
Hiilimutkassa, velvollisuuksista vapaana.
Aina kun olet oman yhdistyksen alueella
Alatalossa tapahtumien aikaan, olet jollain
tapaa kiinni tehtävissä. Juhannuksen viettoa
seurasimme sivusta käsin vieraana. Oli erilainen vapaa juhannus.
mäntykankaalla. Mielenkiintoinen
paikka, jota suosittelen Savon-kieliItse jäin lomalle viikko jälkeen juhannuksillekin.
sen aloittamalla lauantain isäntävuorolla.
Lämmin ja aurinkoinen sää helli loman alYön yli nukuttuamme matka jatkui
kua ensimmäisellä viikolla lähes “poikaIsokyröön SFC-Lukkuhakaan. Taisin
miehenä” ollessa Alatalossa. Alueen tytöt
ennakkoon kysyä, että mahtuisko sinLohenpyrstön uljas toimisto ja huoltorakennus
pitivät huolen, etten vain näkisi nälkää lone. Aluehan valittiin vuoden 2010
mani alkajaisiksi. Vaimoni Teija moitti huolenpitoa hiukan, koska naiset antoivat polt- esittelystä. Alue on uusi ja kehittyvä SFC- SFC-alueeksi, eikä suotta. Lisäksi ennakkotaa selkäni auringon paahteessa. Eivät kuu- alue kaupungin vieressä ja meriveden läm- kyselyyn piti varautua Kokkolan asuntomespötilakin oli suojaisen rannan vuoksi läm- sumajoittujien vuoksi ja oli tulossa myös
lemma laittaneet aurinkovoidetta.
tanssiviikonloppu. Alueella olikin niin
messuväkeä kuin tanssiin menijöitä.
Lomareissulle pääsimme
Kohtelias ja palvelualtis isäntävuoroslähtemään heinäkuun toisa oleva Jukka ohjasi meidät vaunu-alusella viikolla. Suunta oli
eelle. Ilman isäntää tälle alueelle ei oliensin vaunun huoltoon kosi mahtunut. Muutenkin alueen sisääntipaikalle Kaaville ja sielajoon laitettiin täynnä kyltti. Tämäkin
tä Vuorelan kautta kohti
alue on tuttu entuudestaan. Muutaman
pohjoista. Varsinaisen
vuoden sisällä tällekin alueelle on tehreissun ensimmäisen yön
ty uudistuksia paikoituksen ja rakennuslevähdimme Ruununhelten suhteen. Uusimpana kauniille näkömessä. Vaikka matka jatkui
alapaikalle oli valmistunut suuri ja toiseuraavana aamuna varhain,
miva monitoimirakennus. Rakennukselkävimme ravintolassa tansle olisin toivonut olevan käyttöä lomaseissa, koska seura oli mulaisille myöhempäänkin yöhön. Karakavaa Tapsan ja Maijan
okelaulajia ja tanssijoita oli perjantaiasiapitoisen juttutuokion
iltana paljonkin, mutta ilta loppui kesmerkeissä.
ken ennen puoltayötä. Täällä oli myös
Näkymä Ruununhelmen ravintolan pihalta
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lomallamme ollessa kesän kovimmat sade- alussa. Porkkalan yhdistys täytti 20v. Juhkuurot, mutta vain kuurot. Monipuolinen lan oli yhdistys järjestänyt MaanpuolusSFC-alue vaikka koko perheelle.
tustreffien yhteyteen.
Tämä treffi on sellainen, jonka kaltaista ei toista ole. Jos
et ole ilmoittautunut ennakkoon, niin sinulla ei ole pääsyä alueelle. Alueelle mennään vain kulkuoikeudella vartion kautta. Itse vaunu- ja autopaikat oli sijoitettu hyvin
asfalttiväylän molemmin puolin puistoon. Siellä oli myös
tarvittavat tilapäiset huoltopalvelut meille karavaanareille, vaikka johonkin paikkaan olikin
pitkähkö matka. Koko
alue on kaunis miljöö
Näköala Lukkuhaan monitoimirakennukselta
meren rannalla. Jos
Sunnuntaina matka jatkui Tampereen Teis- vaan ensi kesänä yhdistys järjestää
koon Maisansaloon. Täällä meillä oli vas- treffit, suosittelen suuntaamaan mattassa uusi ystäväperhe, Armi ja Jarmo per- kanne elokuun alussa Upinniemeen.
heineen. Jos täällä ei ole SFC-alueiden huol- Itse pääsin kiireettömästi tapaamaan
torakennuksen suurimmat tilat ja huoneet, myös eteläsuomen yhdistysten väkeä,
niin missä sitten. Alue on pinta-alaltaan suuri joiden kanssa en aina ennätä liittokoja siellä on paljon kausipaikkalaisia. Matkai- kousten yhteydessä muuta kuin moiluajoneuvopaikat on mahdollista valita mo- kata.
nenlaisesta maastosta, hyvinkin suojaisesta ja poissa muiden katseelta. Siis jokaiselle jotakin. Viikonloppuisin on vastaanottorakennuksen yhteydessä pubi, jossa voi käydä maailmanparannusneuvotteluja vaikka
paikallisväestön kanssa. Täältä on myös
hyvä tehdä päiväkäynti Tampereen keskustaan tai käydä vaikka Särkänniemessä.

Viikolla yövyimme vielä Lammilla SFC-Tilkunpellossa. Mitä, eikö Lammi olekaan se
tunnettu sahtipitäjä, koska Lammin keskustasta sitä ei voinut ostaa edes maistiaisiksi.
Olisi täytynyt palata kauemmaksi takaisin
Tuuloksen kauppakeskukseen. Viikolla oli
Tikkarissa väljää ja alue rauhallinen. Vaunusauna olisi ollut mielenkiintoinen kokemus
jos aika olisi antanut myöten. Tilkunpellosta käsin kävimme Kalkkisissa, jonne matkasimme kauniin Pulkkilan-harjun kautta. Jos
sanotaan, että Punkaharju on kaunis, niin on
se tämäkin harju. Kannattaa ajaa harjun kautta ja pysähtyä ihailemaan Päijännettä harjun
molemmin puolin. Onneksi kävimme tutustumassa kotiinpaluureittiin ennakkoon, koska navigaattorimme olisi meidät opastanut
nopeinta reittiä seuraavana päivänä erittäin
huonoa ja kapeaa kylätietä pitkin. Ei olisi
ehkä vaunun kanssa onnistuttu ajamaan.

Helsingin yhdistyksestä Juhani Peteri puolustautunut ruokailuun kenttäkattilalla.
Taustalla kaunis Upinniemen puistoalue.

Seuraavana viikonloppuna oli nähtävä Varkauden Kuntoranta. Kaunis paikka kauniin vesistöväylän rannalla, eikä yleiseksi alueeksi
ole edes kalliskaan. Ohjelmaa on vaikka
koko viikonlopuksi. Pääsee tanssimaan, kylpylään, lenkille ja vielä lähellä kaupunkia.
Huoltotilat on uusittu lähivuosina. Saunakin

Lomareissulle jäi haikea mieli, mutta oli
hyvä tulla välillä kotiinkin.
Pisin viikonloppu reissu oli Kirkkonummelle Upinniemeen suuntautunut matka elokuun
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kuuluu yöpymiseen. Ja mikä mainioin, pääsee halutessaan itse lämmittämään. Täällä
käy paljon myös Kuopiolaisia. Toisena iltana piipahdimme Leppävirralla tutustumassa
Camping Mansikkaharjuun. Sielläkin kävimme tapaamassa tuttuja.
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna lähdimme ensimmäiselle Lahden matkalle
Messilään. Paikkahan tuli monelle tutuksi
kesän Karavaanarit-sarjasta. Monipuolinen
paikka monin aktiviteetti mahdollisuuksin.
Alue on laaja kauniin järven rannalla. Näimme myös isäntäparin Päivin ja Hanskin. Kyl-

lä tuo Päivi ei jää sanattomaksi, niin kuin tuossa TV-ohjelmasta voimme todeta.
Saamme seurata ohjelmaa
taas ensikesänä 36 jakson
verran. Odotetaan uusia jaksoja.
Syyskuun toisena viikonloppuna suuntautui matkamme
jälleen Oulunjärven rannalle
Ruununhelmeen, Ylä-Savon
puolukkatreffeille. Ylä-Savo
on vakiinnuttanut puolukkatreffinsä tänne, enkä kyllä yhtään ihmettelekään. Perheyritys Eikan johdolla on erittäin ystävällinen
ja palveluhenkinen. Yrittäjä on halunnut
kuulla myös meitä karavaanareita ja lähtenyt alun pitäen toteuttamaan ja kehittämään
paikkaa tarpeidemme ja tapojemme mukaan.
Palvelu pelaa ystävällisesti ja asiakaslähtöisesti. Varmaan Miian ja muun henkilökunnan voit tunnistaa vastaanotossa. Alueella on
myös vakiopaikkalaisia, enimmäkseen rannikolta ja Oulun seudulta. Karavaanisaunat
toimivat hyvin. Tapahtumia on vuoden aikana vaikka kuinka paljon ja monipuolisesti.
Yrittäjä Eikka toimii ravintolan leipurimestarina tehden hyvät leivät, rieskat, pullat ym.
Kannattaa ostaa syötäväksi ja mukaan, jos
Ruununhelmestä malttaa edes lähteä pois.
Jos haluat nauttia vapaa-ajasta, hyödynnä ravintolan monipuolinen edullinen seisovapöytä. Kotiruoka on Eikan vaimon Annelin
käsialaa, nam, nam. Ruununhelmessä kan-
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nattaa käydä jo vaikka karavaanareiden ja
mökkiläisten pikkujoulussa 18.marraskuuta, kts. www.ruununhelmi.com. Eikä Kuopion seudulta ole Ruunuhelmeen, Vaalaan
pitkä matka. Kävijöiden määrästä tämän on
todennut myös yrittäjäperhe.

Sitten vielä kerran Lahteen. Nyt oli vuorossa Caravanmessut. Olin tällä kertaa matkailuvaunulla. Tämä messutapahtuma on hyvä
henkilöille, jotka miettivät matkailuajoneuvon hankintaa tai vaihtoa. Messukeskuksella on mahdollista nähdä kaikki merkit ja
monet uudet seuraavan
vuoden mallit samalla kertaa. Myös messutarjoukset
ovat kuulemani mukaan hyvät. Tämä on suuri yleisötapahtuma. Näet paljon tuttuja, joita olet mahdollisesti nähnyt lomareissuillasi. Messujen yhteydessä
Lahden karavaaniyhdistys
järjestää myös treffi-tapahtuman, lähinnä majoitusmahdollisuuden matkailuajoneuvoille. Kaupungissa on viikonloppuna myös
paljon oheistapahtumia.
Oli mielenkiintoista nuk-

Myös pienten lasten kanssa on alueella helppo
liikkua. Kuvassa Sohvi 1v 3kk.

kua yöt kadulla, mutta kuitenkin matkailuvaunussa. Myös Kuopion yhdistyksen väkeä
näytti olevan paljon.
Näin on sitten kesä vietetty hyvien ystävien
seurassa, tavaten tuttuja ja tutustumalla uusiin ihmisiin. Olen tavannut paljon järjestöaktiiveja joiden kanssa on käyty rakentavia keskusteluja järjestöasioista. Myös
SFC-alueiden erilainen toiminta kuuluu keskustelussa päällimmäisiin asioihin. Kilometrejä kertyi yli viisipuolituhatta, joten
pyörät on keksitty pyörimistä varten.
Oikein mukavaa talven odotusta kaikille
reissaajille!
Pitäkää myös talvella kalustostanne huolta
seuraavaa kesää varten.
Kesää voimme muistella kuunnellen;
Muistan kesän, Agents & Jorma Kääriäinen
Seppo ja Teija 081442

Alatalosssa on myytävänä laadukkaita pipoja, T-paitoja, karavaanitarvikkeita esim.
Myytäviä tarvikkeita! lippuja, lipputankoja ja- kiinnikkeitä, tarroja, hyväksyttyjä caravan-sähköjohtoja ym.
Viikonloppuisin on yleensä paikalla henkilöitä joilta voit kysyä tarvikkeita.
Tervetuloa ostoksille!
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Paljon hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja

Aide-lämmitin. 8 makuupaikkaa.

Asiallinen. 6 makuupaikkaa.

Fiat Matkaaja -89
- moottori 2.5 D

Dethleffs A522 -90
- moottori 2.5 D

4.500,282.000 km

Kattoboxi. 6 makuupaikkaa.

5.900,168.000 km

Solifer Mobile 544 -99
- moottori 2.8 idTD

19.500,204.000 km

Peruutuskamera. Kahdet renkaat.

Ohjaamon ilmastointi. 6 makuupaikkaa.

Trumatic-lämmitys. 5 makuupaikkaa.

Dethleffs A5830 -99
- moottori 2.8 idTD

Hobby Siesta 600AK Kmc -10 54.500,- moottori 2.2 TDCI
5.000 km

Dethleffs I5832 -97
- moottori 2.5 TDI

21.500,172.000 km

24.900,150.500 km

KÄYTETYT ASUNTOVAUNUT

Dethleffs i6501B -08 59.500,- 2.3 MultiJet
20.500 km

Dethleffs Bus -98
25.800,- 2.5 TDI
155.000 km

Dethleffs 6501 -06 39.500,- 2.8 94KW
78.000 km

Dethleffs T5945 -07 44.800,- 2.2 TDCI
42.000 km

Kabe Travel MF -04 49.700,- 2.8 JTD
30.000 km

CS Reisemobile -97 17.900,- 2.5 D
135.800 km

Dethleffs Camper 430T/DB
2007
14.700,-

Solifer Artic 560 NS
2007
23.900,-

Kabe Ametist VGLE
2008
29.500,-

Sävsjö 25 CL
Solifer Finlandia 610
Hobby Excellent 495 UK
Adria Action 341 PH
Adria Adiva 502UP
Dethleffs Camper 700
Dethleffs Camper 430T/DB
Solifer Artic 520TBL
Hobby 450 UF Excellent
Hobby 440 SF
Adria Classica 543
Dethleffs Camper Lifestyle
Hobby 540 UL Excellent
Fendt Platin-SF650TFD
Kabe Smaragd XL-KS
Solifer Artic 560 NS
Kabe Ametist GLE KS
Solifer Finlandia 560 TBR
Kabe Smaragd XL KS
Solifer Finlandia 560TBR
Kabe Ametist VGLE

1972
1996
2003
2006
2003
2002
2007
2004
2009
2010
2008
2008
2008
2007
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008

3.500,9.700,12.800,12.900,13.500,14.500,14.700,15.900,16.900,17.400,18.500,20.900,20.900,21.500,22.500,23.900,25.500,25.700,26.800,27.900,29.500,-

WWW.HSPITKANEN.FI

Caravan
Miiluranta 1 a, Kuopio. Puh. 017- 262 7400

M.A.T.
JÄSENLIIKE

Reijo Kuosmanen 0400 670 103, Reijo Jauhiainen 0400 313 111, Janne Hiltunen 050 435 9806
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Reissaaajan ruokavinkit osa 2
Jämsän Patalahden toimitusjohtaja ja keittokirjailija Marianne Kiskola jakaa Reissaajatlehden lukijoille helppoja, herkullisia ja
terveellisiä ruokaohjeita. Marianne on julkaissut kahdeksan keittokirjaa ja hän on sekä
FairMary-tuotemerkin perustaja että Kuwaitissa
toimivan Café Organica-kahvila&kauppaketjun
kehittäjä sekä 2ndROUND-kaupan perustaja.
MARIANNE KISKOLA: MATKAAJAN MAINIOT PIKAKASTIKKEET JA MUUT HERKUT
Usein reissaajalla jäävät kastikkeet tekemättä, koska suurustaminen on takkuista puuhaa
ja jauhopaakkuja jää lopputulokseen. Sienikastikkeessamme ei ole sitä pelkoa, sillä
suurustaminen tehdään soijakermalla, jota ei
tarvitse säilyttää kylmässä vaan se voi reissata mukana huoneenlämpöisenä umpiopakatussa
pakkauksessaan. Metsien sienisato kannattaa
hyödyntää myös reissussa – talvemmalla voi
turvautua herkkusieniin tai säilöttyihin sieniin. Soijarouheesta taas on helppo valmistaa
kastiketta, sillä ainekset ovat pääosin kuivatuotteita, joita varten ei tarvitse edes
jääkaappia. Jälkiruoka on helppo surauttaa
marjoista ja maidosta. Tässäkin soija- tai
kauramaito auttavat, jos kylmätiloja ei ole,
sillä niitä ei tarvitse ennen avaamista säilyttää kylmässä.
Matkaajan menu osa 3, olkaa niin hyvä:
OLAVI-UKIN HELPPO SIENIKASTIKE
G L V

6) Mausta suolalla ja pippurilla.
7) Hauduta pari minuuttia.
8) Nauti perunoiden, pastan tai kasvisten
kera.
VINKKI: Käytäthän vain sieniä, jotka tiedät
turvallisiksi.
VINKKI: Jos haluat tehdä kastikkeen jauhoilla
suurustamalla: 4 rkl vehnäjauhoja tai riisijauhoja ja 5-6 dl luomukermaa. Soijakerma
suurustaa itse itsensä, joten sen kanssa ei
jauhoja tarvitse.
SOIJAROUHEKASTIKE
G L V
1 l vettä
3-4 dl soijarouhetta
1 kasvisliemikuutio
1 tl suolaa
1 tl tulista currya tai chilijauhetta
KASTIKE:
1-2 sipulia
3 valkosipulinkynttä
1 punainen paprika
2 rkl rypsiöljyä
1 rkl kuivattua oreganoa tai basilikaa
2 rkl tomaattipyreetä
1 dl punaviiniä tai vettä
1 tlk (400 g) tomaattimurskaa
1 rkl raakaruokosokeria
1)

1½ l tuoreita, puhdistettuja kantarelleja tai
tatteja
TAI
200 g tuoreita herkkusieniä
TAI
200 g säilöttyjä tai pakastettuja sieniä
TAI
50 g kuivattuja sieniä (liota ennen käyttöä
haaleassa vedessä 6 tuntia)
1 iso sipuli
2 valkosipulinkynttä
3 rkl margariinia tai voita
5-6 dl (2 prk) soijakermaa
1 tl hienoa merisuolaa
1 tl rouhittua mustapippuria

2)
3)
4)
5)

6)
7)

1) Puhdista ja pilko sienet.
2) Kuumenna paistinpannu ja sekoita sieniä kuivassa pannussa, jotta saat niiden nesteen haihdutettua.
3) Kuori ja silppua sipulit.
4) Lisää paistinpannuun margariini ja sipulisilppu. Kuullota.
5) Lisää soijakerma ja anna saostua miedolla lämmöllä.
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Kiehauta kattilassa vesi ja lisää
soijarouhe, kasvisliemikuutio,
suola ja curry- tai chilijauhe.
Kuori ja silppua sipulit. Paloit
tele paprika.
Kuumenna öljy kasarissa ja
kuullota sipuli- ja paprikasilppu.
Valuta soijarouhe.
Lisää loput ainekset ja
soijarouhe. Jos käytät vettä,
lorauta 1 rkl soijakastiketta
kastikkeeseen.
Maista suola ja lisää tarvittaes
sa.
Anna hautua kannen alla sen aikaa
kun spagetti kypsyy.

VINKKI: Tee kerralla hieman enemmän
kastiketta ja pakasta annosrasioihin.
Saat helposti kastikkeen chili con carneen, perunamuusille tai jauheliha-perunasoselaatikkoon.
VINKKI: Nosta aterialta jäänyt kastike
uunivuokaan ja lado päälle perunamuusi.
Koristele juustoraasteella ja paista
uunissa 200 asteessa noin puoli tuntia.

Reissaajat

HELPPO JA HERKULLINEN PORKKANAKEITTO UUSISTA
PORKKANOISTA
G L V
10 isohkoa porkkanaa
2 sipulia tai 1 dl pakastesipulia
2 ison peukalon kokoista palaa tuoretta inkivääriä tai 2 rkl tuoretta inkivääritahnaa
2 rkl rypsiöljyä
1 l vettä
1 kasvisliemikuutio
1 prk (noin 250 ml) soijakermaa
2 tl hienoa merisuolaa
½ tl jauhettua valkopippuria
1 ruukku tuoretta korianteria
1) Puhdista ja paloittele porkkanat.
Kuori ja paloittele sipuli.
2) Kuori inkivääri ja raasta se raastimen pienellä terällä.
3) Kuumenna kattilassa rypsiöljy ja
kuullota siinä porkkanat, sipulit
ja inkivääriraaste.
4) Lisää kattilaan vesi ja kasvisliemikuutio.
5) Keitä keittoa kunnes porkkanat ovat
pehmeitä.
6) Nosta kattila pois liedeltä. Halutessasi soseuta keitto sauvasekoittimella.
7) Lisää kerma, suola ja valkopippuri
hyvin sekoittaen.
8) Silppua tuore korianteri keittoon.
9) Nauti ruisleivän kera.

MUSTIKKAPIRTELÖ
G L V
1
2
½
1

reilun kaupan banaani
dl mustikoita
dl kookoshiutaleita
l luomumaitoa tai kauramaitoa

G L V - Merkkien selitykset
G = mahdollisuus valmistaa gluteenittomana
L = mahdollisuus valmistaa laktoosittomana
V = mahdollisuus valmistaa ilman maitoa tai
kananmunia
Lisää ruokaohjeita Marianne Kiskolan keittokirjoista
sekä
blogeista:
Mariannenmakumaailma.blogspot.com
Ennenvanha.fi ja GrooveFM.fi

Jäsenalennus
KARAVAANARIKORTILLA
JÄMSÄN PATALAHDELTA
TARJOUKSET:
- 10% NOUTOPÖYDÄSTÄ
- 10% KAASUPULLOISTA
- 10% LASTEN LELUISTA
- 10% 2ndROUND-LAHJATAVARA LIIKKEEN
TUOTTEISTA
- 10% SIMULAATTORIMAAILMAN PALVELUISTA
VINKKI: Voit lisätä keittoon krutonkeja tai
raejuustoa.

(TARJOUKSET VOIMASSA VUODEN 2011 LOPPUUN)
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Polkupyörillä Ahvenanmaalle
Aloitimme jo talvella suunnittelemaan yhteistä kesälomamatkaa Ahvenanmaalle Arton
ja Einen kanssa. En aavistanutkaan, miten
vaikea on saada tarkkaa tietoa laiva-aikatauluista ja retkeilystä Ahvenanmaalla. Olin
kuullut paljon ystäviltä miten kaunista saaristossa on ja miten mukava siellä on pyöräillä. Itsellä ainut kokemus Ahvenanmaahan
liittyi Ruotsin matkailuun kun laiva pysähtyy Maarianhaminassa ja jättää matkalaisia
kyydistä tai ottaa uusia kyytiin. Anterolla oli
kokemuksia kalastusreissuista Ahvenanmaalla, mutta he olivat vuokranneet aina
mökin ja meillä oli nyt aikomus mennä vaunun kanssa Ahvenanmaalle.
Ensimmäiseksi tilasimme esitteitä netin
kautta, selvittelimme mahdollisia laivareittejä. Mitä lähemmäksi matkalle lähtö tuli,
sitä selvemmäksi alkoi muodostua suunnitelma jättääkin vaunu Suomeen ja mennä polkupyörillä lauttoja käyttäen Ahvenanmaalle.
Turun ympäristössä on useita mahdollisia
leirialueita, mihin voi turvallisesti jättää
asuntovaunun muutamaksi päiväksi. Valitsimme caravan- leirintäoppaasta muutamia paikkoja, jotka kävimme katsomassa ennenkuin
päätimme, mihin vaunun jätämme retken
ajaksi. Meren rannalla sijaitseva Mussalon
SFC-alue oli meidän mielestämme paras tähän tarkoitukseen. Saimme erittäin lämpimän vastaanoton ja paikka oli mielestämme
tosi viihtyisä, siisti ja ihmiset avuliaita ja
mukavia.

la pysähtelimme
kauniille kallioisille rannoille
nauttimaan eväistä, joita olimme
mukaan pakanneet. Nesteitä ja
evästä kannattaakin pakata mukaan koska tankkauspisteitä on
vähän ainakin
meidän kokemuksemme mukaan. Isoimmilla
Ensimmäinen yllätys tuli kun astuimme pyö- saarilla oli kauppa, josta olisi tarvittaessa
rien kanssa lauttaan. Lauttamaksu oli 5€ / voinut ostaa juotavaa.
pyörä, saimme polkupyöriin tunnisteet. Näillä tunnisteilla saisimme kulkea polkupyö- Maastona nämä saaret olivat erinomaisia
rillä tätä pohjoista reittiä millä lautalla vaan pyöräilyä ajatellen, sopivasti loivia nousuja
vapaasti. Joten tämä tapa matkustaa Ahvenan- ja toisaalta mukana oli myös pitkiä laskuja,
maalla tuli tosi edulliseksi. Tapasimme pal- jolloin sai levätä ja katsella maisemia. Ahjon mukavia lomalaisia ja näimme maisemat venanmaalta löytyi tosi kauniita kasveja, joiuudesta näkökulmasta pyöräillessämme hal- ta ei täällä Savossa kasva ollenkaan. Kaikki
ki saarten ja siirtyessämme uusille lautoill- tiet on päällystetty, jopa pienimmätkin sile. Reittimme kulki Vuosnaisten saaresta vutiet. Me kävimme katsomassa kirkot, siÅvaan ja sieltä Brändöstä Torsholmaan ja vutiet ja kylän raitit, joten kilometrejä tuli
jatkui sieltä Kumlingeen, josta matkasim- ensimmäiselle päivälle n.45 km. Vaikka

“ Lomalla ei huolen häivää”

Jätimme siis molemmat vaunut säilytykseen
Mussaloon ja koska ensimmäinen lautta
kohti Ahvenanmaata lähti tosi aikaisin aamulla ja meillä oli tarkoitus ehtiä perille Ahvenanmaalle saman päivän nimissä päätimme
nopeuttaa ensimmäistä päivää viemällä polkupyörät Kustaviin Vuosnaisiin. Aamulla

pakkasimme pyörälaukut ja pikkureput aja- me lautalla Hummelvikin satamaan, mistä
tuksena tehdä muutaman päivän reissu Ah- jatkoimme polkupyörillä Vårdössä sijaisevenanmaalle. Edellisenä päivänä soitimme valle Sandösundin leirintäalueelle. Matkaluseaan mökkejä vuokraavaan paikkaan ja
saimme vihdoin “luksus” mökin ja saimme
vielä yllätykseksi varattua lauttasaunan illaksi. Niinpä lähdimme suurin odotuksin matkaan. Vähän mietitytti miten keho kestää
pyöräilyä, koska emme olleet kovinkaan
paljoa harjoitelleet, mutta päätimme edetä
hitaimman mukaan.

“Menopelit tauolla”

Reissaajat

olimme suunnitelleet reitit siten, ettei tulisi kiire, yllätimmekin itsemme tulemalla
satamaan useampaa tuntia liian aikaisin. Pojat päättivät käyttää tilanteen hyväksi ja nukahtivat kallioille. Aurinko helli meitä koko
matkan ajan.

“Kimpsut kasaan ja menoksi”
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Reissaajat

EDULLISTA

Illalla oli rasvalle käyttöä kun aurinko oli hellinyt jopa liikaakin.
Luksus-mökki osoittautui ei niin luksukseksi, mutta paikka oli
kaunis ja merenrannalla. Varasimme edellisenä iltana uivan saunan ja niinpä suuntasimme porukalla kohti yllätystä. Yllätys osoittautui pettymykseksi, ranta jossa sauna kellui oli “limainen” ja
sisältä saunatilat olisivat vaatineet siivousta. Tulimmekin huomaamaan miten tärkeää on ympäristön siisteys kun ollaan lomalla, varsinkin saunojen ja suihkutilojen osalta. Hyvällä seuralla ja iloisella mielellä on kuitenkin suurin merkitys loman
onnistumiseen. Emme siis jääneet murehtimaan vaan tartuimme
puhelimeen ja ryhdyimme suunnittelemaan seuraavan päivän ohjelmaa. Kolmen tunnin hervottaman naurun ja toistuvien kielteisten vastausten myötä, suunnitelma oli valmis ja rauhoituimme pelaamaan korttia.
Aamulla Eine heräsi yllätykseen, hän oli yön aikana saanut luonnonmukaisen “silikonihoidon” huuleen. Eine oli yön aikana käynyt taistelun lentävän hyönteisen kanssa, tätä otusta emme tunnistaneet mutta taistelunsa se oli hävinnyt ja raato löytyi tyynyltä. Onneksi varusteistamme löytyi kyypakkaus ja turvotus alkoi
päivällä hellittää monien naurujen saattelemana. Emme siis saaneet majoitusta seuraavalle yölle ja lähdimme paluumatkalle jo
aamulla. Lauttojen aikataulut sopivat tosi hyvin ja saimme kivan
risteilypäivän. Iloisessa seurassa ja aurinkoisessa säässä vietimme hauskan ja mieliin painuvan päivän. Illalla pääsimmekin turvallisesti hyvissä voimissa Mussalon- vaunualueelle omiin sänkyihin nukkumaan.
Tästä ikimuistoisesta matkasta viisastuneena seuraavalla kerralla
varaamme yöpymispaikat etukäteen hyvissä ajoin jostakin “Bed
and breakfast”-paikasta. Heinäkuu on tapahtumarikasta aikaa ja
tällä kertaa Maarianhaminassa oli iso konserttitapahtuma ja samaan aikaa purjehdustapahtuma saaristossa, joten kaikki majoituspaikat olivat täynnä. Saimme aluksi hieman ristiriitaista tietoa, miten vaunun kanssa olisi ollut helpointa mennä yli Ahvenanmaalle. Lautta-aikatauluja oli huonosti saatavilla ja niitä oli
vaikea tulkita. Kävimme etsimässä vastauksia Uudenkaupungin
matkailuneuvonnasta ja sieltä saimme kopion aikatauluista. Edelleenkään emme saaneet selkeää tietoa lauttahinnoista ja miten
olisimme voineet aikataulullisesti yhdistellä lossi- ja lauttaliikennettä.
Arto ja Eine jatkoivat lomailua saaristossa. He kokivat yllätyksen lähtiessään tunnisteet pyörissään. Esimerkiksi reitillä Hankasta Nauvoon oli käytössä pyörämaksun lisäksi henkilömaksu
edestakaisin n. 40 € kahdelta. 5 € tunnistemaksu ei ollut voimassa eteläpuolella saaristoa koska siellä liikennöi eri laivayhtiö.

VUOKRAUSTA!
Uudet laadukkaat matkailuautot
vain 449–599 €/viikko!

sis. 1500–2100 km ja kaiken muun paitsi polttoaineet.
Tarjous koskee aikaa 1.9.2011–31.5.2012.
MATKAILUAUTOMME
ovat uusia, tasokkaita,
takuulla kunnossa
sekä siistejä.

Tsekkaa myös

SUPEREDULLISET
MYYTÄVÄT
matkailuautomme!
KYSY LISÄÄ, palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

www.retkiauto.ﬁ
0400-672 900
Leikkaa talteen.

Kuopion kaupungin rakennusjärjestyksen
päivittäminen etenee siten, että alueellinen
rakennuslautakunta on käsitellyt rakennusjärjestystyöryhmän esityksen 6.10.2011
kokouksessaan. Seuraavaksi asia etenee kaupungin hallituksen kokoukseen ja lopuksi
kaupungin valtuustoon.
Yhdistyksemme on lähettänyt ensimmäisen
lausunnon jo 27.8.2009, jolloin totesimme,
että kaava-alueella pientalotonteilla kiellettäessä matkailuajoneuvojen säilytys hanka-



Haluatko vaihtelua matkailuusi?
Jos et tällä hetkellä omista matkailuajoneuvoa tai
haluat tehdä vaunumatkasi matkailuautolla,
voit vuokrata auton jäsenetuhintaan
Kuopion Retkiautosta!
Kuopion Retkiauto myöntää yhdistyksemme (021) jäsenille jäsenalennuksen.
Alennus on 10% 1.10 - 31.5 välisenä aikana.
Kysy lisää!
Palvelua myös iltaisin ja viikonloppuisin.
p. 0400 - 672900
www.retkiauto.fi

Teksti Birgitta
Kuvat Eine

Hallituksen tiedote jäsenillemme!

Eri mallisia autoja on kaikkiaan 24
kappaletta. Kysy myös autoja, joihin saa ottaa LEMMIKIN mukaan.

loittaisi meidän jäsentemme harrastusta.
Kielto hankaloittaisi varsinkin ikääntyneitä henkilöitä joilla saattaa ainoana ajoneuvona olla matkailuauto. Asiasta vaihdettiin
jo silloin puhelinkeskustelussa kaupungin
virkamiesten kanssa mielipiteitä yksimielisesti. Asiaan lausunnon antoivat myös
Kuopion Pursiseura ja Kuopion Kuormaautoilijat. Silloin asia jäi rakennustarkastaja Esa Koposen esityksestä pöydälle.
Olemme yhdistyksen hallituksessa seuranneet asian etenemistä ja ollet ajan tasalla
myös tänä vuonna.
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Annoimme lausunnon ja mielipiteemme
asiaan myös tänä syksynä.
Jäsentemme kannalta päätös tulenee olemaan myönteinen, joten varsinaista kieltoa
ei säilytykseen tule, mutta tuo rakennusjärjestyksen 46§ antaa mahdollisuuden rakennusvalvonnan puuttua asiaan ettei säilytys
rumenna ympäristöä taikka katunäkymää.
Päätöksen tekoja voit seurata:
www.kuopio.fi - Tietoja Kuopiosta - Päätöksenteko.

Reissaajat

Siilin Caravan
Tule tutustumaan SCANDICAAN meillä Kasurilassa. Caravan-lehti testasi Scandican ja totesi puolueettomasti todelliseksi talvivaunuksi.

LMC:N autot 2011 pihassamme
kaksoispohja, alde, foameriste,
lasikuitukatto ja päädyt jne..!!!

Varaosat ja tarvikkeet meiltä
nopeasti ja erittäin edullisesti
Verkkokauppamme auki aina

www.siilincaravan.fi
puh. 010 322 4640
Sivu 30

Reissaajat

Fendt Bianco
sisältä; kevyt,
pieni laatuvaunu
Fendt Topasin makuuhuone erillisvuotein joustinpatjoilla.

Siilin Caravan Oy Kasurila
Puhelin
010 322 4640

Siilin Caravan
Uusi Fendt Brillant, tule
meille tutustumaan

Varaosat ja tarvikkeet edullisesti ja nopeasti ; Lämmityslaite:
Trumatic, Alde, Primus. Ilmastointilaiteet ja osat, WC-osat ja
tarvikkeet, Etuteltat, katokset, markiisit ja niiden varaosat
Griillit ja osat, jääkaapit ja niiden osat ja huolto. Liedet ja
osat, kattoikkunat ja ikkunat ja niiden osat, Boilerit ja osat,
Pyörätelineet ja niiden osat, Moverit ja niiden osat ym.

Brillant 560 tf Aldella, ilmastointi, Led- tv
radio, 2 kpl tähtitaivas, satelliittiviritin,,,

Fendt K-500:n erillisvuoteet takana.

Fentd K-500, Ford 140 hv, 6-vaihdetta, erillisvuoteet , suuri takatalli, ind.markiisi, fendt laatua
Trumacombi 6 EH lämmitin, säiliöt lämpimässä, paksut eristeet Suomeen tehty, valmistuu
maaliskuun lopulla. Ennakkohinta täysillä varusteilla 63990,- Nouda esite ja varaa omasi. !!
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