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Onnittelut 50-vuotialle Puijon tornille!

ŠKODA Yetin ostajalle kattava
varustelu kaupan päälle

Saat
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et
neliv u- ja
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ma
auto llit DSGmaa
tilla!

Vaihtoautot kuvien kera
– klikkaa www.autoliikemiettinen.fi

Uuden ŠKODA Yeti Adventure- tai Experience-mallin ostajalle Function- ja Design-varustepaketti veloituksetta.
Function- ja Design-varustepaketit sisältävät*:
• Amundsen+-navigointilaitteisto kosketusnäytöllä • Pysäköintitutka eteen ja taakse • Multimediasovitin • Nahkainen monitoimiohjauspyörä radion ja puhelimen säätimillä • Bluetooth-matkapuhelinvalmius • Koristelista kylkilistojen päällä • 17” Matterhornkevytmetallivanteet • Design-viimeistely kojelaudassa • Irtokangasmatot • Halutessasi myös värillinen katto: musta, valkoinen,
beige tai hopea
ŠKODA Yeti Adventure toimituskuluineen alk. 25 751,49 €, autoveroton suositushinta alk. 19 045 € + arvitoitu autovero 6
106,49 € CO2-päästöllä 149 g/km, yhdistetty kulutus 6,4 l/100km. ŠKODA Yeti Experience toimituskuluineen alk. 27 798,86 €,
autoveroton suositushinta alk. 20 590 € + arvioitu autovero 6 608,86 € CO2-päästöllä 149 g/km, yhdistetty kulutus 6,4 l/100 km.
Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Malliston yhdistetty EU-kulutus 4,6–6,5 l/100 km ja CO2-päästöt 119–169 g/km. *Varustepakettiesimerkit Yeti Experience -malliin. Etu koskee uusia asiakassopimuksia.
Maahantuonti: HELKAMA Vuokraus: AVIS

skoda.fi

Tykkää meistä
facebook.com/SkodaSuomi

Reissaajat

Hyvät karavaanarit ja
yhdistyksemme jäsenet!
Vuosi 2013 on jo pitkällä,
joten mitään maailmanloppua ei sitten tullutkaan.
Uusi hallitus on aloittanut
työskentelynsä hyvällä tarmolla. Olen hallituksen uusi
puheenjohtaja ja nimeni on
Pekka Haapaniemi. Olen
eläkkeellä oleva entinen
yrittäjä, olen myös toiminut
oman alani (hedelmät ja vihannekset) johtotehtävissä
eri yrityksissä. Ensimmäisen
asuntovaunun hankimme 1978. Matkailua sekä kotiettä ulkomailla harrastettiin vuoteen 1986 asti, jolloin
iski mökkikuume. Hankimme mökin Kivijärven rannalta. Mökkeilyä kesti kymmenisen vuotta.
Karavaaniharrastus alkoi jälleen 2009. Paljon oli
muuttunut karavaanimatkailussa sekä asetusten että
lakien tuomana sääntöinä. Vuonna 2009 tulimme
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n jäseniksi ja otimme
kausipaikan Alatalon leirintäalueelta.
Ennen puheenjohtajaksi tuloani toimin Alatalossa
aluepäällikkönä. Puheenjohtajan silmin katsottuna
tehtäväkenttä on vähän erilainen. Alueen kunnostaminen, sähköistyksen ja valaistuksen parantaminen ja jo
aloitetun loppuunsaattaminen, päärakennuksen sanee-
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raaminen samoin Tipulan kunnostaminen, puhumattakaan siitä mitä tehdään aittarakennukselle jne. Näihin
kaikkiin kysymyksiin uusi johto joutuu paneutumaan.
Tämä työ on jo aloitettu hallituksen keskuudessa.
Mutta asiat eivät ole yksin hallituksen, vaan se koskettaa koko yhdistystä.
Karavaanarihenkihän on sellaista, että olemme
yhdenvertaisia toistemme edessä ammattiin, titteliin,
uskonnolliseen tai poliittiseen katsantokantaan sekä
ikään katsomatta. Kun nämä asiat muistetaan ja käyttäydytään sen mukaisesti, luodaan hyvää yhteishenkeä
ja yhteisöllisyyttä. Ihmisten väliset eripuraisuudet eivät
saa vaikuttaa yhteishenkeä alentavasti, koska tämä antaa tilaisuuden luoda erilaisia kuppikuntia ja niitähän
yhdistys ei tarvitse. Yhteishenki ja yhteisöllisyys luovat
hyvää talkoohenkeä ja tätä yhdistys tulee jatkossakin
tarvitsemaan. Miten se olikaan, ”Yksi kaikkien ja
kaikki yhden puolesta”.
Alatalossa on 22.–24.3.2013 perinteiset talvipäivät.
Olisi mukavaa, jos näkisimme alueella ison joukon
omia jäseniämme. Talvipäivien ohjelma on yhdistyksen
kotisivuilla.
Hyvää kevään alkua yhdistyksen jäsenille ja kirjoitelkaa kuulumisia, juttuja tai tarinoita Reissaajalehden
toimitukseen laitettaviksi lehteen.
Pekka Haapaniemi, 128470-0

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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Julkaisija
SF-Caravan Kuopion Seutu Ry
Päätoimittaja
Pekka Haapaniemi
Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta
040 049 7124

yhdistyksen sääntöjen 4§ määräämät asiat,
sekä päätetään hallituksen esityksestä leirintäalueen
Alatalon kausipaikkasopimuksesta ja leirintäsäännöistä.

Toimitus
Annukka Korhonen
Hautalahdenkuja 9 C 11, 70820 Kuopio
050 307 5566
Ilmoitusmyynti
Mikko Korkelainen
Metsurintie 19 A 7, 70150 Kuopio
050 525 6640
Kaikki sähköpostit muodossa
etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

~ Haetaan keittiöön emäntää ~

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
Huom! Vuosihintaan sisältyy linkitys
yhdistyksen kotisivuilta ilmoittajan
www-osoitteeseen.
Ilmoitushinnat edellyttävät valmiin aineiston.
Ns. Työaineistona toimitetusta ilmoitusaineistosta veloitetaan erikseen sovitun
hinnan tai painotalon ja taiton laskuttaman hinnan mukaan!
Aineiston jättöpäivän poikkeamasta
on ilmoitettava ilmoituksen varauksen
yhteydessä.
Lehti ilmestyy myös sähköisessä muodossa yhdistyksen sivuilla
www.sfc-kuopionseutu.net
Lehden ilmestymisviikot 2013
10, 20 ja 41
Valmiin aineiston jättö
15.2., 29.4., ja 23.9.2013
Painosmäärä 2 000 kpl
Jakelu yhdistyksen jäsenet,
yhdistysten puheenjohtajat,
SFC-alueet ja muut sidosryhmät
Painopaikka 2013 Kopijyvä, Kuopio

Emännän vastuualueisiin kuuluvat
mm. ruoanlaitto talkooporukalle,
   tarvikehankinnat ja muut keittiötyöt.
Lisäksi hän perustaa yhdistyksemme
uuden naistoimikunnan ja toimii tämän
vastuuvetäjänä.

Hae rohkeasti paikkaa jo tänään!
Lisätiedot ja vapaamuotoiset hakemukset
yhdistyksemme puheenjohtalle tämän
kevään kuluessa.
Pekka Haapaniemi, p. 0400-497124
pekka.haapaniemi@sfc-kuopionseutu.net
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Uudet jäsenet ajalla 24.9.2012–25.1.2013
143491-0
143206-0
143276-0
143578-0
126068-0
095607-0
095607-1
030144-0
143422-0
143172-0
143423-0
143220-0
143354-0
115163-1
117345-0
143554-0
054013-0
143339-0
131366-0

Frondelius Jari
Heikkinen Juhani
Heiskanen Pirjo
Huttunen Pentti
Hämäläinen Toni-Markus
Hänninen Mika
Hänninen Päivi
Isoniemelä Juhani
Järveläinen Jokke
Jääskeläinen Esko
Karhunen Marja-Leena
Keinänen Ahti
Koivistoinen Anssi
Koponen Mirja
Korhonen Heikki
Korhonen Kari
Kuokkanen Risto
Kurikka Artur
Kurki Jouni

Toivala
Rautalampi
Kuopio
Kortejoki
Kuopio
Naarajärvi
Naarajärvi
Toivala
Keitele
Kuopio
Tervo
Varkaus
Kuopio
Siilinjärvi
Kangaslahti
Lapinlahti
Outokumpu
Kuopio
Kuopio

143481-0
143334-0
143281-0
143382-0
143411-0
143284-0
143482-1
143482-0
143369-0
077738-0
143330-0
143362-0
143185-0
143479-0
143313-0
143637-0
102944-0
143440-0
Yhteensä

Markkanen Seppo
Miettinen Juhani
Miettinen Tatu
Nissinen Martti
Pakarinen Pertti
Pelkonen Antero
Pietilä Saara
Pietilä Seppo
Poussu Ilkka
Pursiainen Esko
Rahkonen Ismo
Rissanen Hannu
Ryhänen Sami
Salola Ari
Savolainen Päivi
Toivonen Matti
Vasara Mika
Väätäinen Timo
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Varkaus
Kuopio
Tuusniemi
Kuopio
Siilinjärvi
Kuopio
Paukarlahti
Paukarlahti
Kuopio
Kuopio
Konnuslahti
Näädänmaa
Jännevirta
Suonenjoki
Syvänniemi
Varkaus
Jäppilä
Siilinjärvi

KIITOS!
Yhdistyksemme edustajat liikkuvat
:n autoilla.

Matkalla reissaajan mukana eli karavaanaritarinoita
ja matkakertomuksia läheltä ja kaukaa…
Hyvä Yhdistyksemme jäsen,
Jos sinulla on mukavia matkakertomuksia, jotakin jutunjuurta tai muita hauskoja
ja myös vähemmän hauskoja tarinoita pitkiltä tai lähialueiden matkoiltasi, jaa se kanssamme!
Onko sinulla tarina, pieni tai suuri, vaikka sellainen joka askarruttaa mieltäsi tai ottaa päähän,
otamme ne ilolla vastaan. Kaikenlaiset Ruusut ja Risut ovat tervetulleita.
Terveisin
Reissaajat-lehden toimitus
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Hallitus 2013
Puheenjohtaja

Pekka Haapaniemi

0400-497124

Varapuheenjohtaja

Seppo Kumpulainen

0400-684674

Sihteeri

Jari Alanen

040-5815336

Raija Kaismala
Seppo Kaismala
Mikko Korkelainen
Jukka Sikanen
Sakari Hoffren
Kimmo Hirsi

050-3528928
0500-674338
050-5256640
040-5264236
0400-577085
044-2561788

Hallituksen ulkopuolella
Taloudenhoitaja

Seppo Heikkinen

050-5602723

Jäsenkirjuri

Jorma Sareskivi

040-5869766

Aluetoimikunta
Puheenjohtaja
aluepäällikkö

Kimmo Hirsi

050-309 8012

Unto Känninen
Seppo Kaismala
Seppo Heikkinen
Arto Suihkonen
Jukka Kuosmanen
Mikko Vesterinen

Toimistotoimikunta
Puheenjohtaja

Seppo Heikkinen

050-5602723

Eine Luostarinen
Kirsi Rissanen
Airi Pakarinen

Taloustoimikunta
Puheenjohtaja

Sakari Hoffren

0400-577085

Seppo Heikkinen
Raija Kaismala
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Juttua jutuntekijästä
Aamukahvipöydässä istuessani näen ne taas. Kaksi oravaa kisailemassa keskenään pihapuissamme sekä niiden
juurella.
Oravaystävykset sinkoilevat kuin ohjukset tai ainakin
kuin Singer-koneet ylös-alas puusta toiseen ja taas takaisin
maahan. Rapistelevat, pyörähtelevät, kasailevat oksia ja
keräilevät käpyjä. Joskus jopa aivan kuin kaivautuisivat
lumeen. Tarkemmin kun katsoo, niillä näyttäisikin olevan
muutama kaivettu lumenalainen tunneli. Tätä näytöstä
saan seurata päivittäin, usein juuri aamukahvini aikaan.
Nuo vikkelät, sukkelat ja nokkelat kaverukset. Tänä aamuna niillä on selvästikin jokin keskinäinen yhteistyö- ja
avunantosopimus. Toinen kiipeää ylös ihan lähes kuusen
latvaan asti, missä on muhkeita käpyjä vieri vieressä kuin
oravien valintatalossa ikään.
Siirryn katsomaan vielä lähemmäs, melkein
nenä kiinni keittiön ikkunaan, jotta
näkisin minne asti
kurre nyt kipittää.
Se pudottaa alas
kasan käpyjä, jotka maassa odottava ystävänsä noukkii sitä mukaa syliinsä
asettaen ne nätiksi riviksi seuraavan puun juurelle. Kun
työ on tehty, toinen laskeutuu alas puusta ja sitten onkin
leikin vuoro.
Pihapiirissämme lienee ainakin neljä suurehkoa kuusta.
Kokonaismatkan ensimmäisen kuusen juurelta viimeisen
havupuun latvaan kurrekaverukset taittavat ehkä korkeintaan noin 30 sekunnissa. Oravat etenevät puusta toiseen
kuin pienet Tarzanit liaanissaan. Fiksuja kavereita ovat.
Vuoronvaihto neljän puun välillä onnistuu täysin luontevasti, lähes symmetrisesti oravamaisella ammattitaidolla. Miten muuten eräät voivatkaan juosta pää alaspäin?
Kuulostaa uskomattomalta, ellei omin silmin näkisi. Itse
jos kulkisi saman matkan samanlaisella vimmalla, sitä
makaisi varmaan ainakin viikon verran mahataudissa
sängyn pohjalla.
Pihapiiristämme sisätiloihin. Juuri tähän aikaan päivästä, tasan tarkkaan aamukahvieni aikaan talo on ihanan
rauhallinen ja hiljainen. Siksi siis ehdin taas seuraamaan
oravienkin elämää ikkunan takana. Mies lähtenyt töihinsä, vauva nukkuu. Tai, ei kai hän enää mikään vauva ole,
taaperoksi varmaan noin vuoden ikäistä jo kutsuttaneen.
Olen siis juuri saanut yksivuotiaamme vielä hetkeksi

takaisin unten maille maitopullollisensa juotuaan ja
perheen teinit nukkuvat vielä, onhan nyt heidän ansaittu
vapaapäivänsä aamu.
Minä, Reissaajat-lehden toimittajaksi juuri valikoitunut
perheenäiti, ehdin taas hieman kirjoittaa.
Niin, kaikenlainen kirjoittaminen on siis harrastukseni,
ollut jo vuosien ajan, ja pöytälaatikossani makailee vino
pino tarinoita tästä elämästä, runoja ja muita tekstejä
vuosien varrelta. Tarinoita löytyisi varmaan jo ainakin
yhden oma elämänkertakirjan verran.
Olen iloinen, että minua onnisti ja pääsin Reissaajat
-lehden toimittajaksi, mukaan mielekkääseen menoon mukavien ihmisten keskelle. Jo ensitapaamisella huomasin
olevani tutussa savolaisen lupsakkaassa huumorilla höystetyssä ilmapiirissä jossa minut otettiin oikein lämpimästi
vastaan. Itsekin kun olen savosta kotoisin, ilokseni sain
huomata olevani “omieni” ihmisten keskellä.
Tässä vaiheessa oravat näyttävät keikkuvan jo kauimmaisen puun alaoksilla, kunnes taas kohta katoavat jonnekin näköpiirini ulkopuolelle koko päiväksi ilmestyäkseen
ikkunani eteen taas viimeistään huomenna, aamukahvini
aikaan, kuten kaikkina muinakin päivinä. Oravillakin lienee omat työnsä, näin luulen. En ehkä kykene hoitamaan
toimittajan työtäni samalla vauhdilla kuin ystävämme
oravat, mutta parhaani yritän, omassa tahdissani.
Jahas, äidin kutsuhuuto kuuluu nyt. Taapero on herännyt. Hän aloittaa ensin jokeltelulla, ja jos en heti hänen
kutsuunsa reagoi, alkaa kiljunta. Sitten on jo tämän äidin
mentävä taas aloittamaan uuden päivän rutiinit.
Tämä viimeisen vuoden sisään itsekin karavaanariksi
hurahtanut toimittaja-kirjoittaja-perheenäiti haluaa vielä
tähän lopuksi toivoa ja toivottaa. Toivoa sitä, että jos
jollakin lehtemme lukijoista on matkakertomuksia, juttuja
tai vinkkejä lehden toimitukseen, jakaisi hän ne kanssamme. Tarinat ja kokemukset karavaanarielämästä, vaikka
ne ihan pienetkin, otamme ilomielin vastaan. Tehdään
yhdessä tätä lehteä!
Lopuksi haluan vielä toivottaa oikein onnellisia, turvallisia ja kokemusrikkaita tulevia vuoden 2013 karavaanaripäiviä kaikille Reissaajat-lehden lukijoille.
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Alkuvuoden talvisin terveisin,
Reissaajat-lehden uusi toimittaja
Annukka Korhonen
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Tapahtumakalenteri 2013
Yhdistyksen tapahtumat
22. – 24.3.2013
14.4. 2013
21. – 23.6.2013
16.– 18.8.2013
6. - 8.9.2013
29.11. – 1.12.2013

Talvipäivät
Yhdistyksen kevätkokous
Juhannus
Härkäjuhlat
Rompepäivät
Pikkujoulut

Muut tapahtumat
24. - 26.5.2013
26.5.2013
14. - 20.7.2013
6. - 14.8.2013
20. - 22.9.2013

Liittokokous-treffit, Rauhalahti Camping, Kuopio
Liittokokous, Kuopion Musiikkikeskus, Kuopio
Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Turun messu-ja kongressikeskus
F.I.C.C. Rally, Slawa, Puola
Caravan 2013 -messut, Lahti

Järvisuomen YT-alueen treffit 2013
17. - 19.5.2013
22.6.2013
22.6.2013
26. - 28.7.2013
2. - 4.8.2013
9. - 11.8.2013
10.8.2013
16. - 18.8.2013
30.8. - 1.9.2013
21.9.2013
27. – 29.9.2013

Lättykestit
Alueen 25v-juhla
Yhdistyksen 5v-juhla
Heinärieha ja naamiaiset
Yhdistyksen 40v-juhlat
Muikkutreffit
Elorieha-tapahtuma
Härkäjuhlat
Rosvopaisti
Muikkumarkkinat
Ruskatreffit

Hiilimutka
Jokiranta
Alatalo
Hietasaari
Kattivankkuri
Lintulahti
Hietajärvi
Alatalo
Jokiranta
Rekiniemi
Kattivankkuri

SFC Ylä-Savo ry
SFC Keski-Savo ry
SFC Kuopion-Seutu ry
SFC Keski-Suomi ry
SFC Kainuu ry
SFC Keski-Suomi ry
SFC Pohjois-Karjala ry
SFC Kuopion-Seutu ry
SFC Keski-Savo ry
SFC Pielisen-Karjala ry
SFC Kainuu ry

Tapahtumia Kuopiossa ja ympäristössä 2013

28.3. - 1.4.2013
5. - 7.4.2013
13. - 14.4.2013
26. - 28.4.2013
27.4.2013
1.5.2013
25. - 26.5.2013
13. - 19.6.2013
20. - 23.6.2013
21.6.2013
21. - 23.6.2013
1. - 6.7.2013
28.6. - 6.7.2013
12. - 14.7.2013
27. - 28.7.2013
2. - 3.8.2013
23. - 25.8.

Tahkon pääsiäinen, Tahko
Kallavesj´2013 -venemessut, Kuopio (50.juhlavuosi)
Rakenna ja Asu 2013 -messut, Kuopio
Erätaika 2013 -messut, Kuopio
Siilinjärven markkinat, Siilinjärvi
Perinteinen vappuajelu harrasteautoilijoille, Kuopio
Kuopion kansainvälinen koiranäyttely, Kuopio
Kuopio tanssii ja Soi
Tahkon Juhannus, Tahko
Jätkänkämpän Juhannusjuhla, Kuopio
Rauhalahden Juhannus, Kuopio
SiiliFolk, Siillinjärvi
Viinijuhlat, Kuopio
Suonenjoen Mansikkakarnevaalit, Suonenjoki
Kuninkuusravit, Kuopio
Kuopio RockCock, Kuopio
Rompepäivät ja ruska-ajo, Kuopio
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TALVIPÄIVÄT
ALATALOSSA 22.-23.3.2013
LAUANTAI

KARAVAANAREIDEN ILOINEN JA PERINTEINEN
TALVITAPAHTUMA

KLO.10.00-13.00 PILKKIKISAT
MIEHET, NAISET, NUORET.
ILMOTTAUTUMINEN TSTO:N KLO. 9.30
MENNESSÄ.
OSALLISTUMISMAKSU 5.00 €
KALASAALIIN ARVAUS

HIIHDETÄÄN, PILKITÄÄN, LAULETAAN, TANSSITAAN
JA NAUTITAAN YHDESSÄOLOSTA.
SAUNARANNASSA MAKKARAN JA LETUN PAISTOA, NOKIPANNUKAHVIT
YM. OHEISTAPAHTUMIA

TOIMISTO AUKI
PE
LA
SU

16.00-17.30
9.00-10.30
12.00-13.00

SAUNAT PE JA LA

PERJANTAI

NAISET

KLO 21.30
KARAOKE
TUVASSA

17.00-18.00
19.00-20.00

KLO 10.30-11.30 LASTEN PILKIT.
OMAT ONGET JA SYÖTIT.
PALKINNOT JAETAAN HETI KILPAILUN
JÄLKEEN.
KLO. 14.00-15.30 RUOKAILU
HERNEKEITTO + PANNARI LISUKKEINEEN
AIKUISET 5.00 €
LAPSET ALLE 12 V 0 €

MIEHET

ISÄNTÄPUHELIN
050 309 8012

18.00-19.00
21.00-21.00

KLO.15.00

PALKINTOGAALA TIPULASSA

KLO.21.00

KARAOKEILTA

SUNNUNTAI
KIITOS JA TURVALLISTA KOTIMATKAA!

Järjestäjä varaa oikeudet muutoksiin

Pula hyvista vaihdokeista

Pula hyvista vaihdokeista
Tule vaihtamaan autosi/vaunusi uuteen meillä!

Pula hyvista
vaihdokeista
Tule vaihtamaan
autosi/vaunusi
uuteen meillä!
Tule vaihtamaan autosi/vaunusi uuteen meillä!

Fiat Sunlight A70 -13

Fiat Dethleffs T584 -12 Uusi auto

Fiat Sunlight A70 -13

Fiat Dethleffs T584 -12 Uusi auto

Fiat Sunlight A70 -13

Fiat Dethleffs T584 -12 Uusi auto

Fiat Dethleffs Globebus I 02 -13

Dethleffs Camper Lifestyle -07

Fiat Dethleffs Globebus I 02 -13

Dethleffs Camper Lifestyle -07

Fiat Dethleffs I 6501 -04

Dethleffs Camper 450 DP -12 Uusi vaunu

Vaihdossa käy myös henkilö tai pakettiauto. Käy katsomassa
valikoima
www.kemppaisenauto.fi
Dethleffs Camper 450 DP -12 Uusi vaunu
Fiat Dethleffsverkkosivuiltamme
I 6501 -04

Fiat Dethleffs Globebus I 02 -13

Dethleffs Camper Lifestyle -07

Vaihdossa käy myös henkilö tai pakettiauto. Käy katsomassa
valikoima verkkosivuiltamme www.kemppaisenauto.fi
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Kauppias suurella sydämellä

S

aapuessani K-Extra Pentti Kaulamon kaupan pihaan Leppävirran Konnuslahteen autolle löytyy heti vapaa parkkiruutu. On rauhallinen lauantaiaamu maalaismiljöössä,
tunnelma kaupan pihassa on kiireetön ja leppoisa. Oikein
silmä lepää. Ravistan kaupungin kiireen hetkeksi harteiltani.
Astuessani kauppaan sisään huomaan (1970-luvun) lapsuudestani joitain tuttuja elementtejä: Minua tervehditään iloisesti sekä
tarjotaan hetimiten kahvia. Asiakkaat, ilmeisestikin naapurukset,
vaihtavat päivän kuulumisia ja juttelevat mukavia keskenään kaupan oven läheisyydessä. Tuoreen pullan ja kahvin tuoksu täyttää
myymälän etuosan. Myyjälläkin on aikaa osallistua keskusteluun
asiakaspalvelutyönsä lomassa. Kiire näyttää unohtuneen jonnekin
kauas tämän kaupan ulottumattomiin.
Hetken päästä minua saapuu iloisesti kättelemään charmikas
televisiossakin esiintynyt mies (Tv-tarinoita K-kauppiaan elämästä,
syksy 2012). Tottuneesti tämä herrasmies esittäytyy K-kauppias
Pentti Kaulamoksi. Lähden hänen mukaansa takahuoneeseen ja
haastattelu voi alkaa.
Esitettyäni ensimmäisen kysymyksen aiheesta “Mistä innostus
asuntoautoiluun alunperin alkoi”, juttua alkaa leppoisan lupsakkaalta savolaismieheltä heti tulla ja minä kirjoitan kynä sauhuten.
Pentti Kaulamon kipinä asuntoautoiluun alkoi 1980-luvun puolivälin jälkeen, vapaa-ajan, työn ja harrastuksen yhdistyessä kun
reissaaminen perheen kanssa alkoi lasten ollessa pieniä.
Koko ikänsä paljon liikkunut Kaulamo hurahti matkailuautoiluun
todenteolla kun kokeilumielessä aloitettu harrastus tarjosi todellista
arjen helppoutta työhön ja vapaa-aikaan.
Sopivan, nyt edelleenkin käytössä olevan asuntoautonsa hän löysi
tuttavan kautta jolta eläkkeelle jäätyään jäi auto tarpeettomaksi. Auto
sai uuden sisäverhouksen, ja, toden totta, autoa ei todellakaan samaksi
autoksi uskoisi kun sitä katsoo ensin ulkoa ja sen jälkeen sisältä.

Autoa on siis paljon ehostettu
ja sitä on nyt pidetty jatkuvassa
käytössä Pentti Kaulamon usein
pääkaupunkiseudulle kohdistuvassa
työmatkaliikenteessä. Hän on ajanut
itse autollansa yli 65 000 km. Ja
on todella tykännyt ihan jokaisesta
ajamastaan kilometristä.
Kaulamon K-kauppa on oikea
monipalvelukeskus. Päivittäistavaroiden lisäksi kaupassa toimii
paistopiste, jossa valmistuvat mm.
itse paistetut pizzat, piirakat, leivät
ja croissantit. Kaupassa on myös

Asuntoauto ulkoapäin.
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Leppävirran apteekin lääkekaapin palvelut, veikkauspiste sekä
asiamiesposti. Pihalta löytyy polttoainetankkaus sekä ekopiste.
(”Kemsan” tyhjäyspistekin voisi olla karavaanareita ajatellen. Sitä
ei vielä ole, mutta se otettaneen harkintaan.)
Pihan perältä löytyy moottorikelkat, mönkijät ja niihin varaosat.
Pentti Kaulamo järjestää myös mönkijä- ja moottorikelkkasafareita.
Ja kauppa käy. Sekä palvelu pelaa. Haastatteluni aikana kauppiaan
puhelin pirisee moneen kertaan. Ihmiset tietävät, että silloin kun
muut kaupat ovat jo sulkeneet ovensa, Kaulamon kauppa vielä
palvelee. Varaosia ja tarvikkeita saa aina kaupan auki ollessa.
Kaulamon kauppa on tunnettu kelkkapiireissä ainakin väliltä Iisalmi–Mikkeli. Puskaradio kulkee, ja hyvä niin.
Paljon työnsä puolesta liikkuva Pentti Kaulamo on tykästynyt
asuntoauton vaivattomuuteen.
– Yrittäjän ammatissa työn ja vapaa-ajan välinen aika on häilyvä.
Asuntoautolla liikkuessaan hän on iloinen siitä, että vaikka onkin
työssä tai työmatkalla, on silti lomalla. -Se on hieno tunne kaiken
kiireen keskellä, kertoo Kaulamo.
– Ei enää jatkuvia sisään- ja uloskirjautumisia eri hotelleihin,
jonne ennen asuntoauton aikaa piti aina mennä. Ei tavaroiden
kantamista huoneista ja kerroksista toiseen ja seuraavana päivänä
takaisin. Oman asuntoauton kanssa ei tarvitse olla toisten armoilla,
tietää Kaulamo.
Kaulamo on joskus myös yöpynyt karavaanareille tarkoitetulla
leirintäalueella. Sähköistys on tietenkin plussaa leirintäalueella,
sekä valmiiksi merkityt paikat, johon auton voi ajaa ja maakin on
sen verran tasainen ettei auto jää kallelleen. Eniten kuitenkin Pentti
Kaulamo reissaa pitkät matkat itsekseen.
Työmatkoihin ja välinkulkuihin oma ajoneuvo tuo omat hyvät
puolensa. Asuntoautossa on olemassa perusvalmius jota hän arvostaa.
– On “kakkoskoti” siinä samassa, jossa kulkee mukana kaikki,

ruokailuvälineistä liinavaatteisiin. Ja jos väsyttää kesken matkan,
voi hetken levähtää tai ottaa ihan virkistysunet ja sitten taas jatkaa
pirteänä matkaa. Se on todellista arjen luxusta, jota ei henkilöautolla
matkatessa voi kokea!
Työmatkojen aikataulutus ja matkan jaksotus antaa voimia paljon
reissaavalle Kaulamolle.
– Pitkien työmatkojen aikatauluissa voi joustaa, voi lähteä matkaan jo edellisenä päivänä jos siltä tuntuu ja ajaa sitten pikkuhiljaa,
kiireettä, pienissä pätkissä, sitten saapuu virkeänä perille. Tauolle
voi pysähtyä silloin kun itse haluaa. – Ja kesällä, kun auton kanssa
pysähtyy järvenrannalle, niin oma miniloma on sitten tasan siinä!
Asuntoauto toimii tarvittaessa näppärästi myös toimistona.
– Silloin kun tehdään (kelkka/mönkijä) kauppaa, esimerkiksi
jossain suuressa tapahtumassa, hälyn ja ihmisvilinän keskellä,
asiakkaan voi pyytää autoon sisälle, vetäisee vain oven kiinni ja
sitten voidaan neuvotella asiakkaan kanssa kaupan yksityiskohdista
kahvikupposen ääressä ihan omassa rauhassa, tätä asiaa omassa
asuntoautoilussani arvostan paljon, sanoo Kaulamo.
Onko matkailuautolla paljon ja pitkiä matkoja ajava sitten teiden
tukko, niin kuin sanotaan, kysäisen haastattelun tässä vaiheessa?
– Ei ole, vastaa Pentti Kaulamo napakasti. Karavaanareista voi
olla ennakkoluuloja, että he hidastavat liikenteessä, jo ihan kaluston koon puolesta sekä heidän ollessaan tunnetusti leppoisan
“sunnuntaiajelijan” roolissa.
Jos ajaa matkailuautolla peräkärryn kanssa, kuten Pentti Kaulamo
pitkiä välimatkoja kuljettaessaan myytävää kalustoa, on auton oltava tarpeeksi tehokas jotta sillä voi ajaa jatkuvassa liikennevirrassa.
On osattava myös ajaa sujuvasti muun liikenteen mukana.
– Huomaavainen kuski antaa tarpeen tullessa tietä muille nopeammille tienkäyttäjille. Teiden tukkona ollaan tietenkin silloin,
jos ajetaan jatkuvasti alinopeutta eikä anneta toiselle tietä, Pentti
Kaulamo puhuu omasta liikennekäyttäytymisestään.

Kelkkakauppa sujuu kuin rasvattu.
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Kalustoa löytyy joka lähtöön. Mönkijään kiinnitettävällä auralla pihapiiri vapautuu lumivalleista alta aikayksikön.

Myös sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on kauppiaalle
tärkeää. Hänellä on tuttuja asiakkaita jopa Ivalossa asti. Leppoisa
keskustelu asiakkaan kanssa, kiirettömyys, asiakkaan tarpeiden
huomioiminen, kauppojen rauhassa solmiminen, savolainen lupsakkuus, asiakkaasta huolen pitäminen, kuulumisten kyseleminen
kauppojen jälkeen. Soittelu puolin ja toisin. Näyttää asiakaspalvelu
sekä jälkimarkkinointikin olevan Pentti Kaulamolla hallussa.
Myös verkostoitumisen muiden yrittäjien kanssa Kaulamo kokee
tärkeäksi. On hienoa, että pienellä kylällä palvelut toimii ja tarvittaessa ne ovat saatavilla vain puhelinsoiton päässä. Pentti Kaulamo
tekee yhteistyötä mm. lähellä olevien mökkimatkailuyritysten sekä
paikallisten taksiyrittäjien kanssa.
Kun kysyn vielä hänen työssään kokemiaan huonoja puolia hän
miettii hetken ja sitten vastaa:
– Joskus aikataulujen kanssa on aikamoista sovittelua, ja tarkka
pitää olla, ettei sovi asiakastapaamisia päällekkäin. – Huonoiksi
puoliksi voisi vielä mainita työn sitovuuden ja päivien venymisen
aika ajoin pitkiksi, niin kuin yrittäjän työssä yleensäkin. Yrittäjän
työ ja vapaa-aika sekoittuvat keskenään, kuten on jo todettu.
Lopuksi Pentti Kaulamo esittelee minulle kalustoaan. Takapihalle
tullessamme ihmettelen ensin, missä mahtaakaan olla se äsken
keskusteltu asuntoauto, jonka huomaan sitten kun Kaulamo avaa
takanaan olevan valkokylkisen pakettiautoksi mieltämäni auton
ovet. Ja, astun sisään viimeisen päälle verhoiltuun asuntoautoon!
Kompakti paketti ja hintansa väärti, niin kuin on jo puhuttu.
Moottorikelkka hyrisee ja kääntyy sujuvasti Kaulamon käsissä
kaupan pihassa. Hän pyytää minuakin tulemaan kyytiin, mutta kohteliaasti kieltäydyn vauhdin hurmasta. -Jos ajat kelkalla maastossa
pari tuntia, se vastaa viikon lomaa etelässä, kehuu Kaulamo. En

vakuutu hyppäämään menopelin selkään kauppiaan mairittelusta
huolimatta. Arkajalka kun olen.
Mönkijäesittelyn jälkeen tulen vakuuttuneeksi sen tarpeellisuudesta ainakin talven lumisilla keleillä. Mönkijän eteen varustettu
lumiaura puskee pihan vapaaksi lumesta alta aikayksikön, sen saan
omin silmin huomata.
K-kauppias Pentti Kaulamo tekee työtään suurella sydämellä
ja tunteen palolla asiakkaiden iloksi, sen saan haastattelun aikana
huomata.
Keskustelemme vielä jonkun sanasen haastattelun päätteeksi.
Puheenaiheena mahdollisen tapahtuman järjestäminen karavaanareille.– Onnistuu, sanoo Kaulamo. Tapahtumia on järjestetty tässä
pihassa ennenkin, joissa ihmisiä käy paljon. On ollut mm. konepäiviä, uudenvuoden vastaanottajaisia, erilaisia tapahtumia eri
vuodenaikoihin, karaoke-esityksistä lähtien.
– Tapahtuma karavaanareille olisi kiva piristysruiske kesäaikaan.
Tapahtuman yhteyteen voisi kenties miettiä myös jotain muuta
oheistoimintaakin.
Jätetään asia hautumaan.
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HALUATKO
VAIHTELUA
MATKAILUUSI?
saksalaista laatua ohittamattomaan hintaan!

Jos et tällä hetkellä omista matkailuajoneuvoa tai
haluat tehdä vaunumatkasi matkailuautolla, voit

vuokrata
WEINSBERG 601 retkeilyauto VM. 2013 UUSI
130 hv Euro 5, rek. 4:lle, pituus 6,0 m
41.990 €

WEINSBERG 541 retkeilyauto VM. 2013 UUSI
39.990 €
115 hv Euro 5, rek. 4:lle, pituus 5,4 m

auton jäsenetuhintaan
Kuopion Retkiautosta.
Kuopion Retkiauto myöntää yhdistyksemme (021)
jäsenille jäsenalennuksen
normaalihinnasta.

WEINSBERG 650 puoli-integroitu VM. 2013 UUSI
49.990 €
130 hv Euro 5, rek. 4:lle, pituus 7,0 m

WEINSBERG 440 matkailuvaunu VM. 2013 UUSI
paino 930 kg, vuoteet 4:lle, hyvät varusteet
16.990 €

RAHOITUS 2,9 % KOROLLA.
HINNAT SIS. ALV 24 %.
HINNAT SUORAN
KAUPAN HINTOJA
HYVIN VARUSTEIN!

BÜRSTNER A650 parivuode
VM. 2012 käytetty
130 hv, rek. 6:lle, pituus 6,5 m,
HINTAPOMMI 45.999 €

BÜRSTNER T660 puoli-integroitu
VM. 2011 käytetty
130 hv, rek. 4:lle, pituus 6,8 m,
SHOKKIHINTAAN 42.999 €

MYÖS VUOKRAUS EDULLISESTI!

Uudet laadukkaat matkailuautot
31.5. asti 599,- / viikko

www.retkiauto.fi

Niiralankatu 26, Kuopio

kysy lisää 0400 672 900, myös iltaisin ja viikonloppuisin

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

Kysy lisää!
Soittaa voit myös
iltaisin ja
viikonloppuisin!

Puh. 0400 672 900
www.retkiauto.fi

Hinnasto 5/2012–4/2013
Kausipaikka, sisältää 1 vrk kesäisäntävelvoitteen
Sähkö kausipaikkalaiset
Sähkön ennakkomaksu 40 €
Aluemaksu touko–elokuu, joka 6 vrk. ilmainen
– sisältää valosähkön ja saunan yleisellä vuorolla
Aluemaksu syys–huhtikuu, joka 6 vrk. ilmainen
– sisältää lämmitys-sähkön ja saunan yleisellä vuorolla
Aluemaksu Kuopion (021) yhdistyksen jäsenille
ympäri vuoden -2 €/vrk
Sähkölämmitys
– ilman mittaria
Sähkö ilmastointilaitteelle
Matkailuajoneuvon säilytys, tilapäinen
– marras–huhtikuu. 1.5 alk.18 €/vrk

300 € (jäs.),
muut 400 €/vuosi
15 snt/kWh
18 €/vrk (jäs.)
23 €/vrk (ei jäs.)
23 €/vrk (jäs.)
28 €/vrk (ei jäs.)
5 €/vrk
3 €/vrk
5 €/vrk, 45 €/kk

Venepaikka, kausipaikkalaisille
30 €/vuosi
Perhesauna
10 €/45 min
Pyykkikone
3 €/kerta
Kuivausrumpu
2 €/kerta
Kuivauskaappi
3 €/kerta
Hella / uuni
2 €/2 tuntia
Kaasu
23 €
Karavaanikaapeli
2.5 €/vrk
Auton lämmitys vrk-kävijät
(kausipaikkalaiset vain oman mittarin kautta)
3 € / 2 tuntia
Ilmoitus Reissaajat lehdessä
10 € / 021 jäsenten
– osto/myynti/vaihdetaan palstalla
rivi-ilmoitukset
Tipulan ja tuvan yksityiskäyttö 021-jäsenille.
Kysy isännältä ehdot.
50 € / vrk
Jäsenmaksut yhd. osuus 20 €/vars. jäsen, 5 €/rinnakkaisjäsen
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HUUMORIN KUKKIA, HAUSKOJA JUTTUJA,
SAVOLAESTA SANANRIESKOO
ELI PALSTA PÄIVIEN PIRISTYKSEKSI
Vaikka Ystävänpäivä oli ja meni jo, voimme silti aina muistaa Ystäviä.
Jokaisella olisi hyvä olla ainakin yksi sellainen. Tässä pari ajatusta
ystävyydestä Tommy Tabermannin sanoin:
Ystäväni, ne jotka etsivät
yhtaikaa myrskyä ja rauhaa
eivät löydä perille
kulkematta käsi kädessä
miten kaukana toisistaan
kulkevatkaan
Tommy Tabermann

Jokainen
joka on pidellyt
aaltojen silittämää
kiveä kädessään
tietää
että jatkuvilla hyväilyillä
on ihmeitä tekevä voima
Tommy Tabermann

Ajatus onnesta
Onnea ei voi ostaa,
ei myydä tai varastaa.
Onni ei tule helposti,eikä se jää pysyvästi.
Yleensä se tulee vaikeimman kautta.
Ja silloin, kun osaat sitä vähiten odottaa.

KEVÄÄN ODOTUS
Luonto vielä vaiti oottaa,
linnut laulullansa ilmottaa,
kevät kohta koittaa,
valo pitkän talven voittaa.
purot kohta solisee,
pensaassakin kolisee,
kettu, myyrä sekä oravat
taakseen jättää talven tavat.
Kuuset ne tuoksuu
ja koivut,
lähtee mahlat juoksuun.

Metsän eläimet
koloissaan,
omissa on oloissaan
kevättä jo oottaa
talvi jääköön taa
Maa milloin paljastuu
joko syötävää saa suu?
On kevään tuntu,
jo poistuu talven kylmä huntu.
Luulen että kuulen,
havinaa pienten siipien
ja kun käännän pään,
silloin minä nään
hiiren pienen kiipien
kotikoloon menee hiipien.
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Vielä kuulla saan,
tikka jossain
käpyä nakuttaa,
joutsenparvet pian liitää,
kurkikin se huutaa,
ja suota etsii,
jos ei muuta.
Tule kaunis kevät
Ja mikäs sitten muu
kuin niin iki-ihana
keltainen toukokuu!
		Annukka K

Reissaajat

Savolainen ravintolassa

Kohteliaita savolaisia
sanontoja eri tilanteisiin

Tarjoilija, saisinko ruokalistan! =
Tarjoelija hoe, piästäskö myö syömään?
Mitä teillä on lounaslistalla? = Mittee teillä oes näen päevällä?
Saisinko teelusikan? = Viskooppa melekutin!
Neiti, saisinko tulitikkuja! = Toesijako tikkuja!
Saisinko kylmää juotavaa? = Saesko kylymee juotavoo?
Saanko oluen! = Toesijako kaljan!
Saisinko paikallista olutta? = Oesko jottae tämänseuvun kaljoo?
Haluaisin kalakukon! = Ottasin yhen kalakukon!

Pankaa se linkkuveitsi pois, pyydän! =
Paa poekkeen se lipstuikkarj!
Liukastuin ja loukkasin lonkkani =
Pyllähin persiillenj ja särin ronkkonj!
Onko täällä skini-ongelmaa? =
Hyppiikö tiällä lanit silimille?
Anteeksi, ei ollut tarkoitus töniä =
Mäne muuvalle siitä torottammaan!
Olen pahoillani = Häh, mikä se...
Anteeksi häiriö = Kuulettako työ!
Pääsisinkö tästä ohitse? = Väestähän vähäsen
Olen pahoillani, en polta = Osta vuan omat tupakkis
Tarkoitukseni ei ollut loukata neitiä =
Oo tässä akkoen mieliks!
Ei, en sanonut teistä mitään = Mittees siinä toljotat?
En toki haastaisi riitaa noin ison miehen kanssa =
Outtele siinä, minä kutun poejat!
Menkää tiehenne! = Alakakee kalappia!
Ei, en aio antaa teille savuketta, senkin huligaanit!
= Suatta uskoo, että sätkee ee tipu, helekkarin
roestikkaat!
Mitä tämä tarkoittaa? = Mittees se tämä meinoo?
Enhän toki luule, että te olisitte häiriöksi vain sen
takia, että olette romaneja =
Viskoo se kalja huiviis ja veppaele pihalle
Olen romanikulttuurin ystävä = Sorsasalossa jos
vinkit tietää voep suaha rahhookii!
Korvaan toki teidän päälle kaatamani oluen =
Jos neitille passoo korvoon luonnossa kun tuntuu
hoosut jo olovan märkänä...
Ei, en tuijottanut teidän puolisoanne =
Määppäs ukko pelloomaan pottia jokssii aekoo!
Ymmärrän toki, että te olette täysin kunniallinen
nainen = Jos passoo että pankkisiirron annat nin
mikä ettei...

SANALEIKKEJÄ
Tekevälle sattuu: Ompeluvirheen takia napit vastakkain
paitatehtaalla!
Ammattipurjehtija ottaa tyynen rauhallisesti.
Aikakone sai uuden treenikämpän. Sani teetti tilat.
Lakimies tietää kaikenlaista.
Vangilla on karatessa musta vyö.
Gorbatshovilla oli omituinen päähänpinttymä.
Betonimiehet olivat omassa elementissään.
Enpäs lentänyt retkuun, sanoi kärpänen kun pummia väisti.
Kanadalainen ei päässyt ylös eikä alaskaan.
Mistä alkuihminen sai kipinän tulentekoon?
Ette tulleet kutsuntoihin? - Minulla oli oma syyni.
Intoni vetää pitkää tikkua loppui lyhyeen.
Huomenna kylvetään sanoi likainen maanviljelijä.
Joimme maitokahvia. Tunnelma oli lattea.
Joskus joutsenet näyttävät kurjilta.

Hyvää kevättä kaikille
Reissaajat -lehden
lukijoille!

			

Terveisin Toimitus
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ILOA KAIKKIIN HETKIIN!
Reissaajat

alk. 17.680 €
alk. 58.390 €

alk. 31.500 €

alk. 56.710 €

LÄHES 50 AUTOA/VAUNUA LÄMPIMISSÄ SISÄTILOISSA

Suuri valikoima käytettyjä
matkailuautoja ja -vaunuja
Käytetyistä autot:
Matkaaja Fiat-Matkaaja
Bürstner A572-2 Active
Dethleffs A 5431
Solifer Mobile 544
LMC A645
Knaus Sport Travell
Solifer 644
Dethleffs A6881 Advantage
Eura Mobil A580 LS
Sunlight A69
Dethleffs I5832
Dethleffs Premium Class I5836
Solifer 636
Arto 59 L
Dethleffs BUS II
Sharky L8
Dethleffs T5846 Premium Class

1988
1999
2002
1999
1999
2005
2001
2005
2007
2009
1997
2002
2005
2005
1998
2008
2005

6 900
18 400
19 450
19 500
23 700
26 700
28 450
30 600
36 900
39 900
22 900
32 500
38 950
39 990
36 900
36 900
37 500

Adria Coral 660 SL
2007
LMC Liberty TI 692
2008
Rapido 7086F
2006
Kabe Travel Master MF
2004
Elnagh Baron 125
2011
Hobby Van Exclusive DL 500 GESC 2011
CS Reisemobile Korfu Peugeot 2,5 1997
Volkswagen Carsport
2008

39 900
41 900
42 950
44 900
45 500
59 990
14 950
34 500

Käytetyt vaunut
Matkaaja Fiat-Matkaaja
Bürstner A572-2 Active
Dethleffs A 5431
Solifer Mobile 544
LMC A645
Knaus Sport Travell
Solifer 644
Dethleffs A6881 Advantage

6 900
18 400
19 450
19 500
23 700
26 700
28 450
30 600

1988
1999
2002
1999
1999
2005
2001
2005

Eura Mobil A580 LS
2007
Sunlight A69
2009
Dethleffs I5832
1997
Dethleffs Premium Class I5836 2002
Solifer 636
2005
Arto 59 L
2005
Dethleffs BUS II
1998
Adria 655 SP
2006
Sharky L8
2008
Dethleffs T5846 Premium Class 2005
Adria Coral 660 SL
2007
LMC Liberty TI 692
2008
Rapido 7086F
2006
Kabe Travel Master MF
2004
Elnagh Baron 125
2011
Hobby Van Exclusive DL 500 GESC 2011
CS Reisemobile Korfu Peugeot 2,5 1997
Volkswagen Carsport
2008

KATSO LISÄÄ WWW.HSPITKANEN.FI

KYSY RAHOITUS
TARJOUSTA!

M.A.T.
JÄSENLIIKE

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

36 900
39 900
22 900
32 500
38 950
39 990
23 800
36 900
36 900
37 500
39 900
41 900
42 950
44 900
45 500
59 990
14 950
34 500
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Ruokaohjeita reissaajalle
Matka tyssää ilman polttoainetta,
myös reissun päällä olijoilla. Välillä
on tankattava, oli sitten kyseessä
auto tai kuski. Ettei tulisi naposteltua
ylimääräistä, on hyvä pitää säännöllisestä ruokailurytmistä kiinni.
Vaikka maisemat vaihtuvatkin ja
matka etenee, eivät kalorit kuitenkaan kyydissä istuessa tahdo kulua.
Välttääkseen ylimääräisiä kaloreita,
kasvisvoittoista ruokavaliota olisi
itse kunkin hyvä noudattaa. Seuraavassa helppoja, hyvänmakuisia ja
terveellisiä ohjeita, nämä salaatitkin
ovat suhteellisen nopeita valmistaa.
Muista: makuja saat mausteilla!

Kaada jäiset
marjat kattilan
pohjalle. Lisää
sokeri ja vesi
kattilaan.
Nosta kattila liedelle ja
kuumenna kiehuvaksi sekoittamatta. Kun
vesi kiehuu, nosta kattila liedeltä. Sekoita
perunajauhot kylmään vesitilkkaan sileäksi seokseksi ja lisää se ohuena nauhana
sekoittaen kiisselipohjaan. Nosta kattila
takaisin liedelle. Kun kiisseli alkaa uudelleen
kuplia, nosta kattila pois liedeltä.
Kaada kiisseli tarjoiluastiaan jäähtymään
ja ripottele pinnalle hiukan sokeria kuorettumisen estämiseksi. Tarjoa jäähtyneenä
sellaisenaan tai kermavaahdon kanssa
jälkiruoaksi.

Lämpimät voileivät

Lämmin kalkkunasalaatti

9 kpl paahtoleipiä
margariinia
9
siivua kinkkuleikkeleitä
(esim. korppukinkku)
2 prk ananaspaloja
(tai tomaattiviipaleita)
100 g juustoraastetta
rouhittua mustapippuria
Laita paahtoleivät uunipellille leivinpaperin
päälle, ja voitele ne margariinilla.
Laita leipien päälle kinkkuleikkeleet ja
laita ananaspalat kinkkujen päälle jakaen
ne tasaisesti jokaiselle leivälle, ja laita sitten
pippuria oman maun mukaan.
Laita sitten juustoraastetta niin, että
jokaisella leivällä on suunnilleen saman
verran juustoa.
Paista uunissa: 225 asteessa keskitasolla
10–15 minuuttia tai sitten kun juusto on
ottanut hieman väriä.

Marjakiisseli (ohje Pirkka-lehti)
1 ps (400 g) Pirkka marjasekoitusta
(pakaste)
½
lvettä
3/4 dl
sokeria
2 ½ rkl
perunajauhoja
½ dl
kylmää vettä

2
4
400 g
1 dl

öljyä
punasipulia lohkoina
omenaa lohkoina
kalkkunan fileepihvejä
makeaa chilikastiketta
suolaa
rouhittua mustapippuria
pari kourallista salaatinlehtiä

Kastike
1
sitruunan mehu
3 rkl öljyä
1 rkl dijonsinappia
suolaa
rouhittua mustapippuria
Koristeeksi tuoreita yrttejä
Kuumenna öljy
paistinpannussa. lisää punasipulit sekä
valkosipuli ja
kuullota niitä
pari minuuttia.
Lisää omenat ja
jatka kuullottamista hetki. Ota sipulit ja omenat pannusta
pois.
Paista kalkkunan fileepihvit molemmilta
puolilta kauniin värisiksi. Lisää chilikastike.
Mausta sitten pihvit suolalla ja mustapippurilla. Hauduta miedolla lämmöllä noin
5 minuuttia. Ota pihvit pois pannusta ja
leikkaa ne viipaleiksi.
Kaada sipulit ja omenat takaisin pannuun
ja kuumenna hyvin.
Huuhdo ja kuivaa salaatit. Laita ne tarjolle.
Lisää sipulit, omenat ja kalkkunapalat päälle. sekoita kaikki kastikeaineet keskenään ja
valuta kastike salaatin joukkoon. Koristele
yrteillä.
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Illanistujaisiin sopiva
Texmex-salaatti
1 rkl öljyä
400 g maustamattomia broilerin 		
fileesuikaleita
tacomaustetta maun mukaan
250 g Queso Blanco meksikolais-		
tyyppistä juustoa paloiteltuna
1
ruukku tammenlehväsalaattia
200 g miniluumutomaatteja
300 g hunajamelonia paloina
1 prk ananaspaloja valutettuna
½-1 punainen paprika suikaleina
½
kurkku paloina
1
punasipuli renkaina
100 g nachoja
jalapenoja
Lisäksi:
creme fraichea
tai salaattikastiketta
Kuumenna
öljy pannulla ja
paista broilerin
fileesuikaleet,
mausta tacomausteella.
Paloittele meksikolasityyppinen juusto ja
paista kevyesti pannulla molemmin puolin.
Kokoa salaattiaineksista kerroksittain
salaatti ja koristele esim. tuoreilla mansikoilla. Tarjoa seuraksi creme fraichea tai
salaattikastiketta.

Köyhät ritarit
4–8
2 dl
1
4 tl

viipaletta kuivahtanutta pullaa tai
paahtoleipää
maitoa tai soijamaitoa
kananmuna
vaniljasokeria
margariinia tai voita

Riko kananmuna ja sekoita sen sisus maidon ja sokerin kanssa. Jos käytät soijamaitoa, et tarvitse kananmunaa.
Kasta paahdetut/kuivat leivät kummaltakin puolelta muna-maito-seokseen ja
paista rasvassa molemmin puolin kauniin
ruskeiksi.
Tarjoile hillon ja jäätelön tai kermavaahdon kera.
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avoinna läpi vuoden.

- kaikki paikat uusilla EN-pistokkeilla
- kantavia paikkoja myös suurille ajoneuvoille
- sauna päivittäin
- erillinen huoltorakennus, jossa wc:t,
suihkut, inva-wc ja -suihku
- astioiden tiskaus
- luku- ja tv-tupa
- kemsan tyhjennys
- harmaan veden ajokaivo
- kaasua saatavana
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