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Mitähän tuolla ylhäällä on?
(Chippewa Range, Kiihtelysvaara)
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Arvoisat karavaanarit

K

esä on pikku hiljaa kääntymässä
syksyyn. Tällä erää viimeistä puheenjohtajan palstaa kirjoittaessani
katselen syksyn lehtien keltaista kirkkautta.
Kevätkokouksessahan ilmoitin, että en ole
tällä erää käytettävissä seuraavalle kaudelle
puheenjohtajaehdokkaana.
Mennyt kesä oli säiltään erilainen ja
herkkäsateinen jos näin voi sanoa. Säät
eivät siis oikein suosineet leirimatkailua
jos ajatellaan säiden ennustettavuutta ja aurinkoisuutta. Luonto on kuitenkin sellainen
elementti, jolle emme voi mitään on siis
vain sopeuduttava, keksittävä ja osattava
muuntautua aina tilanteen mukaan.
Karavaanarithan osaavat edellä mainitun
taidon. Itse reissailin vaimoni Birgitan
kanssa ahkerasti pitkin Suomea. Paljon
myös olimme yksissä muiden karavaanareiden ja perheiden kanssa, reissasimme
kimpassa ja välillä sitten olimme omilla
teillämme. Tapasimme myös ihan uusia
karavaanareita ja saimme kutsuja eripuolille Suomea. Tulevana kesänä on tarkoitus
sitten käydä tapaamassa heitä.
Tänä vuonnahan on ollut vain yksi
liittokokous, Rovaniemellä. Yhteen liittokokousmalliin siirtyminen oli mielestäni
erittäin hyvä muutos. Edistysaskel siinäkin
suhteessa, että yhdistysten valitsemien
edustajien ei tarvitse matkustaa pitkiä
matkoja viikonloppukokoukseen kahta
kertaa, vaan välttämättömät asiat puidaan
yhdessä kokouksessa. Näin myös sitten
säästyy yhdistysten varoja matkustelusta
ja majoituksista. Tuleva syksyn tapahtuma
on enemmän informatiivinen, ajatusten
vaihtoon ja uusien suhteiden luomiseen
painottuva. Aina näissä valtakunnallisissa
tapaamisissa saa myös tarpeellista tietoa
ajatellen esimerkiksi tapahtumien järjestämistä, sekä leiritoiminnan ja matkailun
kehittämisestä. Ensi vuoden keväällä liittokokous järjestetään Kuopiossa.
Yhdistyksen on omalta osaltaan varauduttava yhteistyöhön Rauhanlahden kans-

sa, joka toimii tapahtuman pääpaikkana.
Tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa
laatiessamme meidän tulee ottaa huomioon
edellä mainittu tuleva liittokokous ja siihen
liittyvä muu toiminta. Tässä valtakunnallisessa karavaanareiden tapahtumassa
saamme tuoda esille kaikkea hyvää mitä
meillä täällä Savossa on. Oma iloinen
karavaanari porukkamme, puhdas luonto
ja viihtyisä leirialueemme Alatalo ovat
monelle harrastuksesta innostuneelle karavaanarille tutustumisen arvoisia asioita.
Yhdessä tähän tapahtumaan satsaamalla
saamme ensikesänä vastaanottaa uteliaita
ja kiinnostuneita matkalaisia Alataloon.
Harrastushan kaipaa aina tuoretta voimaa.
Tällä hetkellä meillä yhdistyksessä on
jäseniä yhteensä viimeisimmän tiedon
mukaan 1810. Tervetuloa uudet jäsenet ja
kiitos myös ”vanhoille” jäsenille että olette
tukemassa yhdistyksen toimintaa. Toivon,
että tulevana vuonna voimme toimillamme
pitää yhdistystä ja Alatalon leirialuetta
niin kiinnostavana että matkaavat ja omat
karavaanarijäsenemme tulevat tapaamaan
meitä ja toisiaan alueellemme. Ajattelen,
että tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaamme kun haluamme saada vieraat ja omat
jäsenemme viihtymään alueella.
Uutena tapahtumana oli viime kesänä
Alatalossa teemaviikko, josta palaute oli
erittäin positiivista. Vaikuttaa siltä että
tämänsuuntainen aktiviteetteihin perustuva
ohjelma viehättää myös lomalaisia. Kesä
Alatalossa on kävijöiden määrässä ja vaunuvuorokausissa tämän hetken laskelman
mukaan ollut parempi kuin viime vuonna.
Tämä tieto antaa meille voimia ponnistella että pystyisimme luomaan ilmapiirin,
jossa kaikki vieraat ja omat karavaanarit
viihtyvät tulevanakin vuonna alueellamme.
Olemme myös tehneet tarvittavia huoltotoimia ja uudistaneet valaistusta, sekä tehneet
muita sähköistykseen liittyviä tarkastuksia
ja korjaustöitä. Olemme näin täyttäneet lain
laatijan leirialueille asettamia vaatimuksia.
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Osin työt jatkuvat vielä nyt syksylläkin
ja liittyvät tuleviin leirialueen peruskunnostuksiin valmistelevina töinä. Sauna
rakennuksen yhteyteenhän rakennettiin
uusi tiskipaikka, joka oli ahkerassa käytössä kesän aikana. Tulevat vuodet varmaan
tuovat uusia haasteita niin yhdistys- kuin
leirialue puolelle, liikkeellä kannattaa olla.
On uskallettava tehdä asioita ja tarvittavia
uudistuksia. Tämän hetken tiedon mukaan
on Kuopion seudulle mahdollisesti tulossa
mielenkiintoisia tapahtumia, jotka tuovat
matkaajia. Tällainen matkailunedistäminen
kuuluu myös yhdistystoimintaan silloin
kun harrastuksemme on karavaanarina
maailmalla liikkuminen. Vielähän on tänä
vuonna pikkujoulu,,, katso lehdestä ilmoitus ja ilmoittaudu mukaan.
Lopuksi kiitän omasta ja vaimoni puolesta, että olemme saaneet tutustua suureen
joukkoon uusia henkilöitä ja viettää antoisia
hetkiä seurassanne. Tulemme viettämään
niitä edelleenkin, mutta eri roolissa tulevan
vuoden alusta. Toivotan oikein antoisaa
loppuvuotta kaikille. Tie kannattaa kulkea
molempiin suuntiin, mennessä voi kylvää
ja tulessa nauttia työnsä hedelmistä.
näin kirjoitteli Antero
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

sunnuntaina 4.11.2012 klo 13.00
SFC-Alatalo
Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta

Julkaisija

SF-Caravan Kuopion Seutu Ry

Päätoimittaja

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

Toimitus ja aineiston jättö

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

Ilmoitusmyynti

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

etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

Taitto ja paino

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

Ilmoitushinnat (sis. alv 23%)

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

Kokouksessa käsitellään:
– yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00
TERVETULOA!
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallitus

Asiaa sinulle jäsen!
Jäsennumerosi
Kortin seitsemän ensimmäistä numeroa
(012345-0) kertovat henkilökohtaisen
jäsennumerosi. Seuraavat kolme numeroa
(000) ovat jäsenyhdistyksesi numero ja
kaksi viimeistä numeroa syntymävuotesi.
Syntymävuotesi on merkitty vain, jos se on
ilmoitettu jäseneksi liittymisen yhteydessä.
Jäsenyytesi voimassaolon päättymisajankohdan (muodossa kuukausi / vuosi) näet
kortin oikeasta alakulmasta.

Jäsenmaksu
Uusi jäsen
Varsinaisen eli pääjäsenen liittymismaksu
on 41,50 e. Maksu jaetaan seuraavasti:
– liiton osuus 24,50 e
– yhdistyksen osuus 7,00 e
– jäsennumerotarrat 5,00 e
– kirjaamismaksu 5,00 e
Rinnakkaisjäsenen liittymismaksu on
10,50 e. Maksu jaetaan seuraavasti:
– liiton osuus 7,50 e
– yhdistyksen osuus 3,00 e

Vanha jäsen
Vanhan jäsenen jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin.

Kuopion yhdistys
numero on 021
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on yhdistyksessämme 15 e ja rinnakkaisjäsenen 5 e.
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Mihin jäsenmaksu
si yhdistyksen osuus
käytetään?
Jäsenmaksuilla yhdistys kattaa esimerkiksi
tämänkin lehden painatus- ja postituskulut,
sekä muut tiedottamisesta syntyvät kulut.
Yhdistys kustantaa halukkaille jäsenille liiton järjestämät koulutuskulut, sekä maksaa
liittokokousedustajien kokouskulut. Lisäksi
jäsenmaksutuloilla katetaan muita pienempiä yhdistystoiminnan kuluja.
Kuopion yhdistyksellä on kahta erilaista
toimintaa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan
varsinainen toiminta on yhdistystoimintaa ja
sen tukemiseen yhdistys voi harjoittaa mm.
ravitsemus- ja majoitustoimintaa.
Yhdistys omistaa, samoin kuin sinä
jäsenenä, Alatalon karavaanialueen Jänneniemessä. Leirintäalueesta saatuja majoitus ym. tuloja yhdistys käyttää alueen
ylläpitoon ja kehittämiseen. Näin voimme
pitää alueen kunnossa ja tehdä entistä laadukkaamman alueen kaikkien majoittuvien
jäsenten käyttöön.
Jäsen-, leirintä- ym. maksuista päättää
yhdistyksen vuosikokous syksyllä toimintasuunnitelman ja talousarvion yhteydessä.

Tule ja vaikuta
yhdistyksen
kokouksessa
4.11.2012 klo 13.00
Alatalossa!

Reissaajat

HAKU PÄÄLLÄ!!! HAKU PÄÄLLÄ!!! HAKU PÄÄLLÄ!!!
Reissaajat lehti kaipaa lehdelle

TOIMITTAJAA

Toimittajan tehtävä on ottaa vastaan ilmoitusaineisto ja lehteen tuleva muu aineisto. Tehtävä on
toimittaa aineisto eteenpäin lehden taittajalle. Tehtävänä on osittain myös yhdistyksen ilmoitusten
ja tiedotteiden teko. Taittamisen jälkeen vedoksen oikoluku ja lehden sisällön tarkistaminen. Aineistot tulevat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa, joten tehtävä vaatii jonkin verran tietokoneen
käsittelyä.
Jos olet kiinnostunut tehtävästä, ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan Antero Korhoseen tämän
vuoden aikana, joko sähköpostilla antero.korhonen(ät)sfc-kuopionseutu.net tai puh. 0400-497124.

Kotisivumme www.sfc-kuopionseutu.net
kaipaa vuoden alusta alkaen

SIVUJEN YLLÄPITÄJÄÄ
Jos olet perehtynyt erilaisiin ohjelmointikieliin tai kotisivujen tekemiseen ja ylläpitämiseen, ota rohkeasti tehtävä vastaan. Yhdistyksellä on kannettava tietokone ohjelmineen sivujen ylläpitoa varten.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä pian Seppo Tiilikaiseen seppo.tiilikainen(ät)sfc-kuopionseutu.net tai
puh. 044-3714426.

KIITOS!
Yhdistyksemme edustajat liikkuvat
:n autoilla.

Kiitos teille yrityksille ja yhteistyökumppaneille jäsenillemme tarjotuista
palveluista ja eduista.

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

Me yhdistyksenä tiedotamme palveluistanne jäsenillemme ja yhdistyksen
jäseninä käytämme palveluitanne.
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Uudet jäsenet ajalla 27.4.2012–23.9.2012
141917-0
142882-0
142363-0
142730-0
021303-1
142535-0
142804-0
141403-0
141896-0
142230-0
128465-0
141844-0
009317-0
141493-0
044698-0
090516-0
111573-0
108876-0
142292-0
142003-0
142784-0
142476-0
141526-0
140942-0
092748-1
142716-0
141197-0
115896-0
142448-1
135790-0
142905-0
141933-0
142057-0
073129-0
115462-0
141062-0
142177-0
141231-0
142440-0
140979-0
140762-0
142550-0
142273-0
142559-0
141393-0
140779-0
141940-0
073129-1
142448-0
142951-0
142594-0
141117-0
140814-1
140814-0
140272-0
140766-0
120091-0
141843-0
142094-0
143095-0

Antikainen Kalervo
Anttonen Jouko
Bolodin Kati
Bäckman Ari
Eskelinen Sirpa
Eskelinen Toni
Faari Kimmo
Haatainen Merja
Hakkarainen Kerttu
Hakkarainen Sanna
Hakonen Kerttu
Hakulinen Martti
Hammar Ari
Hautamäki Matti
Heikkinen Seppo
Heinonen Kimmo
Hoffren Janne
Holländer Terhi
Holopainen Petri
Holopainen Titta
Hopia Jani
Huttunen Anssi
Hytönen Juha
Immonen Arto
Jokilinna Joonas
Järvikylä Marko
Järvisalo Risto
Kananen Esko
Kanniainen Petri
Karhunen Sakari
Kauhanen Jani
Ketola Kari
Kettunen Eine
Kilponen Mauri
Kimpimäki Timo
Koistinen Markku
Koivistoinen Anna-Maria
Kojo Mikko
Kokkonen Juuso
Kokkonen Seija
Korhonen Marko
Korhonen Ossi
Kortelainen Risto
Krohn Jussi
Kuikka Jukka
Laatikainen Seppo
Lempinen Auno
Lonkila Maila
Luostarinen Emma
Malkki Jouni
Markkanen Seppo
Miettinen Seppo
Miskala Raili
Miskala Reijo
Mykkänen Esko
Myyryläinen Timo
Möykkynen Jari
Niiranen Timo
Niskanen Mika
Nykänen Arto

Kuopio
Varkaus
Siilinjärvi
Siilinjärvi
Tuovilanlahti
Juankoski
Varkaus
Hiltulanlahti
Kuopio
Varkaus
Nilsiä
Pielavesi
Tuusniemi
Pyhäsalmi
Muuruvesi
Jännevirta
Kinnulanlahti
Kuopio
Varkaus
Siilinjärvi
Syvänniemi
Varkaus
Tiitilänkylä
Leppävirta
Kuopio
Suonenjoki
Suonenjoki
Sonkajärvi
Varkaus
Karttula
Pieksämäki
Toivala
Kuopio
Juankoski
Kuopio
Hiltulanlahti
Kuopio
Siilinjärvi
Leppäkaarre
Kuopio
Siilinjärvi
Nilsiä
Leppävirta
Toivala
Siilinjärvi
Kuopio
Varkaus
Juankoski
Varkaus
Kuopio
Paukarlahti
Oravikoski
Kuopio
Kuopio
Suonenjoki
Kuopio
Leppävirta
Kuopio
Siilinjärvi
Kuopio

140900-0
140966-0
101110-0
141052-0
141177-0
142889-0
134174-1
142627-0
142399-0
083958-0
142062-0
026289-0
102287-0
141210-0
141886-0
142881-0
141278-0
142296-0
142362-0
141088-0
141088-1
142221-0
141738-0
140890-0
142796-0
140781-0
061073-0
071375-0
140905-0
143051-0
083830-0
142508-0
141126-0
116827-0
142309-0
142848-0
142456-0
142456-1
142648-0
143008-0
140730-0
140721-0
115955-0
100009-0
143002-0
141727-0
140752-0
140760-0
141095-0
141811-0
027674-0
142499-0
140815-0
142131-0
140946-0
073128-0

Paananen Alpo
Partanen Seppo
Pasanen Paavo
Polojärvi Petri
Pöllänen Harri
Raatikainen Harri
Raatikainen Ossi
Rautiainen Paula
Rissanen Jyri
Rissanen Lassi
Ruotsalainen Jari
Ruotsalainen Vesa
Räisänen Kimmo
Räsänen Pasi
Saarinen Pentti
Saario Martti
Saastamoinen Sari
Salmi Pertti
Salminen Markku
Savolainen Aki
Savolainen Maarit
Savolainen Marko
Savolainen Mika
Savolainen Rauni
Suihkonen Jarno
Suorsa Eeva
Sutinen Veikko
Suvanto Jouko
Syri Timo
Tenhunen Sari
Tiainen Reino
Tiainen Santtu
Tiilikainen Mika
Tikkanen Ahti
Tikkanen Paavo
Timonen Pirjo
Toivanen Paavo
Toivanen Pirjo
Tolvanen Markus
Tuomainen Esko
Tuomainen Maila
Tuovinen Leena
Turunen Jarmo
Törrönen Ismo
Ulmanen Niko
Uuksunen Leena
Vainikainen Hannu
Vauhkonen Minna
Vehviläinen Pekka
Vilkman Hanna
Virtanen Risto
Voutilainen Arto
Väisänen Ari
Väyrynen Timo
Väätäinen Markku
Yletyinen Pekka

Yhteensä

116

Jäsenmäärä yhteensä 1810
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Kuopio
Kuopio
Siilinjärvi
Kuopio
Varkaus
Maavesi
Siilinjärvi
Hirvilahti
Toivala
Heinävesi
Kuuslahti
Nilsiä
Syvänniemi
Juankoski
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kinnulanlahti
Kinnulanlahti
Kuopio
Kuopio
Oravikoski
Kuopio
Kuopio
Hamula
Räsälä
Siilinjärvi
Siilinjärvi
Kaavi
Rautalampi
Rapakkojoki
Päiväranta
Jännevirta
Jännevirta
Maaninka
Kuopio
Siilinjärvi
Siilinjärvi
Varkaus
Sorsakoski
Kuopio
Heinäkylä
Siilinjärvi
Rautalampi
Rautalampi
Alapitkä
Kuopio
Lapinlahti
Syvänniemi
Vehmersalmi
Niinivesi
Kuopio

Reissaajat

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

ä
!
äiv sissä
p
etä lik
Fontanella-etu Kuopion
Vi säfii
yhdistyksen (021) jäsenille.
ke
Esittämällä kassalla

jäsenkorttisi, saat perheellesi
jäsenetuna ryhmähinnoittelun
mukaisen alennuksen.

Olemme
mukana nuorten
työllistämisessä.

71800
• Puh. (017)
462 1200
• Faksi
462
6550
ärvi • Kuiluntie
Puh. 2,
(01
7) Siilinjärvi
462 1200
• Faksi
(01
7) (017)
462
6550
myyntipalvelu@fontanella.fi
• www.fontanella.fi
elu@fontanella.fi
• www.fontanella.fi

esimerkkejä vaihtoautoistamme. Lisää autoja löydät Internet-sivuiltamme caravanlarvanto.fi
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A

ROMPEPÄIVÄT JA
KARAOKEKILPAILUT

latalossa pidettiin 7.–9.9 Rompepäivät ja karavaanareiden avoimet karaokekilpailut kaikille karavaanareille.
Vaikka viikonlopuksi oli luvattu sadetta, paikalla oli kuitenkin 134 karavaaniperhettä ympäri suomea. Perjantaiiltana oli mahdollista karaoketanssien yhteydessä harjoittaa äänen
avausta lauantaipäivän kilpailua varten. Lauantaina myyntipaikat
olivat auki sateisessa säässä iltapäivälle saakka. Kirpputori- ja
rompetavara vaihtoivat hyvin omistajaa kun vain hinta ja laatu
oli kohdallaan.
Iltapäivällä alkaneisiin karsintoihin osallistui yli 20 kilpailijaa,
joista sarjojen viisi parasta jatkoivat illan finaaliin. Jo päivällä
melkein vedonlyönnin omaisesti suuri yleisöjoukko mietti omia
ehdokkaitaan illan voittajiksi.
Tuomariston puheenjohtajana toimi kutsuttuna SF-Caravan ry:n
varapuheenjohtaja Heikki J. O. Leinonen.
Kilpailun sisällä oli myös kilpailu Kuopion yhdistyksen jäsenille, joista ikäryhmien parhaat jatkavat ensi kevään YT-alueen
finaaliin. Finaalin paikka ja aika ilmoitetaan heille ensi kevään
aikana henkilökohtaisesti.
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Kilpailun tulokset:
Nuoret alle 16 v.

1. Vera Tossavainen, Siilinjärvi
2. Vilma Rautiainen, Kuopio
3. Henni Mustonen, Rääkkylä
4. Heta Mustonen, Rääkkylä

Naiset

1. Riitta Mustonen, Rääkkylä
2. Eila Kuismanen, Kuopio
3. Marjatta Virtanen, Jämsänkoski

Miehet

1. Pasi Keinänen, Kuopio
2. Risto Raappana, Kajaani
3. Seppo Mild, Kokkola
YT-alueen finaaliin jatkavat Kuopion yhdistyksestä parhaiten
menestyneet.
Nuoret alle 16 v. Vera Tossavainen
Naiset 16–60 Arja Hakkarainen
Miehet 16–60 Pasi Keinänen
Naiset seniorit Eila Kuismanen
Miehet seniorit Reijo Miskala

Reissaajat

Tapahtumakalenteri 2012-2013
Yhdistyksen tapahtumat
4.11. 2012

Yhdistyksen syyskokous, Alatalo

30.11.–2.12. 2012

Yhdistyksen pikkujoulut, Alatalo

Muut caravan-tapahtumat 2013
11.–13.1.2013

Caravan Show, Turun Messukeskus

18.–20.1.2013

Caravan 2013 -messut, Helsingin Messukeskus

24.–26.5.2013

Liittokokous-treffit, Rauhalahti Camping, Kuopio

26.5.2013

Liittokokous, Kuopion Musiikkikeskus, Kuopio

14.–20.7.2013

Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Turun Messu- ja Kongressikeskus

6.–14.8.2013

F.I.C.C. Rally, Slawa, Puola

20.–22.9.2013

Caravan 2013 -messut, Lahti

Tapahtumia Kuopiossa ja ympäristössä 2012-2013
15.–16.12. 2012

Kuopion Joulumarkkinat 2012, Kuopio halli

11.–12.3.2013

Puijon kisat mäkihypyn maailmancup, Kuopio

5.–7.4.2013

Kallavesj’ 2013 50. juhlavuosi

13.–19.6.2013

Kuopio Tanssii ja Soi

28.6.–6.7.2013

Viinijuhlat, Kuopio

27.–28.7.2013

Kuninkuusravit, Kuopio

Sydämelliset
kiitokset Teille,
jotka yllätitte meidät
mieliinpainuvalla
kihla- ja häätilaisuudelle,
onnitteluille ja lahjoilla!
Eila Kuismanen & Raimo Hätinen
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Reissaajat

Beach volley tauko.

Karavaaniriko laumaeläjä?
Tätä asiaa olen pohtinut harrastuksessani jo pidempään. Ensin ollaan yhdessä kausipaikalla
ympäri vuoden, sitten lähdetään reissuun ja taas
ollaan yhdessä. Tästäkö saamme uusia ajatuksia
ja ideoita, häh?
Vaikka ollaankin paljon yhdessä, kausipaikalla ollaan aina tekemisissä oman alueen ”töiden” kanssa, niistä ei pääse irti, tai sitten joudutaan kuuntelemaan karavaanaripolitiikkaa. Kun taas ollaan yhdessä
menossa muualla, niin järjestöasiat ja arkinen tekemisen pakkotarve
jää melko vähiin, onneksi. Tämän sain kokea menneenä kesänä.
Reissaaminen alkoi kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna tuttaviemme syntymäpäiviltä. Vaunu jätettiin silloin jo odottamaan
lähemmäksi Pohjois-Karjalan aluetta Hietajärveä. Seuraavana
viikonloppuna otimme vaunun perään Onttolasta ja jatkoimme
matkaa Pohjois-Karjalan yhdistyksen 30-vuotisjuhliin. Tuo juhla
oli ns. ”virkamatka”, johon aktiivisena järjestöhenkilönä on melkein
velvollisuus, mutta myös ilo, osallistua. Meitä Kuopion yhdistyk-

Puheenjohtajattaret Pohjois-Karjalan yhdistyksen
juhlissa.

sen edustajia pidettiin juhlassa niin hyvin, että päätimme mennä
Hietajärvelle viettämään juhannustakin.
Seuraavana viikonloppuna olikin sitten vaunuton viikonloppu
Oulunjärven Ruununhelmessä. Täälläkin oli juhlat, mutta toisenlaiset. Pienellä viekkaudella ja ehkä vähän vääryydelläkin
junailtuna itse juhlasankari ei tiennyt tulevansa Ruununhelmeen
viikonlopuksi omiin juhliinsa. Tämä oli sitä ystävän yllättämistä,
mitä varmaan jokainen toivoisi kokevansa. Siinä juhlan siivellä
olimme myös YT-alueiden yhteistreffeillä. Ruununhelmessäkin
tapasimme Pohjois-Karjalan yhdistyksen karavaanareita, heitä oli
siellä monta vaunukuntaa.
Viikonloppuna järjestetyissä karaokekilpailuissa yhdistyksemme
jäsenet menestyivät hyvin. Nuorten sarjassa voittoon lauloi Sonja
Saarinen Kuvansista ja toiseksi tuli Vera Tossavainen Siilinjärveltä.
Miesten yleisen sarjan kakkoseksi tuli Pertti Ryynänen Liperistä.
Naisten seniorisarjan voitti Mervi Niinijärvi Jämsänkoskelta. Vielä
kerran onnittelut menestyneille laulajille.
Seuraavaksi viikonlopuksi ”palasimme” sitten Kiihtelysvaaraan
viettämään juhannusta. Kun vain saat lähdetyksi omalta kausipaikka-alueelta muualle, joko arkiviikonlopuksi tai juhlapyhiksi, voit

Ystävämme, joka ei tiennyt tulevansa omiin juhliinsa.
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YT-karaoken kaksoisvoitto Sonjalle ja Veralle.

Reissaajat

Tervahaudan vartiija kierroksella.

jättää arkiset asiat unholaan. Mää en muista enää mittään, mistään.
Vaimoni Teijan kanssa pääsimme viettämään vain yhden yhteisen lomaviikon heinäkuun alussa. Matkamme suuntautui ensin
Hiilimutkaan Vieremälle. Siellä oli aloitettu suuri päärakennuksen
laajennustyö. Saa nähdä miltä rakennus näyttää ensi kesän lomareissun aikana. Matkasimme Hiilimutkasta jälleen kerran Ruununhelmeen viettämän kesäistä arkipäivää. Jatkoimme sieltä matkaa
Vuokattiin Kattivankkuriin. Itse olen pitänyt aina Kattivankkuria
enemmän talvipaikkana, mutta yllätyksekseni totesin, että täälläkin
on paljon kesälomaa viettäviä karavaanareita. Vuokatti on erittäin hyvä paikka monenlaiselle ulkoilijalle ja kuntoilijalle, säistä
riippumatta. Sotkamossa käydessämme oli yllätys kuinka vilkas
”kylän” keskusta on kesälläkin. Siis kannattaa käydä kesäisin ja
talvisin Kattivankkurissa.
Loppuviikoksi jatkoimme matkaa omaan ”laumaamme” lähes
Iivantiiraan, Kuhmon yläpuolelle. Meitä oli korkean vaaran laella
olevassa maalaispihapiirissä viisi vaunukuntaa. Nautimme yhteisistä ruokailuhetkistä ja leppoisasta yhdessäolosta karaokemusiikin
lomassa. Naiset kävivät naapuritilalla tutustumassa erikoistuneeseen kotipuutarhuriin, jolla oli niin hyöty- kuin koristekasvejakin

Valmistautuminen kaksintaistoon Kiihtelysvaarassa.

useita satoja eri lajikkeita. Erikoisinta ja harvinaisinta viikonlopussa
oli, että pääsimme seuraamaan aidon tervahaudan sytyttämistä ja
polttamista. Kuulimme jälkeenpäin, että sitä itseään, aitoa puhdasta
tervaa oli tullut 2500 litraa.
Seuraavalla viikolla ohjattu lomani päättyi, kun Teija meni töihin.
Jatkoin lomaani Alatalossa ollen mukana Teemaviikon järjestelyissä. Teemaviikkoa vietimme kokeilun merkeissä ensimmäisen
kerran. Kuulin kiitoksena, että viikko oli ollut monipuolinen ja oli
hyvä, että joku järjestää keskellä viikkoakin lomalaisille tekemistä.
Viikon aikana oli lapsille kilpailuja, rannalta ongintaa, bingoa,
askareita, satutunteja ym. mukavaa. Naisille oli oma teemapäivä
erilaisten tuote-esittelyjen merkeissä. Koko perheelle ”talo” tarjosi rantakalaa lisukkeineen. Viikolle oli varattu myös yhteinen
rosvopaisti-päivä. Musiikin ja tanssin ystäville järjestimme kahtena
päivänä lavatanssikurssin, perjantaille karaoken puolimaratonin 12
tuntia ja elävää tanssimusiikkia lauantai-illaksi. Perjantain karaoken
aikaan oli myös pubitikan 12 tunnin kilpailu, tunnin jaksoissa. Vielä
sunnuntaina tarjosimme alueella oleville pullakahvit.

Yhteinen ruokahetki pitkän kaavan mukaan.
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jatkuu seur. sivulla

Komea saalis onginnassa.

➥

Reissaajat

Saimme tapahtumaviikosta niin hyvää palautetta, että tilausta
Teemaviikolle on myös ensi kesänä.
Heinäkuun lopussa oli seuraava matka Keski-Suomeen Hietasaaren Heinäriehaan ja naamiaisiin. Sää oli mitä parhain. Lauantaipäivä
kului beach-volleyta pelaten Hietasaaren rantahiekalla keskisuomalaisia vastaan. Sovimme, että peli päättyi tasan yksi-nolla ja,
että jatkamme pelailua seuraavalla kerralla. Lauantai-iltana oli
naamiaiset, joihin karavaanarit olivat panostaneet kukin erilaisin
asuin. Viikonloppu oli oikein mukavaa yhdessäoloa jo entisten
tuttujen ja uusien tuttavuuksienkin seurassa.
Kuopion yhdistyksen suurin tapahtuma, Härkäjuhlat, oli elokuun
puolessa välissä Alatalossa. Alue oli käytännössä täysi. Tapahtumassa oli ohjelmaa vauvasta vaariin. Heinäahon näytelmäkerho
Lapinlahdelta tuli hauskuuttamaan yleisöä kolmen tarinan verran.
Perjantai-illan pääesiintyjä, Duo Mika Lappalainen ja Marko Jolkkonen, piti tanssikansan liikkeessä lauantain aamuyön tunneille
saakka. Tätä kaksikkoa voin suositella esiintymään minne vaan.

Elokuun lopussa Alatalossa kävi vastavierailulla heimoveljemme
Hietajärven karavaanarit. Totesimme yhdessä heidän kanssaan,
että otamme perinteeksi tapaamiset ja vierailut toistemme alueilla
tulevina vuosina.
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna olivat taas yhdistyksemme järjestämät Rompepäivät ja ihan valtakunnalliset karaokekilpailut Alatalossa. Syksyinen sää vaihtuu nopeastikin, mutta pouta
ei vaan satu aina kohdalle. Lauantain rompe- ja kirpputorikauppa
kävi vilkkaana suuressa pihateltassa säästä huolimatta, kun vain
hinta ja laatu oli kohdallaan. Lauantain karaokekarsinnoissa ja illan
finaalissa Tipula oli täynnä kannustajia ja yleisöä. Olipa kerrankin
tänä kesänä oikein hyvä sisätilasää!
Kilpailuun osallistui kolmattakymmentä karaoken laulajaa Oulun
ja Heinolan väliltä.
Nuorten sarjan voitto meni Vera Tossavaiselle Siilinjärvelle.
Naisten sarjan voittajaksi lauloi Riitta Mustonen Rääkkylästä ja
miesten sarjan voitti Pasi Keinänen Kuopiosta. Tuomareina toimivat tänä vuonna Heikki J. O. Leinonen Riihimäeltä, Anja Raappana
Kajaanista, Raija Mönkkönen Kuopiosta, Tauno Rautio Ähtäristä
ja Sauli Perätalo Oulusta. Tuomariksi kutsutaan ensisijaisesti
kahden edellisen vuoden naisten ja miesten sarjan voittajat, joten
kotiinpäin vetämistä mihinkään suuntaan ei tule. Tämä tapahtuma
järjestettiin jo seitsemännen kerran ja viikonloppu on sisällöltään
koko perheen tapahtuma.
Viimeisin matkamme oli Lahden Caravan messuille. Messut oli
hyvin järjestetty karavaanipaikkoineen, ruokineen ja ohjelmineen.
Pääaiheena näillä messuilla on uusien matkailuajoneuvojen esittely.
Karavaanareita koskeviin turvallisuus-, matkailu- ym. asioihin ei
näillä messuilla kovin paljon paneuduta, niihin kannatta hakea
tietoa Turun Messukeskuksesta tammikuussa.
Alussa kyselin: ”Karavaanariko laumaeläjä?” Onhan se, jos
haluaa. Kavereiden ja ystävien kanssa on mukava viettää aikaa ja
vaihtaa ajatuksia. Saman henkisten kavereiden kanssa on helppo
olla eikä ilmassa ole koskaan mitään jännitteitä. Eikä vapaa-ajalla
tarvitse olla puhumassa yhdistysasioita vaan olet tästäkin oikealla
lomalla.

Kiitos teille ystävät
kesän mukavista ja mieleen
jääneistä hetkistä.
Riksakuljetus Härkäjuhlilla.

Savo vastaan Karjala mölkkykisa.
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Seppo, 81442

Reissaajat

S Y K S Y N H IN TA PO M M I T !
Uudenkarheat käytetyt Bürstnerit vm.2011

Bürstner Argos Time A650 -11
Bürstner Nexxo T660 -11
130 hv, rek. 6:lle, alustapaketti (ohj.ilmast., 2 turvatyynyä, sähköpei- 130 hv, rek. 4:lle, alustapaketti (ohj.ilmast., 2 turvatyynyä, sähköpeilit, vak.nop.), turvavyöt kuudelle, radio, polkupyöräteline, Nova Amber lit, vak.nop.), radio, pp-teline, Nova Amber –verhoilu, Truma Combi 6,
39.999 €
–verhoilu, Truma Combi 6, parivuode alhaallakin.
pöytäryhmästä saa 110 cm lisävuoteen.
39.999 €

Uudet WEINSBERGit vm.2012

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
normaalihinnasta.

UUSI
Weinsberg 440 vaunu -12
Pituus 635, omapaino 930 kg, Smart-paketti, Advanced-paketti,
Licht-paketti, Deko-paketti, vuoteet 2+2. Tilava ja valoisa, hyvin
15.999 €
varusteltu vaunu, mainio 2-4 henkilölle.

Weinsberg MQ retkeilyauto -12
UUSI
115 hv Euro5, rek. 4:lle, Smart –paketti (ohj.ilmast., ESP, 2
turvatyynyä, radiovalmius, ohjaamopenkkien istuinpäälliset,
ohjaamomatot, Secumotion -kaasuturvalaite), Truma Combi 4,
keraam. sisätilan sähkölämmitin, parivuode.
39.999 €

Ajoneuvot hinnoiteltu suoralle kaupalle. - Rahoitus 3,9% korolla.
Hinnat sis. alv. 23%. - Katso tarkemmat tiedot nettisivuiltamme.

MYÖS VUOKRAUS EDULLISESTI !
Uudet laadukkaat matkailuautot vain 499-599 € / viikko!
Tämä hinta on voimassa 31.5.2013 saakka.
Vuokrattavat matkailuautomme ovat UUSIA, tasokkaita,
varusteltuja, takuulla kunnossa ja erittäin siistejä.
Eri mallisia vuokra-autoja on kaikkiaan 30 kappaletta.
Myös autoja, joihin saa ottaa LEMMIKIN mukaan.

Alennus on 10% 1.10.–
31.5. välisenä aikana.

Kysy lisää!
Soittaa voit myös
iltaisin ja
viikonloppuisin!

Puh. 0400 672 900
www.retkiauto.fi

KYSY LISÄÄ! Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

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

Rouvat yhteispotretissa.

WARSOVAN TULIAISIA

R

ouvat vierailivat Warsovassa muutama viikko sitten
– oli semmoinen viikonloppureissu. Minä ja Maritta
– työkaveri meinaan. Puolitoista tuntia ohutta yläpilveä ja ilmakuoppia, ei onneksi ilmavaivoja. Perillä
meitä odotti puolalainen metropoli ja Polonia Palace.
Hienosti arvon rouvat ohjattiin kapsäkkeineen huoneustoonsa.
Hieman meitä huvitti siellä parivuode – ei kuitenkaan enää vuoteeseen sijattu yksi yhteinen peitto. Toki pyynnöstämme meille
toimitettiin toinenkin.
Ja sitten heti kaupungin nähtävyyksiä ihmettelemään. Katseen
vangitsi oitis Center of culture and science. Sen monumentaalisuus ja mahtipontisuus tyrmistytti. Tyydyimme sen kohdalla
valokuvaukseen. Lähempään tutustumiseen olisi tarvittu ainakin
viikko lisäaikaa.
Enemmän meitä tuona tulopäivänä vetivät puoleensa pikkupuodit
ja konditoriat. Ja kun Marittalle piti löytää sukkahousut, puuvillaiset sellaiset! Niitä etsiessä vierähti perjantainen iltapäivä aivan
huomaamatta – puuvillaisia sukkahousuja tosin ei löytynyt. Muusta
materiaalista valmistettuina niitä kyllä oli tarjolla valinnan vaikeuteen asti. Oman työhuoneen leidit saivatkin tuliaisina s-housuja
hempeissä ja vähän syksyisissäkin sävyissä.
Illan koittaessa rouvat liittyivät arvoiseensa seuraan Polonia
Palacen päivällisellä. Pöydän antimet olivat runsaat ja muutama
tunti kului paikallisia herkkuja maistellessa.
Seuraavana aamuna puolalaisen keittiön ihanuuksiin tutustuminen jatkui aamiaistarjoilun merkeissä. Lajikkeiden määrä ja laatu
oli yläpuolella kaiken aiemmin nähdyn ja koetun. Tarjolla oli jopa
shamppanjaa ja vodkaa. Vautsi – mutta eihän me … tai siis minä!
Täysin vatsoin suuntasimme upeassa syksyisessä auringonpaisteessa kohti pysäkkiä, josta tietojemme mukaan pääsisimme kiertoajelulle. Marittalla oli kirjat ja kartat matkassaan ja niitä innolla
opiskellen hankki rouva meitä suuresti hyödyttävää tietoa Warsovan
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nähtävyyksistä. Että jollain on semmoiseen kärsivällisyyttä ... Minä
vaan sitten peesailin.
Päivän kiertoajelulle todella kannatti lähteä. Nousimme pois
bussista vanhassa kaupungissa. Käytiin mm. pyhän Aleksanterin
katedraalissa ja ihmeteltiin notkeitten nuorukaisten katutanssia sekä
koppalakkisten ratsailla matkaavien sotilaitten näyttävää paraatia.
Niin ja piipahdettiin Pyhän Annan kirkossa puolalaisissa häissäkin.

Chopinin museo.

Reissaajat

Kyseinen kirkko näytti olevan suosiossa. Kun nautimme kadun
vastakkaisella puolella katukahvilan antimia – ehätti kirkkoon jo
seuraava vihkipari. Vanhan kaupungin sydän on tietysti entisöityjen,
toinen toisissaan kiinni olevien ja eri väristen rakennusten keskelle
jäävä aukio lukuisine ruokapaikkoineen. Mainitut kerrostalot ovat
erikoisuudessaan näkemisen arvoisia! Ja tuliaisia – totta kai niitä
vanhan kaupungin käsityöläisiltä hankittiin. Pekallekin jotain!
Taisinpa muuten nauttia vanhassa kaupungissa elämäni suurimman
ja herkullisimman jäätelöannoksen – vaniljaa ja kuumia kirsikoita.
Nammm!
Sunnuntai – viimeinen matkapäivämme – koitti aurinkoisena ja
lempeän lämpimänä. Maritta oli suunnitellut reitin, joka johtaisi
meidät Chopininille omistettuun puistoon. Konsertteja siellä ei
tuona päivänä pidetty, mutta mestarin musiikista pääsimme toki
nauttimaan nimellään kulkevassa puiston viereisessä museossa.
Oli siinä rouvilla silmät suurina, kun museon aarteisiin kosketusta
luotiin. Kyllä insinöörit osaavat – voi niitä tekniikan ihmeellisiä
sovelluksia, mitä tuo museo sisälleen kätkee. Useassa kerroksessa
tutustuimme Chopinin elämään ja tuotantoon sekä istahdimme
loppuviimeksi nauttimaan musiikista ison screenin äärelle, kuin
oikeassa konsertissa ikään. Huippua!
No – sunnuntaipäivään sisällytimme myös Warsovan suurimman
kauppakeskuksen, Arkadian, katsastuksen. Se oli ainakin kolmen
Jumbon kokoinen. Länsimainen markkinatalous on työntänyt
lonkeronsa myös jo tännekin. Hulina oli melkoinen – ei omia ajatuksiaan kuullut. Ehkä minulle – kiitos - hieman pienemmät putiikit
passaa. Tässä iässä! No, tuli ostettua helyjä ja huivi.
Maanantain koittaessa rouvat olivat laukkuinensa ani varhain Polonia Palacen aulassa tilaamassa taksia. Loppu hyvin kaikki hyvin,
joskin taksia kuljettanut nuorukainen katsoi asiakseen uskotella
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Kaisu paikallisen ulosheittäjän kainalossa.

vanhoille rouville uskomattoman suuren summan kyydistänsä.
Kolminkertainen oli taksa verrattuna siihen kyytiin, millä tultiin
perjantaina Palatsiimme. Kaivettiin hänelle slotyt ja eurot. ”Siinä,
pidä hyvänäsi”. Tottahan laskea osaamme – ainakin koneella. Ei
millään pahalla – yrittänyttä ei laiteta, sanoo sananlasku! Ja kyllä
Puolanmaa oli ainakin tuolta kantilta katsomisen arvoinen, voisi
mennä toistekin.
Kaisu Haapaniemi, SFC128470

Reissaajat

Ruununhelmessä 15.-17.6.2012
Pohjois- ja Järvi-Suomen yt-alueen treffeillä

Näkymä ravintolan terassilta
rannan karavaanialueelle.

aunuja ja matkailuautoja valui tasaisena virtana ihanan aurinkoisessa säässä Oulujärven
rantaan, Ruununhelmen caravan alueelle.
Me väliaikaisesti vaunuttomat karavaanarit olimme valinneet tällä kertaa mökkimajoituksen.
Ruununhelmi välittää yksityisomistuksessa olevia
4-8- hengen mökkejä, jotka on rakennettu Oulujärven
rantatörmälle salskeaan männikköön.
Yt-treffien järjestelyistä vastasivat Ylä-Savon ja
Kuopion osalta Reko, Raino ja Kake kumppaneineen
varmalla ammattimaisella otteellaan. Jotta tällaiset
isot tapahtumat saadaan sujumaan jouhevasti, tarvitaan vankkaa yhteistyötä, organisointikykyä ja
asennetta. Tähän tapahtumaan vetäjiksi olivat valikoituneet juuri parhaat mahdolliset henkilöt, ISO
kiitos heille.
Ruununhelmi ympäristöineen tarjosi parasta antiaan. Kuuma aurinkoinen hiekkaranta, vilvoittava
vesi ja lempeä tuuli helli meitä kuin aurinkorannoilla
konsanaan.
Hyvässä (ennakkoon tilatussa) säässä oli mukava
tallustella tapaamaan aallonmurtajalle majoittuneita
karavaanari ystäviä sekä tietenkin myös varsinaiselle
”päiväkakkara-alueelle” majoittuneita.
Ruununhelmessä onkin vallan mainiot maastot
pyöräilijöille, lenkkeilijöille, koiran kanssa kulkijoille
ja uimarantaa riittää…myös yöllä uijille, testattu on.
Ainoa mitä puuttui, olivat hyttyset. Ne tuntuivat karttavan paikkaa, mutta eipä tuo haitannut.

…jos paikallensa jämähtää,
ei mitään uutta koskaan nää…

Honey & Hormony Sisters.
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Reissaajat

Paikallinen terassiravintola tarjosi raikkaita juomia ja herkullisia ruokia. Perjantai-iltana Miia orkestereineen pisti jalkapohjat
kutisemaan ja kaksi tanssilattiaa olikin kokoajan miehitettyinä.
Kuopion poijjat tanssivat kenkänsä puhki, tai ainakin yksi heistä,
ja tytöt saivat kyytiä. Tällainen sosiaalinen liikunta sopiikin mainiosti karavaanareille.
Lauantai-iltana oli yt-alueen karaokekilpailuiden finaali. Kilpailu
oli korkeatasoinen ja kuulijat saivat nauttia hyvistä lauluesityksistä.
Tällaisessa kilpailussa äänentoistolaitteet ovat kovin merkittävässä
asemassa, niiden olisi todella toimittava, jo senkin takia, että laulajat
ovat kovin tasokkaita.
Ruununhelmen henkilökunta ansaitsee täyden kympin. Asiointi
heidän kanssaan on helppoa ja mutkatonta. Kiitokset Eikka ja
Anneli tyttöineen, myös sitä ihanasta syntymäpäiväkakusta, Ruununhelmen leipomosta voi tilata tällaisiakin herkkuja, nam.
Tapahtuma päättyi sunnuntaina arpajaisiin ja hyvän matkan
toivotuksiin.
Pyörät pyörimään, tavataan taas maailmalla.
terveisin Honey & Hormony Sisters

Luontopolku rantatörmällä.

Kuin etelässä.

Asiaa Alatalon vapaista kausi- ja säilytyspaikoista!
Alatalossa Jänneniemessä on vielä muutama kausipaikka vapaana. Alue on täysin sähköistetty,
joten alueella ei ole säilytyspaikkoja.
Jäsenemme tiedustelevat joka syksy matkailuajoneuvoille säilytyspaikkoja ja tiloja. Jos tiedät
Kuopio–Varkaus tai lähiympäristöalueella matkailuajoneuvoille mahdollista säilytystilaa, ilmoitathan siitä yhdistykseemme. Vapaita kausipaikkoja voit tiedustella Alatalon aluepäälliköltä puh.
050 309 8012. Hänelle voit ilmoittaa myös tiedossasi olevista säilytyspaikoista.
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Leena Raveikko

Moselin hengen voi aistia ylhäältä Metternichin linnasta.

PYÖRILLÄ
PITKIN
JOKIVARTTA

Viiniviljelmien aurinkokelloissa
kohtaavat hyöty, aika ja taide.

Cochemin linna kaupungin otsalla.
Sivu 18
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Reissaajat

ukellan ja uin kevääseen 2011 Mosel-joen rannalle,
tulvasta jäljellä veden päällä kelluneet kaislat nyt korkealla rantapajukon oksilla. Talojen seinissä viivoja
ja vuosilukuja, on se tulvinut aikaisemminkin. Nyt
paistaa aurinko, hevoskastanjat kukkivat, joki virtaa verkkaisesti
rantateiden välissä. Lukuisat joutsenet taittavat vedenpintaa,
jokilaivat kuormineen mutkaista tietänsä.
Matkamme alkaa Trieristä, Saksan vanhimmasta kaupungista
läheltä Luxemburgin rajaa. Sinne saavumme vuokra-autolla
Frankfurtista. Zur Postissa hyvin nukutun yön jälkeen nousemme kevyille, alumiinirunkoisille vuokrapyörillemme ja ajamme
keskustaan roomalaisajalta peräisin oleville Porta Nigralle ja
kylpylän raunioille, löydämme myös Karl Marxin talon. Pohdin liekö tanskalainen merkillisten elokuvien ohjaaja Lars von
Trierkin kotoisin täältä. Sen jälkeen olemme valmiit seuraamaan
Mosel-jokea Reinille saakka, noin 200 km. Kokemaan kevään
tuoksut ja lämmön viiniviljelmärinteiden alla pitkin pyörätietä
halki lukuisten viinitarhojen, kylien ja kaupunkien. Viiniköynnökset on juuri leikattu, ensimmäiset lehdet puhjenneet. Oman
leimansa antavat jokivarren asuntovaunukylät, joissa useiden
vaunujen pyörät ovat tiukasti juurtuneet maahan, asumukset
saaneet ympärilleen aidan ja pensaita.
Reitiltä ei voi eksyä, on vain yksi joki ja meillä tarkat kartat.
Lähes koko matkalta asfaltoitu pyörätie kulkee vuoroin oikeaa
vuoroin vasenta rantaa. Ajan voimme halutessamme tarkistaa
viinitarhojen suurista aurinkokelloista, jotka näkyvät hyvin
alas jokivarteen saakka. Matka etenee kevyesti, matkaammehan joen alajuoksulle. Tapaamme matkalla ainoastaan yhden
suomalaispariskunnan. He ovat tulleet autolla Moselille pyörät
peräkoukussa. Kertovat pyöräilevänsä päivämatkoja yöpymispaikastaan. Ei hassumpi idea sekään.
Yövymme pienissä hotelleissa, jonne matkatavaramme kuljetetaan edellisestä. Tilaa on runsaasti, sesonki on vasta alkamassa.

Lautturin talo Pünderichin kylässä on peräisin 1600-luvulta.

Saamme parasta palvelua hotelleissa ja jokivarsiravintoloissa:
Hertzlich willkommen, Mahlzeit, Auf wiedersehen. Tarjolla on
Mosel-joen kalaa, parsaa, juustoja, laudan päältä tuhteja voileipiä ja mansikoitakin, joista tosin kesän maku vielä puuttuu,
juomana Mosel-viiniä tai saksalaisolutta reiluissa kolpakoissa.
Viinintekoon pääsemme tutustumaan Senheimin kylän
viinikellari-museossa. Hämärässä tammitynnyrien tunnelmassa
kuulen viinin hiljaa kypsyvän. Maistamme lasilliset. Oivaa!
Trittenheimin kylässä kyhmyjoutsenpari on rakentanut pesänsä pyörätien reunaan, suorastaan potkuetäisyydelle. Isäntä
ärhentelee ohikulkijoille rouvan nyhtäessä heinää kahden munansa päälle. Kaukana on idylli erämaalammen joutsenparista
ylhäisessä yksinäisyydessään.
Rinteillä olevat linnat houkuttavat ajamaan ylimääräisiä
kilometrejä ylämäkeä. On pakko nousta katselemaan jokea
ylhäältä. Linnoja on paljon, toistensa kaltaisia, ylpeinä ne töröttävät taivasta vasten. Elzin linna poikkeaa reilusti reitiltä, mutta
uhraamme voimamme ja aikamme nähdäksemme sen. Kaikilta
sodilta ehjänä säilynyt 1100-luvulta peräisin oleva linna on
metsän kainalossa lähes näkymättömissä. Mutta miksi se juuri
nyt on pantu remonttipakettiin?
Pyörämatkamme päättyy vappuaattona Koblenziin, jossa
ikuistamme itsemme Deutsches Eckessä, Reinin ja Moselin
yhtymäkohdassa. Vapun riehujista ja rietastelijoista ei ole tietoakaan. Reinin rantaravintolan sisäpihalla syömme illallisen,
kilistämme urakallemme ja vapulle. Matkan viimeinen tehtävä
on löytää junayhteys takaisin Frankfurtiin, josta onkin jo lentosilta Suomeen, kotoiseen leskenlehtiä herättelevään kevääseen.
Kuivaan hiukseni. Silmissäni kajastelee jo uusi pyörämatka:
Tonavan rantaa pitkin Wienistä Budapestiin.

Pyöräpoppoomme: Aini ja Jussi Sutinen, Esko Lovén ja Leena Raveikko.
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Pyörämatkoja eri puolille Eurooppaa järjestää mm. RadwegReisen
(www.radwegreisen.com)

Reissaajat

Pienoislippujen
käyttö matkailuajoneuvossa
Pienoislippujen käyttö on yhtäläinen isojen
lippujen käytön kanssa. Mikäli on kolme pienoislippua, ne asetetaan aina siten, että kun
vaunusta katsotaan ulos, arvokkain eli Suomen lippu on keskellä, liiton lippu oikealla ja
yhdistyksen lippu vasemmalla. Ulkoapäin vaunuun katsottaessa on Suomen lippu keskellä,
liiton vasemmalla ja yhdistyksen lippu oikealla.
Pienoislippujen suhteen ei ole olemassa
määräyksiä siitä, että ne pitäisi poistaa yöksi
kuin ei myöskään ole määräyksiä salkoihin
nostettavien järjestölippujen suhteen.
Kahden lipun kiinnittäminen samaan tankoon pienoislippuna ei ole suositeltavaa
edes järjestölippujen kohdalla ja se on ehdottomasti kielletty Suomen lipun tangolle.

Tiedoksi Alatalon kausipaikkalaisille!
Hallitus on päättänyt 12.8.2012 kokouksessaan sähkön osalta seuraavaa:
Sähkömaksut laitetaan maksuun neljännesvuosittain.
Maksukuukaudet ovat 1,4, 7 ja 10. Käytäntöön siirrytään 1.1.2013 alkaen.
Tämä tarkoitta, että tänä vuonna maksetaan lokakuun lopussa kesän sähköt totuttuun tapaan. Jos
käytät matkailuajoneuvosi sähköä 1.10.–31.12.2012 välisenä aikana, mittarin lukema on luettava ja
ilmoitettava viimeisen käyttämäsi päivän mukaan ja sähkö on maksettava seuraavan kerran viimeistään
tammikuussa (1/2013). Maksun yhteydessä on aina mainittava myös mittarin lukema ja lukupäivä.
Seuraava maksukausi on 1.1.2013–31.3.2012. Tämän aikavälin sähkön käyttö on maksettava huhtikuussa (4/2013), jne.
Näin toimien voimme jaksottaa myös kirjanpidossa sähkötulot ja -menot oikealle vuodelle ja sähkön
seuranta on helpompaa.

Huom!
Kausipaikkasopimuksen mukaan sähköennakkoa et voi hyödyntää jos säilytät matkailuajoneuvoasi
Alatalossa. Vain he voivat käyttää ennakon hyväkseen jotka vievät ajoneuvonsa talveksi pois alueelta.
Hallitus
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2013 SUOSIKKIMALLIT
NYT MEILLÄ!
Reissaajat

alk. 17.680 €
alk. 68.190 €

alk. 30.500 €

alk. 56.710 €

Uusien kauppa on käynyt ja vaihdokkeja on tullut runsaasti

SUURI VALIKOIMA – TEE TARJOUS!

Meillä lähes 100 uutta ja käytettyä
matkailuvaunua ja -autoa!
Käytetyistä autot:
LMC 560
Solifer Mobile 544
Dethleffs A 5431
Dethleffs Asprit A5880 HG
Eura Mobil A580 LS
Weinsberg Komet 645M
Dethleffs I5832
Dethleffs Premium Class I5836
Solifer 636
Arto 59 L
Dethleffs BUS II
Adria Stargo 665 SP
Dethleffs T5846 Premium Class
Sunlight T 65

1997
1999
2002
2001
2007
2001
1997
2002
2005
2005
1998
2005
2005
2010

13 900
19 500
21 500
26 600
36 900
22 750
22 900
32 500
38 950
39 990
23 800
37 500
37 500
39 700

Rapido 7086F
2006
Kabe Travel Master MF
2004
Elnagh Baron 125
2011
Hobby Van Exclusive DL 500 GESC2011
CS Reisemobile Korfu Peugeot 2,51997
Volkswagen Carsport
2008

42 950
44 900
45 500
59 990
14 950
34 500

Käytetyt vaunut
Solifer Artic 500L
Solifer Artic 500L
Cabby 590 GLX
Solifer Goldie 500
Dethleffs Tourist Light 440L
Knaus Sport 500 QDK
Dethleffs Beduin 540 V

3 990
4 500
7 500
11 500
11 900
11 900
12 900

1989
1988
1989
1999
2005
2004
2000

Solifer S5 Classic
Hobby 450 UF Excellent
Dethleffs Camper 560 Snow
Adria Classica 543 -6C54PK
LMC Musica 490E Artica
Hobby 540 UL Excellent
Hobby 650 KFu Prestige
Solifer finlandia 560NS
Solifer finlandia 560 TBR
Dethleffs Camper 550 TK
Dethleffs Camper 550 HK
Solifer finlandia 560TBR
Kabe Ametist VGLE
Kabe Royal 720 UTDL KS

2000
2009
2006
2008
2010
2008
2008
2007
2007
2011
2011
2008
2008
2009

WWW.HSPITKANEN.FI

KYSY RAHOITUS
TARJOUSTA!

M.A.T.
JÄSENLIIKE

Miiluranta 1 a, Kuopio. Puh. 017- 262 7400
Sivu 21
Reijo Kuosmanen 0400 670 103, Janne Hiltunen
050 435 9806, Reijo Jauhiainen 0400 313 111

13 900
16 900
17 800
18 500
19 800
19 900
22 900
23 500
25 700
25 900
27 400
27 900
29 500
39 900

Reissaajat

LMC-Scandica: Caravan-lehden testi (1/2012) huippuvaunu !

Seinät ja katto FOAMIA paksuus 45 mm, runko kovaa uretaania
kokonaan ( erinomainen eriste), ei puuta ollenkaan, lattia myös
FOAMIA paksuus 50 mm. Katto, etuseinä, takaseinä 1,7 mm
paksulla lamilux-lasikuitu levyllä jossa gelcoat kovapinnoite, ei
tule kolhuja. Alde-3010 nestekeskuslämmitys, nestekiertoinen
lattia- lämmitys, pesutiloissa myös lattia- ja seinälämmitykset.
Vuoteessa sälepohja, joustopatja ja petauspatja ja päiväpeitto.
TULE tutustumaan, meillä on varastossa Scancica 706 ja 551.
Mallisarja käsittää 7 eri kokoa; myös perhevaunuja.
SIILIN CARAVAN Oy Kasurila Siilinjärvi puh. 010 322 4640
www.siilincaravan.fi www.lmc-caravan.de
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PIKKUJOULUT ALATALOSSA
30.11.-2.12.2012
PERJANTAI
LAUANTAI
TOIMISTO:
SAUNAT:

NAISET
MIEHET

16-18

10-14.30

17-18 JA 19-20
18-19 JA 20-21

12-13 JA 17-18.30
13-14 JA 18.30-20

PE KLO 21.15 KINKKUBINGO
ILTA JATKUU
KARAOKE-TANSSEILLA

LA KLO 11-14 JOULUISTA
PUUHASTELUA TUVASSA
JA PIHA-ALUEELLA
JOULUPUKKI TAVATTAVISSA 12-14

”PIIAN HERKKUHETKI TARJOAA

LAUANTAINA TANSSITTAA
MIKA LAPPALAINEN DUO

KLO 14.30-16.30
SALAATTIPÖYTÄ: Vihreä salaatti,
Rosolli, sienisalaatti
MERENHERKUT: Graavilohi,
Kylmäsavulohi, Lämminsavulohi, 2 eri
tavalla laitettua Silliä, Katkaravut
PERINTEISET LAATIKOT: Porkkana-,
Maksa- ja Bataattilaatikko
LÄMMIN LIHARUOKA: Kalkkunanpaisti
Lihapata( kasslerliha + uunijuurekset)
Joulukinkku, Keitin peruna
LÄMMIN KALARUOKA:
Lipeäkala valkokastikkeella
LISÄKKEEKSI: Ruisleipä+ levite
kotikalja ja mehu
KOTITONTUT TARJOAVAT
JÄLKIRUUAKSI TÄYTEKAKKUKAHVIT
AIKUISET
20 €
LAPSET 6-12
8€
LAPSET 0-6
0€

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 22.11.MENNESSÄ
antero.korhonen@sfc-kuopionseutu.net tai tekstiviestillä 0400497124
seppo.tiilikainen@sfc-kuopionseutu.net tai tekstiviestillä 0443714426

vastausviesti tarkentaa ilmoittautumisen perille saapumisen / järjestäjä varaa oikeudet muutoksiin

