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ŠKODA Yetin ostajalle kattava
varustelu kaupan päälle
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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 yhdistyksemme jäsenet!
Kevät ja kesä ovat vihdoinkin saapuneet Savoon. Toivottavasti
kelit olisivat matkailun kannalta edellistä vuotta paremmat.
Kuluva vuosi on monelle yhdistykselle haasteellinen siksi,
että käyttöön tulevat uudet turvavälisäännöt leirintäalueella.
Uusi turvaväli noudattaa niin sanottua neljän metrin sääntöä.
Turvaväli neljä metriä lasketaan vaunusta tai autosta käsittäen
myös etuteltat, terassit, etukatokset sekä auton jos se sijaitsee
vaunun vieressä. Näin 1,8 metrin sääntö on historiaa. Neljän
metrin sääntö koskee myös vaunun aisasta laskettuna, vaikka
se ei olekaan palavaa materiaalia. Uusi turvavälisääntö astuu
voimaan treffeillä heti ja muuten vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämä muutos tulee aiheuttamaan myös yhdistyksemme
leirintäalueella Alatalossa erilaisia toimenpiteitä asian saattamisessa vaaditulle tasolle määräaikaan mennessä. Turvavälisäännön voimaantuleminen
ja varsinkin sen tiukka
aikataulu kuten myös
varojen puute uusiin
järjestelyihin alueilla
aiheutti 26.5.2013 pidetyssä liittokokouksessa
jäsenjärjestöiltä asiallista kritiikkiä liittoa
kohtaan. Kysymys on
kuitenkin meidän kaikkien turvallisuudesta,
joten asia on hyvä.
Liittokokoustreffit
pidettiin 24.5.–
26.5.2013
Rauha-
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lahden leirintäalueella Kuopiossa sekä varsinainen liitto-kokous
26.5.2013 Kuopion Musiikkikeskuksen Konserttisalissa. Kokouksessa valittiin kolme uutta hallituksen jäsentä. Valituiksi
tulivat: Hanna Jokinen Tampere, SF-Caravan Kokemäen seutu
ry, Kauko Meriläinen, Raahe, SF-Caravan Lohenpyrstö ry ja
Jari Valkeapää Masku, SF-Caravan Liedon seutu ry. Liitolla on
edessä kova vuosi 2014, jolloin liitto täyttää 50 vuotta.
Omalla alueellamme Alatalossa ovat kevään ja alkukesän
askareet hyvässä vauhdissa. Kevätsiivoukset on tehty, puut
on pätkitty, halkaistu ja pantu nätisti pinoon kuivumaan sekä
saunatien sähkökotelot laitettu kuntoon. Grillilaavu on alkanut
hahmottua rantaan sekä ikkunaremontti Alatalon päärakennuksessa on alkanut. Tehtävää riittää. Vapaaehtoisia tarvitaan lisää
tasaamaan niiden vapaaehtoisten työtä, jotka jaksavat puurtaa
jotta meillä kaikilla olisi mukava oleskella alueellamme. Tänäkin keväänä olemme saaneet kehuja matkailijoilta siisteydestä,
yhteisten tilojen toimivuudesta, alueen sijainnista ja kauneudesta sekä ennen kaikkea saunasta, joka lämpiää puukiukaalla.
Mutta mikään ei tule eikä valmistu itsestään, olemme vaarallisella tiellä, jos pidämme asioita ja ihmisiä itsestään selvyyksinä.
Kausipaikan varanneita vaunu- tai autokuntia on tällä hetkellä
123, joten vielä on muutama paikka vapaana.
Moneen otteeseen ja monessa yhteydessä on puhuttu vapaaehtoistyön tärkeellisyydestä yhdistyksille. En voi olla mainitsematta sitä nytkään. Tosiasiahan on, että jos yhdistys joutuu
ulkoistamaan tehtäviä, kuten esim. isäntävuoroja, joku sen tulee
maksamaan. Sen tähden on tärkeää, että jokainen olisi mukana
omien kykyjensä ja voimiensa mukaan. . Lisäksi se on omiaan
luomaan yhteisöllisyyttä, jonka näen ensiarvoisen tärkeänä
yhteisöllemme tulevina aikoina. Ottakaa yhteyttä aluepäällikkö
Kimmoon, kertokaa itsestänne ja mitä taitoja teillä on tarjota
yhteisen hyvän käyttöön.
Toivotan koko reissaavalle karavaaniväelle hyvää kesää ja
turvallisia kilometrejä tien päällä.
Pekka Haapaniemi
128470
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Hallitus, toimikunnat
ja muut henkilöt
Hallitus

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

Puheenjohtaja
Pekka Haapaniemi
Varapuheenjohtaja Seppo Kumpulainen
Sihteeri
Jari Alanen
Raija Kaismala
Seppo Kaismala
Mikko Korkelainen
Jukka Sikanen
Sakari Hoffren
Kimmo Hirsi

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

Toimistotoimikunta
Puheenjohtaja

Aluetoimikunta
Puheenjohtaja

Ilmoitusmyynti
Mikko Korkelainen
Metsurintie 19 A 7, 70150 Kuopio
050 525 6640
Kaikki sähköpostit muodossa
etunumi.sukunimi@sfc-kuopionseutu.net

Pirjo Keinänen
Oili Känninen
Rung Saastamoinen
Anneli Hirsi
Helena Suhonen
Eija Saksa

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

Naistoimikunta
puheenjohtaja

Terttu Hyvärinen
Sirkka Judin

Seppo Heikkinen
Eine Luostarinen
Kirsi Rissanen
Airi Pakarinen

Taloustoimikunta
Puheenjohtaja

Sakari Hoffren
Seppo Heikkinen
Raija Kaismala

Hallituksen
ulkopuolella
Taloudenhoitaja
Jäsenkirjuri

Seppo Heikkinen
Jorma Sareskivi

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.

Alatalon emäntä
ja naistoimikunnan
puheenjohtaja

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

Vuoden karavaanariksi
valittiin yksimielisesti
Mikko Vesterinen
Mikko tunnetaan rehtinä ja toimeliaana
miehenä, joka ei puhu kenestäkään
pahaa.
Onnittelut koko porukalta Mikolle.
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Uudet jäsenet ajalla 26.1.2012–29.4.2013
144228-0
144095-0
123375-0
143918-0
144079-0
051298-1
143855-0
143819-0
116662-0
089655-0
143914-0
144296-0
144110-0
144049-0
144105-0

Anetjärvi Juha
Asikainen Sari
Eskelinen Yrjö
Heiskanen Olli
Heiskanen Veijo
Hätinen Raimo
Jolkkonen Pasi Eljas
Karhunen Timo
Kemppainen Pekka
Kröger Kari
Kähäri Sirpa
Kärkkäinen Antero
Mehtonen Markku
Minkkinen Vesa
Möttönen Tauno

Nerkoo
Paukarlahti
Mäntylahti
Leppävirta
Kuopio
Kuopio
Vartiala
Karttula
Varkaus
Kuopio
Räsälä
Siilinjärvi
Hiltulanlahti
Pieksämäki
Rautalampi

140479-1
143680-0
108911-0
144366-0
143836-0
041438-0
144363-0
083264-0
040773-0
143865-0
143844-0
143755-0

Paananen Marika
Parviainen Kari
Pohjolainen Leila
Ruuskanen Seppo
Savolainen Risto
Soininen Matti
Valtanen Olli
Venäläinen Veijo
Vesterinen Tapani
Väänänen Irma
Yli-Sikkilä Jorma
Ylitalo Yrjö

Yhteensä

27

Suonenjoki
Kuopio
Kuopio
Lapinlahti
Kuopio
Kuopio
Leppävirta
Nilsiä
Muuruvesi
Kuopio
Suonenjoki
Kuopio

Kevätkokous
14.4.2013
Alatalossa.

KIITOS!
Yhdistyksemme edustajat liikkuvat
:n autoilla.
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KAUSIPAIKKALEIRINTÄSÄÄNNÖT
Kausipaikka varataan ajalle 1.5.–30.4. (12 kk)
Kausipaikan haltijan on noudatettava yhdistyksen
sääntöjä, yhdistyksen Alatalon leirintäalueelleen
määräämiä leirintäsääntöjä sekä kausipaikkaleirintäsääntöjä. Edellä mainittujen sääntöjen lisäksi on
noudatettava aluepäällikön, isännän ja yhdistyksen
hallituksen erikseen antamia määräyksiä ja ohjeita.
Kausipaikan haltija on velvollinen osallistumaan isäntäkoulutukseen.
Kausipaikkaleirintä- ja muut maksut määräytyvät vuosittain vahvistetun hinnaston mukaisesti. Kaikki edellisen kauden maksut on
oltava maksettuna ennen kausipaikan varaamista. Kausipaikkamaksu on maksettava kausipaikan varaamisen yhteydessä ja täytettävä
majoituslain mukainen majoituslomake. Edellisen kauden haltijalla
on etuoikeus varata sama paikka uudelle kaudelle.
Kausipaikan haltija maksaa kuluttamansa sähkön matkailuajoneuvonsa kiinteän mittarin mukaan ja yhdistyksen määrittämän
aikataulun mukaan. Sähkömittarilukema on ilmoitettava paikkaa
varattaessa ja sähkömaksuja maksettaessa, sekä matkailuajoneuvolla alueelta poistuttaessa ja palattaessa. Noudatettava hallituksen
erikseen antamia sähkömääräyksiä ja -ohjeita sähkömaksuihin
liittyen.
Matkailuajoneuvossa on oltava kiinteä sähkömittari ja mittauksen
oikeellisuus on varmistettava. Yhdistyksellä on oikeus tarkistaa
sähkön mittaus ja mittauksen oikeellisuus.
Matkailuajoneuvon haltija on velvollinen pitämään kaikki sähkölaitteensa lakien ja asetusten mukaisessa kunnossa. (Sähköturvallisuuslaki 410/1996, SFS 6000-7-721).
Matkailuajoneuvon tulee olla katsastettu (tieliikennekelpoinen).
Merkittävä kausipaikkalaisten majoituskansioon alueelle tullessaan tulopäivämäärän ja alueelta poistuessaan lähtöpäivämäärän,
henkilölukumäärän ja asutut vuorokaudet.
Tekee isäntävuoron hallituksen laatiman toimintaohjeen mukaan.
Isäntävuoron tekemättä jättäminen aiheuttaa laiminlyönnin käsittelyn yhdistyksen hallituksessa.
Kausipaikalle voi aluepäällikön luvalla rakentaa matkailuajo-

neuvoon tarkoitetun etuteltan tai -katoksen pohjalavan. Muiden,
kuin matkailuajoneuvoon valmistettujen etutelttojen ja -katoksien
sekä markiisien käyttö on alueella kielletty. Paikkaa voi kunnostaa
asiallisesti kukkaistutuksineen. Kausipaikan haltijan on pidettävä
paikkansa siistinä. Hoitamattoman paikan siistiminen aluepäällikön
toimesta aiheuttaa 50 euron siistimismaksun. Kausipaikan haltija
on vastuussa kaikista rakennelmistaan.
Jos kausipaikan haltija luopuu paikastaan kesken kauden, siirtyy
paikka välittömästi yhdistyksen haltuun. Maksettuja kausipaikkamaksuja ei palauteta. Kausipaikan haltija purkaa rakennelmat ja
siistii paikan lähtiessään sekä täyttää kirjallisen luopumisilmoituksen.
Matkailuajoneuvollaan matkalle lähtiessään kausipaikan haltija
merkitsee paluupäivämäärän kausipaikalleen. Mikäli paluu tapahtuu aikaisemmin ja paikka on vieraiden käytössä, kausipaikan
haltija sijoittaa matkailuajoneuvonsa alueisännän osoittamalle
vapaalle paikalle odottamaan paikkansa vapautumista.
Paikalle jäävät tavarat on poistettava tai pakattava siististi ja
sijoitettava ne siten, että paikka on muiden esteettömässä ja vapaassa käytössä.
Treffien aikana ja muulloinkin kaikki vapaat kausipaikat ja
paluupäivämerkitsemättömät paikat ovat yhdistyksen käytössä.
Samaan ruokakuntaan kuulumaton ei voi majoittua kausipaikan
haltijan matkailuajoneuvossa ilman hänen läsnäoloaan. Pakottavissa tilanteissa leirintäalueen aluepäällikkö voi antaa luvan tilapäiseen
majoittumiseen kausipaikan haltijan anomuksesta.Kausipaikan
haltija vastaa kuitenkin vieraistansa.Kausipaikan haltija ei voi
jälleenvuokrata paikkaa kolmannelle osapuolelle.
Kausipaikan varaaja ei voi majoittua ns. vieraspaikoille.
Näiden sääntöjen rikkominen ja erimielisyydet käsitellään tarvittaessa SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallituksessa.
Jos kausipaikan haltija toistuvasti rikkoo alueen leirintäsääntöjä
SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n hallituksen antamasta kirjallisesta
varoituksesta huolimatta voi hallitus päättää, että kausipaikan
haltija menettää kausipaikkansa. Tässä tapauksessa ei kausipaikkamaksua eikä sen osaakaan palauteta.

LEIRINTÄSÄÄNNÖT
Leirintämaksu sallii vapaan oleskelun alueella seä
yleisten palveluiden käytön (sauna yleisellä vuorolla,
suihkut, vesi, jätehuolto, yhdistyksen veneet). Osallistumisen yhteisiin tapahtumiin (treffeillä ohjelmamaksu
maksettava).
Leiriytyminen alueella on sallittu vain matkailuajoneuvolla.
Leiriytyjän on sijoitettava matkailuajoneuvonsa vetoautoineen
annettujen ohjeiden mukaisesti. Turvavälejä on ehdottomasti noudatettava. Yleinen turvaväli on neljä metriä.
Käytettävä vain asianmukaisia sähkökaapeleita. Ajoneuvon
liitäntäkaapelin tulee olla standardin SFS 6000-7-721 mukainen.
Matkailuajoneuvon ulkopuolella käytettävät sähkölaitteet tulee olla
ulkokäyttöön soveltuvia standardi SFS 6000-8-804.
Avotulien teko ja -pito on ehdottomasti kielletty sisätiloissa,

etuteltoissa tai seinällisissä etukatoksissa (pl. matkailuajoneuvoon
asennetut liedet, uunit jne.). Avotulen teko on sallittu vain niille
varatuissa paikoissa.
Käytettävä suljettua harmaavesisäiliötä. Talvella voi käyttää
avoastiaa.
Omistaja on vastuussa seuraeläimistään, jotka on alueella pidettävä aina kytkettynä.
Alueella on noudatettava leirintäsääntöjä, sekä mahdollisia aluepäällikön tai -isännän antamia määräyksiä ja ohjeita.
Hiljaisuus alueella on klo 23.00–07.00.
Yhdistys ei korvaa matkailuajoneuvolle, vetoautolle tai lisävarusteille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja, johtuivatpa nämä
sitten lumen putoamisesta, puitten kaatumisesta, ilkivallasta tai
muusta sellaisesta.
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SÄHKÖMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET
Viite: leirintäsäännöt ja kausipaikkaleirintäsäännöt
Käytettävä vain asianmukaisia sähkökaapeleita.
Ajoneuvon liitäntäkaapelin tulee olla standardin SFS
6000-7-721 mukainen. Matkailuajoneuvon ulkopuolella
käytettävät sähkölaitteet tulee olla ulkokäyttöön soveltuvia standardi SFS 6000-8-804.
Kausipaikan haltija maksaa kuluttamansa sähkön matkailuajoneuvonsa kiinteän mittarin mukaan ja yhdistyksen määrittämän
aikataulun mukaan. Sähkömittarilukema on ilmoitettava paikkaa
varattaessa ja sähkömaksuja maksettaessa, sekä matkailuajoneuvolla alueelta poistuttaessa ja palattaessa. Noudatettava hallituksen
erikseen antamia sähkömääräyksiä ja -ohjeita sähkömaksuihin
liittyen.
Matkailuajoneuvossa on oltava kiinteä sähkömittari ja mittauksen
oikeellisuus on varmistettava.
Yhdistyksellä on oikeus tarkistaa sähkön mittaus ja mittauksen
oikeellisuus.
Matkailuajoneuvon haltija on velvollinen pitämään kaikki sähkölaitteensa lakien ja asetusten mukaisessa kunnossa. (Sähköturvallisuuslaki 410/1996, SFS 6000- 7-721).

* Sähkönseuranta
Sähkönseuranta perustuu erilaisiin ilmoituksiin ja maksutoimenpiteisiin. Ko. kirjanpitoon merkittävät tiedot ovat lähtökohtaisesti
kausipaikan haltijan ilmoituksia ja maksuja. Sähkönseurantaan
liittyvät ilmoitukset ovat:
– aloitusilmoitus
– reissuilmoitus
– käteismaksuilmoitus
– ennakkomaksuilmoitus

Sähkömääräykset

** Reissuilmoitus

Sen lisäksi, mitä leirintäsäännöissä ja kausipaikkaleirintäsäännöissä (yllä oleva) on määrätty, on kausipaikan haltijan noudatettava
seuraavia hallituksen erikseen antamia sähkömääräyksiä.

Sen lisäksi mitä leirintäsäännöissä ja kausipaikkaleirintäsäännöissä määrätään, on kausipaikan haltija velvollinen tekemään
”reissuilmoituksen” aina, kun hän lähtee matkailuajoneuvollaan
Alatalosta ja palaa leirintäpaikalleen Alataloon. Ilmoitus tuodaan
lähdettäessä isännälle, jolla on oikeus tarkastaa lähtijän mittarilukema. Lähdettäessä ”reissuun” merkitään ilmoitukseen: lähtöpäivä,
mittarilukema, sekä kausipaikalle merkitty paluupäivä.

* Sähkönseurannan sähkötili
Yhdistys ylläpitää jokaisen kausipaikan haltijan osalta sähkönseurantakirjanpitoa, jossa jokaiselle on oma sähkötili. Kausipaikan
haltijalla on mahdollisuus saada tilistään tarvittaessa tietoja, esim
merkittyjä kWh-lukuja, suoritettuja maksuja, tilin saldo tai esim
yhteenvedon maksuistaan. Sähkönseurantakirjanpito on tarkoitettu
suojaamaan sekä yhdistyksen, että kausipaikan haltijan oikeuksia.

* Sähkömaksut
Sähkönkulutusmaksut maksetaan neljä kertaa vuodessa maksukausittain. Maksukaudet ovat 21.4.–20.6. * 21.6.–20.8. * 21.8.–20.12.
* 21.12.–20.4. (Jos kausipaikan haltija luopuu kausipaikastaan
erillisellä kirjallisella ilmoituksella, viimeinen maksu 30.4.)
Sähkönkulutusmaksu = (edellisen kauden kWh-lukema >
päättyvän kauden kWh-lukeman erotus * määrätty kWh-maksu)
(esim. 1234-1000=234 kWh*0,15=35,10 €) on maksettava kolmen
(3) päivän kuluessa sähkömaksukauden päättymisestä. Maksut
kirjataan yhdistyksen ylläpitämään sähkönseurantakirjanpitoon
kausipaikan haltijan sähkötilille.
Kulutuksen jäädessä pienemmäksi, kuin kausipaikan haltija on
maksanut ennakkomaksuja, ei ennakoita palauteta, vaan ne jäävät
”hyvityksenä” ao. sähkötilille.
Kausipaikkasääntöjen mukaan ”Kausipaikka varataan ajalle
1.5.–30.4. (12 kk)”. Kausipaikkaa varattaessa on esitettävä kahden henkilön (varmentajan) allekirjoittama SÄHKÖMITTARIALOITUSILMOITUS sähkönseurantaa varten. Lomakkeen saa
isännältä (malli alapuolella).

Palattaessa ”reissusta” ilmoitus tuodaan isännälle, ennen matkailuajoneuvon viemistä kausipaikalle!
Isännällä on oikeus tarkastaa tulijan mittarilukema. Palattaessa
ilmoitukseen merkitään: Paluupäivä ja mittarilukema.

”Reissussa” kulutettujen kW-tuntien laskemista ei tarvita, kirjanpito laskee ne automaattisesti.
”Reissussa”
kulutettujen
kW-tuntien laskemista ei tarvita, kirjanpito laskee ne automaattisesti.
*** Sähkömaksujen
maksaminen
*** Sähkömaksujen maksaminen

jatkuu seur. sivulla –>
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alla olevan ”käteis- ja ennakkomaksuilmoituksen” molemmat puolet. Isäntä tai maksun
vastaanottaja puolittaa ilmoituksen ja liittää maksajan kuitin maksajalle jäävään kappaleeseen, sekä
merkitsee kassakuitin numeron molempiin puoliin.

Reissaajat
”Reissussa” kulutettujen kW-tuntien laskemista ei tarvita, kirjanpito laskee ne automaattisesti.

*** Sähkömaksujen maksaminen
Sähkömaksuja voi maksaa:
– ennakkoon Alatalon kassaan
– ennakkoon verkkopankissa tai pankissa
– kausimaksuna (määräaikaismaksu) Alatalon kassaan
– kausimaksuna (määräaikaismaksu) verkkopankissa tai pankissa
Maksaessaan esim. ennakko- tai kausimaksun käteisellä Alatalon
kassaan kausipaikan haltija täyttää alla olevan ”käteis- ja ennakkomaksuilmoituksen” molemmat puolet. Isäntä tai maksun
vastaanottaja puolittaa ilmoituksen ja liittää maksajan kuitin maksajalle jäävään kappaleeseen, sekä merkitsee kassakuitin numeron
molempiin puoliin.

Maksettaessa verkkopankissa tai pankissa ennakko- tai kausimaksuja, merkitsee maksaja
Maksettaessa verkkopankissa tai pankissa ennakko- tai kausimaktiedonantoja kohtaan:
SFC-numeronsa,
Nimensä,
mittarilukemansa
(ennakko),kohtaan:
mittarialkulukemansa
ja
suja,
merkitsee
maksaja
tiedonantoja
SFC-numeronsa,
mittariloppulukemansa (kausimaksu) sekä merkinnän ”ennakko” tai ”kausimaksu”.

nimensä, mittarilukemansa (ennakko), mittarialkulukemansa ja
14.4.2013 Hallitus
mittariloppulukemansa
(kausimaksu) sekä merkinnän ”ennakko”
tai ”kausimaksu”.

Matkailuvaunujen ja -autojen
sähköasennukset
Perusperiaatteet
Standardisarja SFS 6000 koskee sähköasennuksia, joiden nimellisjännite on vaihtojännitteellä (AC) enintään 1000 V (tehollisarvo)
ja tasajännitteellä (DC) enintään 1500 V.
Standardisarja SFS 6000 on tarkoitettu sellaiseksi julkaisuksi,
jonka mukaan toimittuna täytetään viranomaismääräykset, eli

kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen sähkölaitteistojen
turvallisuudesta (1193/1999) vaatimukset tämän standardisarjan
soveltamisalan osalta.
Standardisarja SFS 6000 sisältää myös leirialueiden- ja matkailuajaonneuvojen sähköasennukset.
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Reissaajat
721.514 Tunnistaminen, 721.514.1 Yleistä
Matkailuajoneuvolle pitää olla olemassa käyttöohjeet, jotta ajoneuvoa voidaan käyttää turvallisesti.
Ohjeiden pitää sisältää:
• asennuksen kuvaus (esim. sähköpiirustukset)
• vikavirtasuojan (vikavirtasuojien) toiminnan kuvaus ja testipainikkeen käyttö
• pääkytkimen käytön kuvaus
• liitteen A mukaisten ohjeiden teksti. (standardissa on malliteksti)

721.526 Liitokset, 721.526.1
Kaapelien ja johtimien väliset liitokset on tehtävä vain liitäntärasioissa tai sähkölaitteissa. (kannattaa tarkistaa uudemmistakin)
• HUOM. Liitokset sisältävät myös haaroitukset ja väliotot.

721.55.1 Sähkönsyöttö, 721.55.1.1
Matkailuajoneuvon sähkönsyötössä on käytettävä standardin SFSEN 60309-2 mukaista kojevastaketta.

Liitäntäkaapelin suosituspituus 25 m on annettu sitä varten, että
matkailuajoneuvo voidaan liittää yhtenäisellä kaapelilla pistorasiaan, joka SFS 6000-7-708:n mukaan voi olla 20 m etäisyydellä
leirintäpaikasta. Jos pistorasia on lähempänä, voidaan käyttää
lyhyempää liitäntäkaapelia. Kaapelin tulisi kaikissa tapauksissa
olla yhtenäinen ilman jatkopistorasioita.
Jos liitäntäkaapeli halutaan liittää aikaisemmin rakennetun
leirintäpaikan SFS 5610 mukaiseen suojakosketinpistorasiaan
(sukopistorasiaan), liittämiseen voidaan käyttää adapteria.
Vanhan tyyppistä normaalilla suojakosketinpistotulpalla (sukotulpalla) varustettua liitäntäkaapelia ei suositella liitettäväksi
adapterin avulla SFS-EN 60309-2 mukaiseen pistorasiaan, koska
vanhan tyyppisen liitäntäkaapelin ja pistokytkimien pitkäaikaisen
kuormituksen kestävyys ei ole riittävä.
Liitäntäkaapelissa ei saa adapteria lukuun ottamatta käyttää
jatkopistorasioita tai jatkojohtoja.
Tarkastus määrävälein (tämä teksti on kiinnitettävässä ohjeessa) Matkailuajoneuvon sähköasennukset ja liitäntäkaapeli pitäisi
tarkastaa ja testata pätevän sähköalan ammattihenkilön toimesta
kolmen vuoden välein ja vuoden välein, jos ajoneuvo käytössä
usein. Sähköasennusten kunnosta on tehtävä raportti.

721.55.1.2
Matkailuajoneuvon kojevastake on asennettava:
• enintään 1,8 m korkeudelle maan pinnasta
• paikkaan, johon pääsee helposti kasiksi
• sen kotelointiluokan on oltava vähintään IP44 sekä kojevastakkeen kanssa että ilman
• kojevastake ei saa olla huomattavasti ulkoneva matkailuajoneuvon pinnasta

Juhannus

21.6–23.6.2013

721.55.1.3

Rantakalapäivä

9.7.2013

Retkipäivä

11.7.2013

Rosvopaisti

16.7.2013

Kalastuspäivä

18.7.2013

Härkäjuhlat

16.8.2013

Rompepäivät

6.9.2013

Pikkujoulut

29.11–1.12.2013

Matkailuauton moottorilämmittimen kojevastaketta ja siihen
liittyvän sisätilalämmittimen pistorasiaa saa käyttää vain niille
tarkoitettuun käyttöön.

721.55.2.6
Leirintäalueen pistorasiaan liittämiseen pitää käyttää seuraavia
laitteita. Liitäntä matkailuajoneuvon paikoituspaikan pistorasian
ja matkailuajoneuvon välillä on tehtävä käyttäen:
• a) standardin SFS-EN 60309-2 mukaista pistotulppaa
• b) taipuisaa kaapelia:
• suosituspituus 25 m

Yhdistyksen
tapahtumat

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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KEMPPAISEN AUTO

Kettukalliontie 15, Kajaani
Puh. 08-6140 464, 0400 372 934
Matkailuautot

Dethleffs Globe S T584 -12
56440€
Dethleffs A5421 (1.9) -05, 82 tkm 25800€

Matkailuvaunut

Solifer Finlandia 560 TBR -05
Solifer 560 -05
Solifer Goldie -95
ADRIA CORAL S 670 SL 3L MAXI AUTOM -13
Trumatic, sp, l-vesi, l-lämmitys, vakionopeudensäädin

UUSI
76180€

DETHLEFFS GLOBEBUS I002 -13
UUSI
Parivuode, H-kirja, Trumatic, keskusläm. L-lämmitys, ym. 75135€

ADRIA MATRIX SUPREME M 687SL -12
UUSI
UUTUUS! Takana erill.vuoteet, L-keittiö.Tilava ruokailuryhmä.72530€

19800€
19800€
8800€

MATKAILUAUTOJEN JA
-VAUNUJEN HUOLTO
Katso netistä!
Meiltä myös
henkilö- ja pakettiautot

SUNLIGHT A70 2.3 FIAT -2013 UUSI, Vak.nop, Ilmast., Parivuode,
H-kirja, 2xrenk, Turbo, Trumatic keskusläm., s-rappu ym. 56080€

ADRIA TWIN SL 2.3JTD 150HV EURO5 AUTOM MAXI -12 UUSI
Autom., Ohj.ilmast., Erillisvuode, vak.nop.
55900€

DETHLEFFS I 6501 B 2.8 FIAT -04, 104 tkm, Nestekiert. Alde,
Vak.nop, Ilmastointi, Parivuode, H-kirja, 2xrenk, ym.
38800€

- Gloria-sammuttimien
myynti / tarkastus
- nestekaasu huolto
- kattava varaosapalvelu

Otamme vaihdossa myös
henkilö ja - pakettiautot
Edustamme johtavia merkkejä
KABE - ADRIA - DETHLEFFS
SUNLIGHT ja RETKEILYAUTOT
KABE CLASSIC 520 XL -13
Huoltokirja, Alde, l-lämmitys, tukijalat, kasetti WC

UUSI
33165€

DETHLEFFS CAMPER LIFESTYLE 720 SK -07 Parivuode, Kerrossänky,
Erikoisvant, 2xrenk., H-kirja, Alde, Nestekiertoläm., ym. 20800€

NISSAN PATROL 3.0 D 118 SE
195 tkm
5-vaiht. 5-ov. Siisti ja vähänajettu 7 hengen maasturi harvinainen
malli Suomessa.
23800€

MONIMERKKIHUOLTO
Puh. 08-625 346

www.kemppaisenauto.fi
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Pelejä ja pilkintää talvipäivillä

Kilpailijat lähtölaukausta odottamassa.

Tusinoittain reikiä ilmestyi Juurusveden jäähän Kimmon kuulutettua pilkkikisan alkaneeksi. Joka saa ensimmäisen kalan voi luulla
olevansa jo voiton puolella. Mutta eihän se niin mene.
Ahvenia ja särkiä sekä jokunen kiiskikin nostettiin kisan päätteeksi puntariin. Painavin saalis oli Maria Knuutisella, joka vipusi
jään pinnalle 1675 g kaloja. Onnittelut voittajalle. Kyllä taas näki
kuka on kalanainen tai kalamies.
Toiseksi kisassa tuli Markku Tirronen 1540 g:n saaliilla ja kolmanneksi Heikki Rissanen 728 g:n saaliilla. Tyhjin käsinkin jäältä
palattiin, mutta ei se näyttänyt haittaavan.
Jäätä oli lumikerroksen alla kairankierteen verran, tosin kaikki
se ei ollut teräsjäätä.
Sää suosi pilkkijöitä ja aurinko paistoi puolipilviseltä taivaalta.
Ajoittainen tuulikaan ei haitannut pariakymmentä kalannarraajaa.
Taitavin saalisarvauksessa oli Asko Hakkarainen.
Tarjolla oli myös Markon taidokkaasti paistamia muurinpohjalettuja hillon kera ja Arton paistamia grillimakkaroita sinapilla
maustettuna. Nälkähän tuo oli siima heilutellessa tullutkin.
Puheensorinasta voi päätellä, että syödessä kertoiltiin ”kalavalheita”. Kädet olisi pitänyt sitoa ranteista toisiinsa kiinni, jotta ne
eivät olisi levinneet liikaa kalan mittoja kuvailtaessa.
Arto veti makkaran paiston välillä myös karaokea nuoremmille
osallistujille.

Rantajäälle oli kyhätty myös erilaisia pelejä heille, jotka eivät
osallistuneet pilkkimiseen.
Tapahtuman päätteeksi keittiön emännät olivat keittäneet herkullisen höyryävän hernekeiton, joka nautittiin Tipulassa, samalla
kerraten päivän tapahtumia.
Ja voittajille jaettiin palkinnot (kuva).
JK
Kuvat: Mikko Korkelainen

Mikko Vesterinen virallisena punnitsijana punnitsee Sakarin saalista ja
Pekka valvoo.
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Arvaa paljonko yhdistelmä painaa?
Kuvassa Sakari Hoffren (vasen) ja
Matti Huhtikangas.

Alatalon esite Rauhalahdessa liittokokoustreffien aikana.
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K ES ÄN HINTAP O MMI T!
Uudet WEINSBERGit vm. 2013 – saksalaista laatua
mper-leh

aportti

WEINSBERG 541 MQ retkeilyauto -13
UUSI
115 hv Euro5, rek. 4:lle, vuoteet 2+1. Smart –paketti (ohj.
ilmast., ESP, 2 turvatyynyä, radiovalmius, kääntyvät etuistuimet verhoilulla, ohjaamomatto, kasettiverhot takanakin).
Truma Combi 4, sähkölämmitin, vakkari jne.
39.990 €

WEINSBERG 650 MFH PUOLI-INTEGROITU -13 UUSI
130 hv Euro5, rek. 4:lle, vuoteet 2+2. Hyvät lisävarusteet:
Fiat–paketti, Smart –paketti, ohj.ilmast., ESP, 2 turvatyynyä,
radiovalmius, Truma Combi 6+ sähkölämmitys, lattialämmitys,
eristetyt ja lämmitetyt harmaavedet, vakkari jne.
49.990 €

Käytetyt BÜRSTNERit (useita)

BÜRSTNER ARGOS TIME A 650-12
130 hv, rek. ja vuoteet 6:lle, parivuode alhaallakin (ohj. ilmast.,
2 turvatyynyä, sähköpeilit, vakkari), turvavyöt 6:lle, pp-teline,
Truma Combi 6 + sähkölämmitys, saa ajaa B-kortilla, luovutus
elokuussa vuokrakauden jälkeen, ulosheittohintaan 42.990 e

den 3/201

nettisivu

3

iltamme

WEINSBERG 601 MQ retkeilyauto -13
UUSI
130 hv Euro5, rek. 4:lle, vuoteet 2+1. Smart –paketti
(ohj.ilmast., ESP, 2 turvatyynyä, radiovalmius, kääntyvät
etu-istuimet verhoilulla, ohjaamomatto, kasettiverhot takanakin).
Truma Combi 4, sähkölämmitin, vakkari jne. 41.990 €

WEINSBERG 440 FD matkailuvaunu -13 UUSI
Pituus 635, omapaino 930 kg, kokonaisp. 1100 kg, liesi, jkp, wc,
suihku, lämmin vesi, Smart-paketti, Advanced paketti, sähkölämmitys, lattialämmitys, vuoteet 2+2. Tilava ja valoisa, hyvin varusteltu
laatuvaunu, mainio 2-4 henkilölle.
16.990 €

MYÖS
VUOKRAUS
EDULLISESTI!

Uudet laadukkaat
matkailuautot alkaen
vain 599 e/viikko!

www.retkiauto.fi
kysy lisää 0400 672 900, myös iltaisin ja viikonloppuisin

Niiralankatu 26
Kuopio
Hinnat sis. alv. 24%. - Katso
tarkemmat tiedot nettisivuiltamme

Rahoitus 2,9 % korolla. - Ajoneuvot hinnoiteltu suoralle kaupalle.

katso ca

koeajor

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

Kysy lisää!
Soittaa voit myös
iltaisin ja
viikonloppuisin!

Puh. 0400 672 900
www.retkiauto.fi

Talkoohenkeä
Talkoohenki kytee yhä Alatalossa,
mutta siitä huolimatta lisää innokkaita jäseniä talkoisiin kaivataan.
Keväällä on pidetty mm. siivoustalkoot, puutalkoot ja laavutalkoot
sekä koko ajan pientä puuhastelua.
Oheinen kuva puutalkoista, joissa
tehtiin n. 80 heittokuutiota koivuklapeja.
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Terveisiä leirintäpalvelujen
kurssilta Jyväskylästä
R

inta-Joupin suosiollisella avustuksella Tuli todistettua,
että tila-auto on tilaihme. Kuusi tiedon haluista karavaanaria
suuntasi auton kohti Jyväskylää. Perille päästiin, mitä nyt
kainalot vähän kostuivat. Kiitos Sepolle tasaisesta kyydistä.

M

ajoituttiin Rantasipiin ja iltapalaverin jälkeen painuttiin
pehkuihin. Mutta mitä sitten, huoneen IV-laitteet huusivat
kuin lentokoneen moottorit. Apua olihan pitkä yö.

P

arin tunnin yöunen jälkeen suunnattiin aamupalalle ja sen
jälkeen kurssille. Avauksen jälkeen Tuula piti meille pienen
palvelupaketin eli hyvästä palvelusta leirintäalueella.

S

irpa Walter Nallikarista (SLY ry) toi esille Nallikarin
ongelmia ja virityksiä samasta aiheesta. Onhan se hyvä nähdä
myös tj:n näkökanta meihin karavaanareihin päin. Varmasti
kehitys Nallikarissa menee hyvään suuntaan.

H
M

annu Kivikoski piti luennon valaistuksen periaatteista.

arkku Vänskän luennot ovat aina mielenkiintoisia.
Sähköstä tulee tietoa, eikä mies tarvitse lunttilappua. Jäi
mieleen haltijan velvollisuudesta tarkistaa sähkölaitteet
säännöllisesti kolmen vuoden välein ja yhden vuoden välein,
mikäli ajoneuvo on jatkuvassa käytössä. Tarkastuksesta on
tehtävä pöytäkirja (standardin suositus).

A

dapterin käyttö on sallittua sukopistorasiaan liitettäessä
EN-liitäntäjohdolla. Sähköasennusten teettämistä ammattilaisella korostettiin myös.

P

atrick Holmström piti esitelmän jätehuollosta. Aika
mielenkiintoinen esitys.

K

ahvin jälkeen siirryttiin hyvinvointikysymyksiin.
Alkoholin käytöstä kotirauhan käsitteeseen. Myrskyistä ja
turvallisuudesta riitti puhumista. Ei taideta hankkia alueelle
hyppytornia ja ponnahduslautaa.

T

ulitöistä on jokaisen tulityöntekijän saatava lupa. Lisäksi
on oltava voimassa oleva tulityökortti.

E

tutelttojen paloturvallisuudesta ja turvaväleistä tuli uutta
tietoa. Uudet määräykset suositellaan otettavaksi käyttöön
heti uusilla alueilla ja vanhojen alueiden siirtymäaika on
vuoden 2014 loppuun.
Hyvän päivällisen jälkeen pehkuihin ja kyllä uni maistui.

S

euraavan päivänä Reijo Hirvi piti poikkeuksellisen
mielenkiintoisen luennon onnettomuuksien ja tapaturmien
ensitoimista. Hän korosti yksinkertaisia ja helppoja toimintaohjeita. Kyllä kypärä irtoaa meikäläiseltäkin onnettomuuden
uhrin päästä oikealla tavalla.
Lounaan jälkeen nokka kohti kotia.

PS.

Flunssahan siltä Sepolta saatiin kotiin tuliaisina.
Ihan kivat fiilikset sieltä muuten jäin.

T

uula jatkoi leikkipaikka-asioilla ja lasten huomioimisella.
Turvallisuutta eri tavoilla. Lasten leikkipaikoista olisi pidettävä huoltopäiväkirjaa. Vastuu on kuitenkin ennen kaikkea
lasten huoltajilla.
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Yksi monien puolesta SFC 69 659

Reissaajat

Onnittelemme

Pitkäaikainen karavaanari ja aina niin iloinen
Sirkka täytti vuosia vasta 80.

Ja Husson Tuomon 70 vuotispäiviä juhlittiin.
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Ikkunaremontti kuvin
Alatalon päärakennuksessa
touko-kesäkuun
vaihteessa 2013
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Kaikki kuvat:
KumpuUkko
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ILOA KAIKKIIN HETKIIN!
Reissaajat

Meiltä SuoMen SuoSituiMMat Matkailuautot ja-vaunut

Suoraan varastostamme
valmiina lähtöön Adriat:
(hinta tehdasvarustein)

Adria Twin SP retkiauto
Puoli-integroidut

52 020 e

Adria Sport 572 SL
Adria Matrix 680 SP
Adria Coral S670 SLT
Adria Matrix Supreme M 657 SF

58 390 e
67 990 e
72 620 e
78 120 e

Integroitu
Adria Super Sonic 1701 SL

106 510 e

Varastostamme olevat
Dethleffs autot:
Globecar retkeilyauto
Puoli-integroidut

51 000 e
(hinta tehdasvarustein)

Dethleffs Globe S T570
Dethleffs Globe S T584
Dethleffs Globe S T677
Dethleffs Magic Edition T1DBM
Dethleffs Magic Edition 4T
Dethleffs Advantage T7091
Dethleffs Advantage T7011
Dethleffs Esprit T6810

59 107 e
60 765 e
67 200 e
75 500 e
76 825 e
80 760 e
81 290 e
81 680 e

Dethleffs Advantage I5701

81 840 e

Integroitu

taRjouS! uuSi!
Hobby Van Exclusive DL 500 GESC

59 990 e

KATSO LISÄÄ WWW.HSPITKANEN.FI

KYSY RAHOITUS
TARJOUSTA!

M.A.T.
JÄSENLIIKE

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

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

SIILINJÄRVI

IISALMI
SIILINJÄRVI

050 309 8012

9

Jännevirta

JOENSUU

Jänneniementie 264

JOENSUU
5

Omatoimiaikana 1.9 - 31.5
palvelemme numerosta,

17

Juurusvesi

5

Kallavesi

Kallavesi

Puijo

KUOPIO

Puijo

KUOPIO
RAUHALAHTI
MIKKELI

MIKKELI

