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Matkailuautot

Matkailuvaunut

Varastossamme on jatkuvasti 
150-200 ajoneuvon valikoima. 

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan 
matkailu- ja retkeilyautoja.

Tule tutustumaan 
matkailuvaunuihimme.

Katso koko valikoima 
internetissä www.jyvascaravan.fi

Valikoimissamme  yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Meiltä löydät  myös teltat ja  muut lisävarusteet.

28 alan ammattilaista  valmiina palvelukseen!

Lämpimissä  sisätiloissa 40 matkailuajoneuvon näyttely.

Nykyaikaisissa  huoltotiloissa  työskentelee 10 mekaanikkoa.

Caravansuurmyymälä keskellä Suomea!
Meillä yli 150 ajoneuvoa ja 7000 tarviketta ja varaosaa, tule suoraan meille!

Henkilö- ja pakettiautot

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sopimuksen mukaan. 

0400 407 066
myynti@
jyvascaravan.fi

Tommi Kuismin 050 434 0408 
Kari Pienmäki  0400 640 139
Jyrki Lehtonen 040 728 6006
Juha Käyhkö 0400 642 842
Timo Käyhkö 0400 642 699
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö 0400 769 332

Meillä yli 
150 ajoneuvoa!
Katso ajantasalla
oleva varasto-
tilanteemme 
www.jyvascaravan.fi

Verkkokauppa 
24h
Yli 7000 tuotetta 
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi

Caravan-varaosat / 
tarvikkeet / lisävarusteet
0400 407 035
varaosat@jyvascaravan.fi
Caravan-huolto
0400 407 055
huolto@jyvascaravan.fi

Fiat-huolto ja 
varaosat 
0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi
Vuokraus
0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.fi

JälkimarkkinointiMyynti Myyjät



Knaus Sun Ti Platinum 
-kampanja:
Kaksoispohjalla ja Alde-vesikeskus-
lämmityksellä varustettu luxusluokan 
matkailuauto alk. 74.980 €
sis. noin 12.000 € varustepaketin!

Varuste-
paketti

12.000€
sis.

Weinsberg CaraOne.
Saksalaista laatua

ennennäkemättömään hintaan!

Weinsberg CaraBus.
Retkeilyautoilijoiden

kestosuosikki.

Knaus Sandinavian Selection.
Ainoastaan pohjoismaiden 

markkinoille.

www.knaustabbert.fi :

Pro-Caravan Finland 
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska
Puh. 020 728 9222
www.procaravan.�

Pro-Caravan Finland 
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela
Puh. 045 277 3251
www.lomapalvelu.�

Arctic Motorcaravan
Käpyläntie 6
94450 Keminmaa
Puh. 0400 588 136
www.arcticmc.�

Jokicaravan Oy
Kuurnankatu 20
80100 Joensuu
0290 010 160
www.jokicaravan.�

Markkinointi Mika Lehtinen
Liesitie 2
27230 Rauma 
Puh. 02 822 5144
www.mikalehtinen.net

Ysitien Auto 
Teollisuustie 6,
33470 Ylöjärvi
Puh. 03 730 3993
www.ysitienauto.�

Nauti kesästä, 
riemuitse vapaudesta!

MYYJÄSI:



Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

 

 

 
 

LAPPEENRANTA 
LENTOKENTÄNTIE 5

0207 881 340

LAHTI 
TUPALANKATU 7
0207 881 310

SEINÄJOKI 
JOUPPILANTIE 18

06-420 1800

VANTAA 
KISTOLANTIE 3
09-2525 7500

KUOPIO 
VOLTTIKATU 7
0207 881 330

 

 

 
 

*) LUX+ -tarjous koskee uusia Adria 2017 Fiat- ja Citroen -alustaisia matkailuautoja.  

LUX+ -tarjous ei koske Adria Twin ja Adria Matrix Supreme-malleja. 

Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€, käsiraha 5.000€, 

rahoitetaan 20.215€, korko 0,99 %, perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, 

luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5.000 €, kuukausierä yht. 280,60€. 

Luottokustannukset yht. 1.561,84€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 21.776,84 €, 

todellinen vuosikorko 2,5%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki.

J.Rinta-Joupilta huipputarjous
uusiin Adria-matkailuautoihin

KAIKKIIN  
UUSIIN
MATKAILU- 

AJONEUVOIHIN

Rahoituskorko
ainoastaan

0.99%

Tervetuloa tutustumaan uuteen Adria-mallistoon!

Varastostamme nopeaan toimitukseen esimerkiksi  
Adria CORAL AXESS S 670 SL CITROEN 2,0 BlueHDi 160 hv  66.100€

LUX+ -PAKETTI  
ASENNETTUNA*

0€ EDUN ARVO  
n. 6000€

LUX+ -paketti sisältää:
• Ohjaamoilmastointi
• Etumatkustajan turvatyyny
• Sähkötoimiset ja  
 lämmitettävät sivupeilit
• Vakionopeudensäädin
• Markiisi
• TV-antenni 
• 20” LED-TV
• Pioneer-multimedialaite 
• Peruutuskamera

Adria – Suomen myydyin
matkailuauto 2016
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Julkaisija
SF-Caravan Matkailuautoilijat ry
www.matkailuautoilijat.fi  (Mediakortti)
Päätoimittaja Soile Lehmusto

Lehden ilmestymisajat:
1. Maaliskuu    2. Kesäkuu
3. Syyskuu        4. Joulukuu

Aineiston jättöpäivät
1. Helmikuu 10. pv   2. Toukokuu   10. pv
3. Elokuu      10. pv   4. Marraskuu  10. pv

Ilmoitushinnat:
Takakansi        430 € 1/1 sisäsivu 320 €
Etusisäkansi    380 € 1/2 sisäsivu 200 €
Takasisäkansi  340 € 1/4 sisäsivu 140 €

Ilmoitukset
Ari Valve, p. 0400 852 740

Painopaikka
i-print Oy Seinäjoki

Sivunvalmistus ja taitto
Hannu Koskinen
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Seuraa myös tiedotuksia netissä:   www.matkailuautoilijat.fi

Kannen kuva: Vappu Hiittenharjulla                  Kuva Soile Lehmusto

Tapahtumia kuva: Viinitilamatkalla Ranskassa 2017   Kuva Teija Olkkola

Tulevia tapahtumia
Heinäkuu
Nordisk Camping Träff 2017 / 
Nordic Rally 
9.7. - 15.7.2017
SFC Kokemäen Seutu ry, Kokemäki, 
Pitkäjärvi 
Lisätietoja: www.nct2017.fi

Retki Helvetinjärven 
kansallispuistoon Ruovedelle  
18.-20.08.2017
MA:n jäsenille, 28 ensimmäistä mahtuu mukaan.
Tarkemmat tiedot tässä lehdessä ja netissä. 

Syyskuu
Syyspäivät 
8.-10.9.2017
SFC PALVAANJÄRVI 
Palvaantie 398, Taavetti

Caravan messut
15. – 17.9.2017
Lahden messukeskus
Yhdistyksellä oma osasto 

Marraskuu
Vuosikokous 18.11.2017 
Pikkujoulu 17. – 19.11.2017
Kylpylä Hotelli Yyteri ja 
Top Camping Yyteri Pori

Joulukuu
Friendship Rally 
6.-10.12.2017 
Matera, Italy
Lisätietoja 
www.karavaanarit.fi (tapahtumakalenterista)
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Puheenjohtajalta
Aika on taas vierähtänyt askeleen kohti kesää.

Yhdistyksen kymmenes vappu vietettiin vaihtele-
vassa säässä. Auringon paisteella lähdettiin liikkeel-
le ja vielä liputkin saatiin liehumaan lauantaiaamuna 
auringon paisteessa. Illan juhlatanssiaisiin lähdettiin 
lumihiutaleiden hiljaa laskeutuessa maahan ja sieltä 
palattiin pois pikkukengissä lumisohjossa. Sunnun-
taina herätessä vappupallot olivatkin jo lumipeitteen 
alla. Tämä ei kuitenkaan tahtia haitannut vaan koko 
viikonloppu oli mukava taas viettää ystävien ja tuttu-
jen seurassa. Jäähän tämäkin vappu paremmin muis-
tikuviin.

Toukokuun liittokokousviikonloppu veti myös 
suuren joukon porukkaa paikalle Lappeenrantaan. 
Siellä valittiin seuraavalle kolmelle vuodelle uusi 
puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä. Uudek-
si puheenjohtajaksi valittiin Olli Rusi. Nyt jäämme 
odottelemaan, onko liitto jatkossa leirintäalueyhditys 
vai leirintämatkailu yhdistys. Kuitenkin toivoisi, että 
kaikki SFC:hen kuuluvat yhdistykset olisivat tasa-
vertaisia tehtyjen päätösten kanssa.

Kesä on siis alkanut ja kesälomat monella pyöräh-
täneet käyntiin. Kotimaan matkailu puhuttaa monella 
tapaa eri tahoja. Kotimaan matkailua ja palveluiden 
käyttöä lisäämällä Suomi pääsisi toivottuun nousuun. 
Kuitenkin kotimaassa monet asiat hinnoitellaan hie-
man yläkanttiin ja sillä estetään tuota palveluiden 
käyttöä. Päättäjät tekevät kaikkensa lisäämällä eri-
laisia säädöksiä ja pykäliä vaikeuttaen näin toivottua 
kasvua. Me karavaanarit toivottavasti emme lannistu 
ja jatkamme matkailua sekä palveluiden käyttöä jo-
kainen omalla tavallamme. Päättäjien toivoisi ym-
märtävän kuinka tärkeä teiden kunto on matkailijalle, 
sekä kotimaisille että ulkomailta Suomeen tuleville. 
Ulkomainen turismi toisi meille myös sitä toivottua 
kasvua. Tiestöön olisi syytä alkaa panostaa lähivuo-
sina, koska tiet ovat aika reikäisiä ja uraisia tällä het-
kellä. Kyllähän tuollainen kuluttaa renkaitakin eri 
tavalla kuin, jos tiet olisivat kunnossa.

Lähde lomalle ajaen eri reittejä, siinä samalla voit 
tutustua ympäristön nähtävyyksiin. Suomi on täynnä 
mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa, luulisi sieltä 

löytyvän jokaiselle jotakin. Kesäteattereita pyörii lä-
hes joka paikkakunnalla, joista voit valita itselle so-
pivimmat. Erilaisista musiikkipitoisista tapahtumista 
voi nauttia joko koko viikon tai vain viikonlopun. 
Myös mielenkiintoisia museoita ja näyttelyitä löytyy 
eripuolelta Suomea ja siihenhän on kehitetty mainio 
museokortti joka käy 250 eri kohteeseen. Monenlai-
sia muitakin nähtävyyksiä voi toki matkareitin var-
relta löytää. Jopa pelkkä joutsenenpoikasen lentoon 
lähdön opettelu on mielenkiintoinen luonnon nähtä-
vyysnäytelmä.

Meillä loma on vielä edessäpäin ja kaikki nuo tä-
män kesän kokemukset kokematta. Täytynee hieman 
miettiä jo syksyäkin.

Elokuussa on kokeiluna kansallispuistot tutuksi 
viikonloppu, johon on rajallinen osallistuja määrä. 
Syyskuun aloitamme syyspäivillä Palvaanjärvellä ja 
siitä jatkamme Lahden messuille, josta löydät meidät 
jälleen omalta osastolta. Marraskuussa toimintamme 
kymmenes vuosi huipentuu pikkujoulu/vuosikokous 
viikonloppuun Yyterissä. Toivotaan, että teitä näkyy 
runsain joukoin eri tapahtumissa. Näin edistämme 
myös kotimaan matkailua omalta osaltamme.

Oikein hyvää ja antoisaa kesää kaikille Irmeli.

”jos et pysty tekemään sitä hyvää, mitä tahtoisit, 
tee se hyvä mitä voit” -Charles Swindon
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Päätoimittajalta

SF-Caravan 
Matkailuautoilijat 

hallitus 2017
Puheenjohtaja
Irmeli Valve 
Lepokallionkaari 7
05400 Jokela
irmeli.valve@  
gmail.com
p. 040 512 3474

Varapuheenjohtaja
Martti Pulkki 
martti.pulkki@
gmail.com
p. 040 021 1042

Juhani (Jussi) 
Huikari
s.j.huikari@
gmail.com 
p. 050 593 8855

Soile Lehmusto
soilelehmusto@
gmail.com
p. 040 530 9024

Timo Leppänen
timoleppanen45@
gmail.com
p. 044 270 0072

Petteri Parkkali 
petteri.parkkali77@
gmail.com
p. 050 562 2500

Juha Saarinen
juha.saarinen@
jmr.fi 
p.050 599 2779

Jäsenasiat/ 
hallituksen varajäsen 
Sari Mällinen
jasenkirjuri.ma@
gmail.com
p. 050 594 8166

Sihteeri 
Päivi Toivola
toipai65@
gmail.com 
p. 044 022 1065
(hallituksen ulkopuolinen)

Leirintämatkailujär-
jestöt patistavat mei-
tä matkailemaan ko-
timaassa. Hieno idea, 

mutta monet meistä ovat kui-
tenkin suunnitelleet oman lo-
mamatkansa jo talvella.

Meistä osa harrastaa useim-
miten kotimaanmatkailua ja 
osaa taas kiinnostaa enemmän 
matkailu ulkomailla. Jokaisen 
lomasuunta varmasti perustuu 
omiin lomailumahdollisuuksiin 
niin ajan kuin rahankin suhteen. 
Tärkeintä varmaan jokaiselle on, 
että se loma antaa lomailijalle 
sen kaivatun lomahetken, jossa 
ei ahdista työt ja akut latautuvat 
seuraavan vuoden työrupeamaa 
varten.

Yhdistyksemme avasi tämän 
kesän matkailukauden Vappuna 
Hiittenharjulla, jossa oli runsaasti 
väkeä muistelemassa yhdistyk-
sen 10 vuotta kestänyttä taivalta. 
Jälleen siis upeat bileet syntyivät 
Teidän myötävaikutuksellanne, 
kiitos kaikille siitä. Hienoa on 
myös huomata, että pukeutunei-
ta oli runsaasti. Tänä vuonna sai 
kaivaa vanhat asut esiin vuosien 
varrelta, ei siis tarvinnut kehittää 
mitään uutta (huom! erityispu-
keutuminen ei ole pakollista). It-
selleni ei aivan heti auennut erään 
rouvan henkilöllisuus (nunna), 
piti nähdä puolison rinnalla, että 
tunnistus tapahtui.

Yhdistyksemme oli jälleen 
Tampereella Super messut 2017 
-tapahtumassa. Tapahtumassa 
on esillä mm. kotimaan matkai-
lukohteita. Siellä saimme useita 
uusia jäseniä SF Caravan jär-
jestöperheeseen. Jokunen elvyt-

ti vanhan numeronsa, mutta oli 
siellä useita aivan uusia karavaa-
niharrastuksen pariin tuleviakin. 
Tapahtumassa on myös hyvä 
luoda kontakteja eri toimijoihin 
ja sitä kautta löytää uusia tapah-
tumapaikkoja.

Yhdistyksemme jäsenmäärä 
on kasvanut kiitettävästi, ja on jo 
yli 1900. Jäsenet tulevat tasaises-
ti eri puolilta Suomea. Tervetuloa 
kaikki uudet jäsenet joukkoom-
me!

Muistathan huoltaa autosi, en-
nen lomamatkaa!

Autosta on hyvä pitää huolta, 
että se pelaa myös pitkällä loma-
matkalla. Tässäkin asiassa aina 
joku meistä nuukailee. Tarinat 
kertovat miten matka on katken-
nut keskelle Eurooppa. Siinä sit-
ten tuhraantuu päiviä, kun etsi-
tään autolle korjaajaa. Mielestäni 
tämä on loman täydellistä väärin-
käyttöä ja lisäksi epäkuntoinen 
auto on suuri turvallisuusriski.

Toivotan kaikille hyvää kesää, 
turvallisia kilometrejä ja paljon 
uusia matkakokemuksia sekä uu-
sia karavaaniystäviä!
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Tämän kesän pääsiäisretki 
lappiin kutistui yhteen-
sattumien vuoksi ”vain” 
viikon mittaiseksi. Meno-

matka yön yli yhden pysähdyksen 
taktiikalla ja aamulla pirteänä peril-
lä kohteessa. Tukikohtamme, kuten 
usein ennenkin, oli Lapin punaiset ra-
kennukset eli Kyrön Loma Oy. Paik-
ka sijaitsee Pallas-Yllästunturin kan-
sallispuiston vieressä Pallastunturin 
juurella, muutama kilometri Raatta-
man kylästä. 

Karavaanipaikat ovat mäntykangas-
maastossa tunturinäköalalla. Paikkoja 
on 50 joista 30 sähköisiä. Alueella on 
myöskin neljä rivitalohuoneistoa. Vas-
taanoton yhteydessä kahvio A-oikeuk-
sin ja matkamuistomyymälä sekä kios-
ki. Myös ruokailuun on mahdollisuus 
halutessa.

Viikko vierähti nopeasti ja hiihtoki-
lometrejäkin kertyi mukavasti. Paikka 
onkin tavallisen ”murtsikkahiihtäjän” 
toivepaikka. Latureittejä on useita eri-
laisia, on helppoja tasaisia hiihdettäviä 
tai jos haluaa, voi kiivetä ylös tunturiin 
tai vaikkapa käväistä Raattamassa kau-
passa ja ravintola Loimussa. Hotelli Pal-
laksellekaan ei ole kuin parikymmentä 
kilometriä hiihtäen. Ladut ovat superhy-
vin hoidettuja. Latukone ajaa reitit lähes 
päivittäin ja koneen kulkua voi seurata 
netissä. Jos on innokas pilkkijä läheises-
tä Vuontisjärvestä saa hyviä ahvensaa-
liita.

Pääsiäisviikolla hiihdettiin myös 
perinteinen Lapponia hiihto ja sen kes-
kimmäinen osuus lähti juuri Vuontisjär-
ven jäältä ja päätyi Olokselle. Meikäläi-
nenkin näki läheltä miten lujaa suksilla 
ammattilaiset todella kulkevat. Mukana 
oli mm. Aikku Saarinen, Kari Varis ja 
Anssi Pentsinen. Aikku muuten voitti, 
kaikki kolme etappia, naisten sarjassa. 
Syksyllä paikka on luonnollisesti mai-
nio kohde harrastaa patikointia tai käy-
dä marjassa. Olemme mekin muutaman 
kerran ruskan aikaan Kyrössä tehneet 
mukavia patikointiretkiä ylös tunturiin 
Montellin majalle tai kiertäneet tasai-
sempia reittejä.

Kaiken kaikkiaan paikka on todella 
rauhallinen. Viikkomme aikana kul-
kijoita tuli ja meni, mutta hyvin moni 
viihtyi paikalla useamman vuorokau-
den. Pitää vielä kehua ystävällistä hen-
kilökuntaa, Tuijaa ja Leoa, palvelu kyllä 
pelaa. Huoltotilojen, kuten keittiön ja 
vessojen ja suihkujen puhtaus ja siisteys 
olivat merkillepantavaa ja se onkin heil-
le kunnia asia. Enkä muuten ollut ainoa 
joka kiinnitti juuri siisteyteen huomiota.

Sitten tulikin kotiin lähdön aika. Aa-
mulla rattiin ja illaksi kotiin, niinhän se 
menee. Meille Lahteen matkaa kertyi 
noin 950 km. Mukava viikko takana ja 
syksyllä uudestaan.

Timo ja Ulla

Hiihtoviikko pohjoisessa
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www.suomenvaunuosa.fi

...Täyä  30 u!             

Ytied
Perttu Muuronen

p. 010 423 8460

Asentajantie 8

01800 Klaukkala

Suomen Vaunuosa Oy

Linnepe
Tyyppihyväksytyt vetokoukut

Shtjs!

SV MB Srinter etuiskun-

vaimentimet

320€/kpl(ovh. 470€)

Suomalaista 

huippuosaamista!

Drive-Rite 
ilmajousisarjat 

SV 
Iskunvaimentimet

Goldscmitt
Tukijalat

Alikyläntie 36, 04330 Lahela
email: huolto@prcaravan.fi
huolto: 0400 454 009
fax: 09 273 1363

www.prcaravan.fi

PR Caravan Oy:
 • TUKES:n hyväksymä nestekaasu-, sähköasennus- ja sammutinhuoltoliike
 • Yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa vuodesta 1979
 • LMC-varaosat tehdastoimituksena

• huollot     • kolarikorjaukset    • kosteusmittaukset    
• kosteusvauriokorjaukset   • tarvikkeet    • varaosat

MEILTÄ SAAT KAIKENMERKKISIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN
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Jo paljon ennen 2017 hiihdon 
MM-kisoja Lahdessa, tuli 
kyselyitä ulkomaita myöten 
mahdollisesta karavaanari-

majoituksesta kisapaikan läheisyy-
dessä. Runsaaseen kyselymäärään 
vaikutti myös se, että alueen hotelli/
muu majoitus oli loppuun varattu 
jo paljon etukäteen.

Myös vuosien 2001 sekä 1989 
hiihdon MM-kisojen aikana on ollut 
järjestettyä leiritoimintaa. 

Alueen järjestelyn otti luonnolli-
sesti hoitaakseen SF Caravan Lahden 
Seutu.

Karavaanarialueen järjestely on 
ollut pitkä projekti, noin puolitoista 
vuotta. Projektin aloitti Erkki Helin, 
mutta luovutti tehtävän yhdistyksen 
varapuheenjohtaja Henry Ahoselle, 
joka teki töitä leirinnän eteen noin 
vuoden ajan. Myös MM-kisaorgani-
saatiolla, sekä Lahden kaupungin lii-
kuntatoimella oli suuri rooli väliaikai-
sen leirintäalueen mahdollistamisessa. 

Nettisivuilla alkoi ennakkoilmoit-
tautuminen syyskuun 2016 alussa. 
Heti ensimmäisinä ennakkoilmoittau-
tumispäivinä kävi selväksi, että ky-
syntää on paljon, varsinkin norjalaiset 
olivat aktiivisena.

Leiri sijaitsi aivan Lahden kes-
kustassa Kisapuistossa, josta matkaa 
itse kisa-alueelle sekä palkintojuhla-
paikalle Lahden torille oli noin puoli 
kilometriä. Iivo Niskasen noutaessaan 
kultamitalinsa 15 km perinteisellä, 
Maamme-laulu sekä yleisön hurraus 
kuului selkeästi myös leirintäalueelle.

Alueella oli käytössä Kisapuiston 
WC:t sekä suihkut, kuten myös lisäksi 
paikalle tuodut lämmitetyt WC-tilat.

Läheisellä tennishallilla oli käy-
tössä myös saunat pientä korvausta 
vastaan joka päivä, aamusta iltaan. 
Aluemaksu oli 40€/yö, sisältäen 300 
W lataussähkön. Alueella oli oma 
kaasunmyyntipiste, mikä helpotti var-
sinkin ulkomaalaisten yksiköiden kaa-
sunsaantia.

Oranssiliivisiä talkoolaisia oli yh-
teensä noin 50 henkilöä, joille tehtiin 
etukäteen vuorolistat erilaisiin tehtä-
viin. Työtehtäviin kuului esimerkiksi 
vastaanotossa päivystäminen, siistey-
destä vastaaminen sekä järjestyksen-
valvonta. Syksyllä yhdistyksen jäse-
nille järjestettiin järjestyksenvalvonta-
kurssi, jonka kautta monet kävivätkin 
suorittamassa järjestyksenvalvojakor-
tin. Näin yhdistyksen ei tarvinnut ul-
koistaa valvontaa.

Muutamana päivänä lunta tuli sa-
keasti, mutta ahkera aurauspartio oli 
heti ahkerana työssä, ja alue saatiin 
pidettyä lumettomana. Lämpöastei-
den myötä alueelle kertyi paljon vettä, 
mutta sekään ei hyvää kisatunnelmaa 
latistanut.

Leirintäöitä myytiin yhteensä yli 
900. Ruuhkaisimmat päivät olivat 2 - 
3.3., jolloin paikalla oli lähes 120 yk-
sikköä.

Joustimme saapumis- sekä lähtö-
ajoissa, joten kaikilla oli mahdollisuus 

Lahti Ski Camping 2017
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Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto  Tuomas Salminen Atso Muuronen
040 588 5777 0400 672 626  050 5756 720 0500 450 735

Mestarintie 2, 01730 Vantaa

Tervetuloa tekemään 

hyvät kaupat!

HC_Caravan_2017_maalislukuu_255x180.indd   1 21.3.2017   14.31

saapua aamulla jo 9:00 aikaan, ja pois-
tuminen oli tapahduttava viimeistään 
18:00. Näin kaikilla oli mahdollisuus 
viettää aikaa kisa-alueella niin saapu-
mis-, kuin lähtöpäivinäkin.

Eri kansallisuuksia alueella kävi 
yhdeksän. Suomalaisia luonnollisesti 
eniten, seuraavaksi eniten norjalaisia, 
sekä ruotsalaisia. Yksiköitä oli myös-
kin Saksasta, Italiasta, Puolasta, Itä-
vallasta, sekä Suomesta vuokratuilla 
matkailuvaunuilla lehtimiehiä Yhdys-
valloista sekä Sveitsistä.

Positiivista palautetta palvelusta 
saimme paljon varsinkin norjalaisvie-
railtamme, sillä talkoojoukostamme 
löytyi yksi norjan/ruotsinkielentai-
toinen henkilö Helge, jonka kanssa 
norjalais- ja ruotsalaisvieraamme sai-
vat hoidettua asiansa äidinkielellänsä. 
Erään italialaisen herrasmiehen kans-
sa henkilökunta kommunikoi elekie-
lellä, koska yhteistä muuta kieltä ei 
löytynyt. Siitä huolimatta kaikki asiat 
saatiin järjestettyä puolin ja toisin, ja 
kaikki olivat tyytyväisiä.

Negatiivista palautetta emme saa-
neet, joten oletamme, että kaikki oli-
vat tyytyväisiä alueeseen sekä toimin-
taamme. Nyt yhdistys alkaa siirtyä 
kesäaikaan, ja järjestämään treffejä 
omalla alueella Artjärven Vuorenmä-

ellä. Seuraava yhdistyksen suurempi 
projekti onkin taas perinteinen Cara-
van-messuviikonloppu syyskuun puo-
livälissä.

Teksti Pasi Ruotsalainen



12

Häkän pitkä pöytä

Talvella on kiva reissata. 
Lunta ja rauhaa piisaa 
teillä ja turuilla, varsinkin 
pohjoisessa suomessa.

Matka alkoi maaliskuun puolessa 
välin ja ensimmäinen yö, joka ei tosin 
ollut siitä rauhaisammasta päästä, joh-
tuen valinnastamme yöpyä ABC Vaa-
jakosken matkaparkissa. Rekkoja tuli 
sekä meni läpi yön. 

Aamiaisen jälkeen nokka kohti uusia 
maisemia. Kuopio - Iisalmi - Ämmän-
saari ja illan jo hämärtyessä Taivalkos-
ken Kylmäluoma. Hämärässä metrisen 
hangen keskellä vallitsi rauha. Luon-
tokeskuksessa ilmoittauduimme sekä 

saimme opastuksen alueen palveluihin. 
Siis saunaan. Aamulla lumen paljous oi-
keasti vasta paljastui. Sitä oli tosiaankin 
metri tai ja jos vähän sitä Lapin lisää, 
niin puolitoista. Maisemat kauniit ja 
rauhaisat. Viivyimme paikalla, pari kol-
me päivää.

Kulkuri kulkee ja niin Kylmäluoma 
jäi kylpemään kevät talven aurinkoon ja 
me jatkoimme matkaa. Kuusamon kaut-
ta Sallaan ja Sallaiseen. Lunta ei ollut 
ainakaan vähempää kuin Taivalkoskel-
la. Sallainen Caravan oli melko täynnä 
kulkioita. Paikkana kuitenkin rauhalli-
nen. Sallatunturi ei ole ehkä sijaintinsa 
vuoksi sellainen rymypaikka, kuin Levi 

tai Saariselkä, Ihmiset tulevat Sallaan 
hiihtämään, laskettelemaan ja rentoutu-
maan. Salla jäi muistoihin aurinkoisena 
ja kauniina paikkana.

Matka jatkui kohti länttä. Olimme 
päättäneet piipahtaa Mellajärvelle sau-
nomaan. Saunoimme myös ja hyvin 
nukutun yön jälkeen jatkoimme matkaa 
kohti länttä. Pello - Tornio - Kemi - Ou-
lu - Säräisniemi Oulujärven rannalla. 
Siellä oli alkamassa Karavaanareiden 
valtakunnalliset talvipäivät. Aurinko 

Pääsiäinen ja muita talven herkkuja
Hieno talvisää ja hiljaisuus

Levoton yö
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helli meitä edelleen ja viikonloppu su-
jui tuttuja tapaillessa sekä aurinkoisesta 
säästä nauttien. Ohjelmassa oli myös 
karaokekisaa, pilkkikilpailua sekä ulko-
pelejä.

Kaikki loppuu aikanaan ja niin tämä-
kin reissu. Kotiin ja työhommiin, vaan 
uudet reissut jo sarastivat mielessä. Pää-
siäinen, yhdistyksen kokous ja Häkä. 
Häkärinteiden Pääsiäistreffeille piti 
päästä. Matkaan siis ja kilometrejä niele-
mään. Tiet olivat jo keväisen kuivat, mat-
ka taittui mukavasti, kunnes Korpilahden 
jälkeen kuului takaa PAM…läpläpläp… 
Ensimmäinen pysäkki ja auto seis. Hy-
merin sisempi takarengas oli tyhjä. 

Eipä siinä muuta kuin puhelin kä-
teen ja vakuutusyhtiöön avunpyyntö. 
Hinuria odotellessa keittelimme kah-
vit, moikkailimme vastaantuleville laji-
kumppaneille ja tuumailimme, että olipa 
hyvä tuuri kun ei muuta hajonnut kuin 
rengas. Hinausauto saapui aikoinaan 

ja alkoi veivata matkamökkiä kyytiin. 
Onnistui se kun oli ammattimies työs-
sään. Iältään vielä nuori, mutta intoa ja 
palveluhalua täynnä. Hän soitteli Jyväs-
kylään, minne saisi kulkurit renkaan-
vaihtoon, pyhän aattona näin myöhään. 
Paikallinen Rengas Centter yrittäjä lu-
pasi odotella meitä ja hinuria saapuvak-
si. Yhteispelillä se sujui ja muutamien 
tuntien viivytyksen jälkeen autossa oli 
uudet renkaat ja matka jatkui Hankasal-
men Häkärinteille.

Pääsiäinen on Häkällä kuten mo-
nessa muussakin laskettelukeskuksessa 

kauden päätösjuhla. Tänä vuonna se 
huipentui yrittäjäpariskunnan tarjoa-
maan illalliseen, joka syötiin karavaa-
nari hengen mukaisesti järjestetyssä pit-
kässä pöydässä.

Hyvät jäi muistot myös tästäkin reis-
susta, kaikesta kommelluksesta huoli-
matta. Ennen kaikkea pääsiäisreissun 
onnistumiseen vaikutti palvelualttius jo-
ta saimme kokea vahingon tapahduttua, 
niin hinausyrityksen, vakuutusyhtiön 
kuin rengasyrittäjänkin puolelta.

Reissumuistoterveisin Martti

Auto kyytiin ja kohti JyväskylääAvulias rengasyrittäjä

Ulkonakin tarkeni istuskella
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Torstaina talkooporukka 
aloitteli Hiittenharjulla 
tapahtuman käytännön 
järjestelyjä: sähköt, kyltit, 

kansiot yms. Tekemistä riitti työpo-
rukalle koko päiväksi. Perjantaina 
28.05. klo 10 alkoi sitten tapahtua, 
nimittäin saapuvien vastaanottami-
nen alueelle. Portilla näkyi jo erilai-
sia hahmoja. Alueet oli myös nimetty 
vuosien varrella olleiden teemojen 
mukaan. 

”Ahtaajat” paikoittivat tulijat alu-
eelle. Kymmenen vuotta on kulunut 
siitä, kun matkailuautoilijat perustettiin. 
Alusta saakka on myös vappua vietetty 
eri paikoissa. Maryn juhlavuoden 10 
v vapputapahtumassa oli kaikkia niitä 
hahmoja, joita vuosien varrella oli näh-
ty. Sääkin oli vielä perjantaina poutai-
nen, joskin vilpoinen.

Monipäiväinen tapahtuma tuo omat 
haasteensa. Erilaista ohjelmaa oli järjes-
tetty. Bingoa, luontopolkua, korttelikisa 
ym. Lapsillekin oli omaa ohjelmaa. Eri 
alan kauppiaita oli torilla. Mitä olisi 

MA:n juhlat ilman arpajaisia ja arpa-
myyjäämme!! Aivan mahdoton help-
poheikki. Myihän se päävoittoon joh-
taneen arvan vielä viime hetkellä etei-
sessä, ennen arpajaisten alkua. Huikarin 
Jussilta olisi jäänyt televisio saamatta, 

jos ei olisi sortunut tähän viime hetken 
ostokseen.

Lauantai oli sään puolesta iltaan 
saakka ihan mukava, mutta noin klo 20 
alkoi lumisade. Maryn 10v juhlatanssei-
hin lähdettiin hotellille kulkueena juh-

MARY 10 vuotta vapputapahtuma Hiittenharjulla

Abba paikalla

Tapahtuman avaus Ikimuistoinen vappu

Ankka intoutui kosimaanLasten kanssa
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lavaatteissa klo 20.30, lumiräntää satoi 
taivahan täydeltä ja maassakin sitä oli 
jo melko paljon. Tunnelma oli silti kor-
kealla. Pohdittiin jo, onkohan sittenkin 
pikkujoulu? Mukavalta tuntui, miten 
porukka oli paneutunut pukeutumiseen, 
sieltä löytyi paljon hahmoja eri vuosil-
ta. Juhlassa meitä tanssittivat Johanna 
Debreczeni & Jouni Keronen ja Keidas 
orkesteri. Yöllä palatessamme tansseista 
lunta oli jo noin 5 cm, maa valkeana ja 
puut upean lumihunnun peitossa.

Sunnuntaiaamu valkeni todella val-
keana, mutta korttelikisan alkaessa ki-
sattiin jo vesisohjossa. Kiva oli katsella, 
kun kisaajat hiihtelivät lankunpätkillä, 
kolme samoilla. Iloista mieltä niin ki-
saajilla kuin katsojilla. Kaikkien aikojen 
kuvakavalkadi pyöri kahviossa. Maryn 
Historiikki esitys oli hotellilla klo 15.30 
eli ”Yhdistyksen historia elävinä kuvi-
na”, joka oli musiikkipitoinen näytelmä. 
Lasten omat ”Vappujamit” illansuussa 
kahviossa. Illalla taas kulkueena tanssi-

maan hotellille, erilaisia hahmoja näkyi 
edelleen tanssilattialla. Illan orkesteri 
Aki Mäki ja 10tanssi band. Nämä pojat 
saivat leideihin liikettä. Saipa eräs leidi 
myös houkuteltua solistin tanssittamaan 
itseään. Orkesteri tuntui pitävän erityi-
sesti karavaanareista.

Vappuaamuna viettiin arpajaisia ja 
palautetta sai antaa ”turpakäräjillä”.

Monet vappujuhlat viettäneenä, en-
sin vieraana, sitten talkoolaisena ja ny-
kyisin suunnittelussa ja toteutuksessa 
mukana olevana, voin sanoa, että yksi 
iloinen Vappu jälleen vietetty ystäviä ja 
tuttavia tavattu. Laulun sanoin:” kaikilla 
oli niiin muukaavaa”, ei kun suunnitte-
lemaan seuraavaa.

Arja

Pitikö istua vai seistä

Vanhoja aikoja muistellessa Haastava vappu 

Daami taitaa olla hukassa Vasemalla vuoden 2016 karavaanarit Vallit ja oik. edellisen vuoden palkitut 
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Paikan valmistelu ja varaaminen alkoivat jo kun edellistä vap-
pua purettiin vuonna 2016.

Ohjelman ensimmäiset ajatukset ilmaan heti vuoden ensim-
mäisessä kokouksessa, jossa Sose eli ”hallituksen sosiaalinen elä-
mä” sai hallitukselta toimeenpanon kehittää ja ideoida ohjelmaa.

KAIKKIEN AIKOJEN VAPPU sai alkunsa ja ideansa ajatuk-
sesta, jossa huomioidaan kymmenen vuoden aikana olleet pukeu-
tumisteemat! Ajatus lähti elämään jäsenistöltä tulleesta toiveesta 
saada käyttää uudelleen upeita pukuja!

Porissa Yyterissä Sose pohti mitä kaikkea oli maailmalla ja 
matkoilla tapahtunut kymmenen kuluneen vuoden aikana ja mi-
tä MAn historiikissa tulisi näkyä ja Sannamari kirjasi ruutuvihon 
kulmaan. Tauon aikana kaksi Ässää marssi vaunulleen ja autolleen 
ja takaisin tullessa pirskahteli ideaa, miten pikkujoulun pudotus 
pistetään paremmaksi, musiikkia pukuloistoa ja ja ja ja

Seuraava Ässä eli Sirpa innostui hetkessä mukaan ja ajatuksen 
upotus Ullalle, Arille, Petelle ja Timolle ei ollutkaan suuri juttu, 
siitä lähti Kaikkien aikojen vapun musiikkipitoinen historiikki. Ps. 
hieman kauemmin jouduimme ”myymään ajatusta” hallitukselle.

Seuraavaan kokoukseen Sannamari kirjoitti ainakin viiteen eri 
kertaan uudelleen ideoiden pohjalta käsikirjoituksen historiikille, 
jota yhdessä Sappeella kokouksessa taas muokattiin ja valittiin 
esiintyjät.

Sappeen kokouksessa Sose kertoi myös ajatuksen kuvakaval-
kadista ja sai ”toteutusluvan”, kuvien keruu oli hitaampi juttu ja 
varmasti osa hyvistä otoksista jäi vielä odottamaan tulevaa.

Pääsiäisenä Häkärinteellä oli Hallituksen kokous ja Sose te-
ki pitkät päivät ohjelman suunnittelun merkeissä; saatiin kasaan 
muu ohjelma; luontopolut eri päiviin, lasten ohjelmaa, koristelu 
ideaa miten mikäkin teema saataisiin näkyväksi, mainoksille oli 
tehty versiot, joita muokattiin. Sähkön käytöstä keskusteltiin; mi-
ten mukavasti ja hauskasti osaisimme muistuttaa miten sähköä saa 
käyttää treffeillä, teimme kuvia ja pohdimme sitten, miten niitä 
käytämme.

Miten KAIKKIEN AIKOJEN VAPPU 2017 rakentui
Sose ja Hallitus toisena kokouspäivänä pääsiäisenä ensimmäi-

sen kerran harjoitteli ja kokeili musiikkia mukaan historiikkiin ja 
”kinasi” esitetäänkö ulkona vai sisällä. Samalla sovittiin porukas-
sa, miten kuvat esitetään Päivin ipadin kautta.

Pääsiäisenä miesväki sopi kuka vastaa mistäkin korttelista, 
joita tehtiin se 10, yksi jokaiselle vuodelle ja samalla he valitsivat 
kuka isännöi ja missä. Ajatus Teeman mukaisesta koristelusta jo-
ka alueelle myös heräsi ja upeasti toteutui KIITOS PIKAISELLA 
AIKATAULULLA UPEASTI KORISTELLUISTA PAIKOISTA 
ISÄNNILLE JA EMÄNNILLE! 

Kokousten välissä tehtiin myös paljon näkymätöntä työtä alu-
een suhteen. Juha pohti paikkoja, piirsi uusia kuvia, kun ei ihan 
vanhalla suunnitelmalla menty, pohti missä mikäkin sähkökeskus 
majailee. Oli lupa-anomusten tekoa yms. useamman kuin yhden 
illan ajaksi. Koetettiin saada kasaan, kuka tekee mitäkin ja kuka 
vastaa mistäkin.

Monessa mökissä puhelimet pirisi puolin ja toisin, kauppiaita 
akiteerattiin, esiintyjiä varmistettiin ja vaikka mitä asiaa säädettiin 
ja sovittiin.

Sähkön määrä ja välineet askarruttivat, mistä vuokrataan mitä-
kin, keneltä yhdistykseltä vuokrataan ja kuka hakee kärryn paikal-
le. Keneltä joutaa mönkkäri apuun, kuka koristelee, kuka laminoi 
mainokset.

Juuri ennen vappua torstaina 27.5 klo 12 alkoi viimeinen to-
hina. Hiitteenharjun liikuntakeskukselle nousi leirintäalue, sähköt 
vedettiin, vesipisteet ja vessan tyhjennyspaikat rakennettiin, opas-
teet asennettiin, korttelit koristeltiin, saatiin lipputankoihin narut, 
palaveerattiin

Harjoiteltiin ensimmäisen kerran kaikki yhdessä historiikki 
sekin eri paikassa missä esiinnyttiin.

Ja näin oli jo isoin koitos takana talkooväellä ja hallituksella 
Soseen kera, kun portit perjantaina aamulla klo 10 aukenivat juh-
lakansalle.

Kiitos kaikille, jotka puhalsitte yhteen hiileen.

Marraskuussa on jälleen vuosikokous ja silloin on kolme hallitus-
paikkaa jälleen auki.
Hallituksesta ovat silloin erovuorossa Juha Saarinen, Jussi (Juha-
ni) Huikari ja Timo Leppänen.
Hallitukseen valitaan marraskuussa kolme hallitusjäsentä 2-vuo-
tiskaudelle.
Kiinnostuneiden tulee ilmoittaa puheenjohtaja irmeli.valve@
gmail.com sähköpostilla ehdokkuutensa. Viimeinen mahdollinen 
ilmoittautumispäivä on 20.7.2017.
Lainaus säännöistä: ”Hallitukseen ehdolle vaalikelpoisia ovat ai-
noastaan ne ehdokkaat, jotka jäsenet ovat asianmukaisesti ilmoit-

taneet yhdistyksen hallitukselle viimeistään 120 vuorokautta en-
nen vuosikokousta ja joilta on mainittuun ajankohtaan mennessä 
saatu kirjallinen suostumus ehdokkaaksi. Hallituksen jäsenen 
toimintakausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.”
Yhdistyksemme hallituksella on ”paljon” tehtäviä, koska aktii-
vijoukkomme on suhteellisen pieni, eli valmiutta laittaa hihat 
heilumaan tarvitaan.
Mikäli olisit kiinnostunut/innostunut tulemaan työryhmätyös-
kentelyyn (ohjelmatoimikunta, treffitoimikunta jne) mukaan, 
niin siitäkin voit laittaa tietoa puheenjohtajalle.

MUISTUTUS JÄSENISTÖLLE!

Piru ja povari samalla lattialla Tästä se lähti historia kuvat pyörimään
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Retki Helvetinjärven kansallis-
puistoon 18. – 20.8.2017 Mat-
kailuautoilijoiden jäsenille ja 28 
ensimmäistä mahtuu mukaan

Helvetinjärven kansallispuisto, Helve-
tinkolu, sijaitsee Ruovedellä valtatie 66 lä-
heisyydessä. Perille johtaa päällystetie. 

Kansallispuistossa on paikoitustiloja n. 
28:lle yksikölle, joista osalle on pieni mah-
dollisuus saada lataussähköä, joten ilmoit-
tautuminen kannattaa hoitaa ajoissa.

Kansallispuiston portilla toimii myös ti-
lausravintola, josta on mahdollista ostaa lou-
nasta, burgereita yms.

Kansallispuistossa on paljon nähtävää ja 
koettavaa. Retkemme ajoittuu ajankohtaan, 
jolloin metsän herkut ovat ulottuvillamme. 
Sienet ja marjat ovat parhaimmillaan. Hel-
vetinjärvellä on myös mato-onginta sallittua. 
Patikkareittejä löytyy neljästä kilometristä 
ylöspäin. 

28 ensiksi ilmoittautunutta matkailuyk-
sikköä mahtuu mukaan.

Ilmoittautumiset 10.8. mennessä, tulee 
tehdä ainoastaan nettisivujen kautta www.
matkailuautoilijat/tapahtumat. 

Lisätietoja Martti Pulkilta puh. 0400 
211042 tai martti.pulkki@gmail.com 

Lisätietoa kohteesta:
Helvetinjärven kansallispuisto Ruove-

dellä on vaihtelevaa ja jylhää pirkanmaalais-
ta metsäluontoa etsivälle oivallinen päivä- ja 
telttaretkeilykohde. Alueen erikoisuutena 
ovat vuosimiljoonia sitten syntyneet syvät 
rotkolaaksot, jyrkkärantaiset järvet, pienet 
metsälammet ja salomaiset metsät.

Helvetinjärvellä voit retkeillä omatoimi-
sesti tai yrittäjien palveluja hyödyntäen.

Helvetinjärven 
kansallispuisto

• Perustettu vuonna 1982
• Pinta-ala 49,5 km2
• Noin 40 km viitoitettuja reittejä
• Metsähallituksen luontopalvelut
  hallinnoi ja hoitaa kaikkia Suomen
  kansallispuistoja
  Retkeilyä luontoa suojellen –
  kaikki viihtyvät!
• Kunnioita luontoa ja huomioi
  kanssaretkeilijät.
• Tee tuli vain tulentekopaikoilla.
  Avotulenteko metsäpalovaroituksen 
  aikana on kielletty.
• Retkeile roskattomasti. 
  Helvetinjärvellä ei ole jäteastioita,
  joten pakkaa evääsi niin,
  ettei jätettä synny. Palavat roskat voit
  polttaa tulisijoissa, muut jaksat kantaa
  pois.
• Voit poimia marjoja ja sieniä, mutta et
  kiviä tai kasveja.
• Muista Haukkajärven rajoitusosan
  liikkumiskielto 15.4.–31.7.

• Leiriytyä voit merkityillä telttailualueilla.
  Suurempia yöpyviä ryhmiä pyydetään 
  olemaan
  ennakkoon yhteydessä Seitsemisen
  asiakaspalveluun puh. 0205 64 5270. 
• Annathan luonnoneläinten olla rauhassa.
• Pidä lemmikkieläimet kytkettynä.
• Varauduthan siihen, ettei käymälöissä 
  ole wc-paperia.
• Pyöräile vain teitä pitkin.
• Onkiminen on sallittua.
• Moottoriajoneuvoilla ajaminen virallisten
   teiden ulkopuolella on kiellettyä.
• Hätänumero 112 – tiedä, mistä soitat –
   kännykkä ei kuulu kaikkialla puistossa!

Metsähallitus – alueen hoitaja
• Seitsemisen luontokeskus, 
  Seitsemisentie 110, 34530 Länsi-Aure
  (Ylöjärvi), puh. 0205 64 5270, 
  seitseminen@metsa.fi
• lisätietoa: luontoon.fi, retkikartta.fi
• kansallispuistotuotteet: 
   kauppa.luontoon.fi
• retkimuistot: yhteiso.luontoon.fi

Helvetinjärven kansallispuisto

Huikeita maisemia Ravintolapalvelut

Luonnon rauhaa
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Syksyllä 2016 Tallinnan tref-
feillä kuulimme tulevasta 
vapputapahtumasta 2017 
Minskissä.

Paikalla olleet valkovenäläiset kut-
suivat meidät mukaan tapahtumaan ja 
lupasivat järjestää osallistujille ilmai-
set viisumit. Kutsu tapahtumasta levisi 
myös suomalaisten karavaanareiden 
keskuudessa talven aikana.

Suomalaisia autoja/vaunuja ilmoit-
tautui mukaan yli 40 ja eestiläinen Ivar 
kysyi, josko voisin toimia yhteyshenki-
lönä suomalaisille ja välittää hänen vies-
tinsä ja ohjeensa eteenpäin.

Vaikka saimme ilmaiset viisumit, 
niin niiden hankinnassa oli silti normaa-
lit viisuminhankinta käytännöt. Monelle 
suomalaiselle se oli aivan uusi asia, ku-

ten myös muut Valko-Venäjän matkaan 
kuuluvat kommervenkit. Myös tiemak-
sulaite Beltoll piti rekisteröidä netissä 
ennen matkaa.

Monet sähköpostiviestit ja puhelut 
kulkivat osallistujien ja minun välillä 
kevään mittaan.

Tapahtuman piti olla Minskissä kyl-
pylän yhteydessä, mutta osallistujien 
määrä yllätti järjestäjät (500 autokuntaa 
ympäri Eurooppaa). Paikaksi jouduttiin 
vaihtamaan edellisenä vuotena käytöstä 
poistettu Minsk 1 lentokenttä.

Eestiläiset lupasivat ottaa siipiensä 
suojaan suomalaisia karavaanareita ja 
opastaa heitä mm. tullikäytännöissä. 

Vappuviikolla lähti ryhmiä ja yk-
sittäisiä suomalaisia yhteensä 32 au-
tokuntaa kohti Vilnaa ja Minskiä. Me 

lähdimme Niemen Rolfin ja Gunnelin 
kanssa Eckerön laivalla Tallinnaan maa-
nantaina 24.4. Samaan laivaan tuli myös 
hankolaisten ryhmä.

Matkalla Pärnuun aurinko paistoi ja 
välillä tuli raekuuroja +4. Latvian rajan 
jälkeen ajoi henkilöauto rinnalle ja viit-
toili meille kovasti. Arveltiin, että oliko 
tämä ryöstöyritys, eikä pysähdytty. Pian 
kuitenkin kuului kolinaa ja pysähdyttiin 
katsomaan mistä se johtui. Pakoputki oli 
irronnut liitoksestaan. Tien pientareella 
Hessu ryömi auton alle liittämään osat 
yhteen ja matka jatkui Labirintin leiri-
alueelle yöpymään.

Seuraavan päivän tavoite oli Down-
Town Foresta- hostelli Vilnassa, josta 
olin varannut kaksi autopaikkaa yöksi. 
Hostelli sijaitsee aivan vanhankaupun-

International Rally 
”Belarus Home Spirit”

Avajaiset - taustalla treffien tunnus
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gin kyljessä ja sieltä on lyhyt kävely-
matka keskustaan. Pihalla on kuusi ca-
ravanpaikkaa, ja onneksi olin etukäteen 
varannut paikat, koska siellä oli jo neljä 
matkailuautoa.

Pihalla oli kolme kiinalaista retki-
autoa, jotka olivat ajaneet kuukaudessa 
Venäjän läpi ja olivat nyt menossa kier-
tämään Eurooppaa vielä viisi kuukautta. 
Heillä oli autot tupaten täynnä tavaraa 
esim. pyykinpesukone ja kuivausrumpu.

Illalla kiertelimme Niemien kanssa 
Vilnan vanhassa kaupungissa ja seuraa-
vana aamuna menimme bussilla rauta-
tieasemalle vaihtamaan Valko-Venäjän 
ruplia.

26.4. keskiviikkona. puolen päivän 
jälkeen ajoimme Hotel IBIS Stylen pi-
haan, jossa oli suomalaisten ja eestiläis-
ten ryhmien tapaamispaikka.

Lähdimme Niemien kanssa ajamaan 
rajalle ja tullissa meitä jumitti liettualai-
nen m-vaunu edessämme, jonka paperit 
eivät olleet kunnossa. Muuten olisimme 
päässeet nopeasti tullista läpi, mutta nyt 
siihen kului puolitoista tuntia. Tosin 
Rolfilta otettiin Liettuan tullissa pariin 
kertaan sormenjälki ja syy siihen ei sel-
vinnyt meille.

Tullin jälkeen ajoimme ensimmäi-
selle huoltoasemalle ostamaan BelToll-
laitteen. Sekin kävi näppärästi, kun siel-
lä ei ollut jonoa ja olimme rekisteröity-
neet jo aikaisemmin netissä.

Tyttö kävi vielä laittamassa lait-
teen paikoilleen automme tuulilasiin. 
Maksulaite veloitti maksuja ”piipaten” 
kymmenessä paikassa matkalla Mins-
kiin. Poliisi pysäytti meidät matkalla 
ja kysyi auton passporttia. Näytettiin 
heille rekisteriote ja päästiin jatkamaan 
matkaa. Tutkia oli myös tien varrella, 
mutta vastaantulevat autot varoittivat 
niistä hyvissä ajoin väläyttäen valojaan. 
Minskin kehätietä ajoimme liittymään, 
josta pääsimme keskustaan päin kadul-

le, joka vei lentokentän reunalle. Kier-
simme aidan reunaa pitkin kentän toisel-
le puolelle vanhalle lentoasemalle. Sen 
parkkipaikalla oli jo kaksi eestiläistä ja 
yksi suomalainen m-auto ja jäimme hei-
dän kanssaan sinne yöksi, koska portti 
oli suljettu. Vettä satoi koko yön ja oli 
+4 lämmintä.

Minskin kaupungissa on 1,8 miljoo-
naa asukasta, siellä on 14 yliopistoa ja 
se on Valko-Venäjän opetuksen ja kult-
tuurin keskus sekä tärkeä teollisuuskau-
punki. Kaupunki on perustettu vuonna 
1067 ja se on kokenut kovia vuosisato-
jen saatossa.

Vuonna 1918 itsenäisyysliike julisti 
Valko-Venäjän riippumattoman tasaval-
lan syntyneeksi, mutta se liitetiin kui-
tenkin Neuvostoliittoon.

Vuosille 1937–41 ajoittuvat mitta-
vat Stalinin puhdistukset kaupungissa 
ja kymmenien tuhansien ihmisten teloi-
tuksista muistuttavat Minskin kehätien 
pohjoispuolella sijaitsevat Kurapatyn 
metsän ristit. Toisessa maailmansodassa 
koko kaupunki vaurioitui pahasti. Sak-
salaiset miehittäjät surmasivat suuren 
osan kaupungin väestöstä. Heti kaupun-
gin eteläpuolella sijaitsi sodan aikana 
Malv Trastsjanets -tuhoamisleiri.

Nykyään Valko-Venäjä on autori-
taarinen presidenttijohtoinen tasavalta, 
jossa asuu noin 9,5 miljoonaa ihmistä. 

Avajaisissa helikopteri kierteli alueen yllä Valko-Venäjän lipun kanssa

Perunalettuja - paikallista perinneruo-
kaa Opasneito Alesya piikkikorkoineen
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Se itsenäistyi vuonna 1991. Maa on vaa-
liliitossa Venäjän kanssa, sekä tulliunio-
nissa Venäjän ja Kazakstanin kanssa. 
Talouselämä on pidetty Neuvostolii-
ton hajottuakin valtiojohtoisena; miltei 
kaikki maa- ja metsäomaisuus sekä mer-
kittävä osa yritystoiminnasta on valtion 
hallinnassa. Valko-Venäjää on arvostel-
tu sen ihmisoikeustilanteen takia. Maata 
on hallinnut vuodesta 1994 lähtien pre-
sidentti Aljaksandr Lukasenka

27.4. torstaiaamuna turvallisuus-
päällikkö tuli laskemaan meidät portista 
sisään ja pääsimme ajamaan nurmikon 
reunaan asfaltille. Sade jatkui vielä koko 
päivän ja nurmikkoalue, johon meidän 
olisi pitänyt ajaa, oli mutainen. Sinne 
oli suunniteltu paikoitus ja vedetty säh-
kötolpat. Sähkö ei vielä toiminut eikä 
suostuttu ajamaan nurmikolle. Ajoimme 
taksilla Niemien kanssa viinitehtaalle, 

mutta emme päässeet enää tehdaskier-
rokselle, koska työaika oli jo loppumas-
sa ja pomo ei ollut paikalla antamassa 
lupaa kierrokselle. Tehtaan myymälässä 
kävimme sitten ostoksilla ja ystävälli-
nen porttivahtitäti soitti meille taksin.

Ajoimme Itsenäisyyden aukiolle 
joka on noin seitsemän hehtaarin alue. 
Siellä kävimme ensin katolisessa Pyhi-
en Simonin ja Helenan kirkossa vuo-
delta 1910. Se on rakennettu Minskin 
yläluokkaan ja aatelistoon kuuluneen 
Edvard Vainilovitsin ja hänen vaimon-
sa aloitteesta ja lahjoittamien varojen 
turvin. He halusivat muistaa ennenai-
kaisesti menehtyneitä lapsiaan. Kirkkoa 
kutsutaan myös punaiseksi kirkoksi tii-
liverhoilunsa vuoksi.

Vuonna 2007 aukion alle avattiin 
4-kerroksinen Stolitsa-ostoskeskus. 
Ostoskeskukseen valoa johdattavat la-

sikupolit vievät nykyään merkittävän 
osan erityisesti neuvostoaikana suuriin 
seremoniallisiin tapahtumiin käytetyn 
aukion katutasosta.

Ostoskeskuksessa on monia länsi-
maalaisia merkkiliikkeitä, mutta asiak-
kaita oli vähän, koska hinnat ovat pai-
kallisille korkeat. Ostin postikortin ja 
kyselin siihen postimerkkejä. Myyjän 
kanssa meillä ei ollut yhteistä kieltä ja 
ymmärryksestä ei tullut mitään. Viereen 
tuli valkovenäläinen neitokainen ja tulk-
kasi sitten meille. Hän neuvoi meille 
postitoimiston ja kun kyselimme hänel-
tä paikallista ruokaa tarjoavaa ravinto-
laa, niin hän lähti meille oppaaksi.

Alesya opiskelee yliopistossa näyt-
telijäksi ja oli menossa harjoituksiin. 
Hän oli jo myöhässä, mutta vastasi usei-
siin soittoihin olevansa ensiksi turisteil-
le oppaana. Hän kopsutteli huiman kor-
keilla ja terävillä piikkareillaan meidän 
oppaana.

Ravintola oli sisustettu ukrainalai-
seen tyyliin ja se tarjosi paikallista ruo-
kaa ja juomaa. Alesya tuli myös tulkik-
si ruokaa tilatessamme. Söimme mm. 
”Dranikia” jotka ovat perunasta valmis-
tettuja lettuja eri täytteillä. Alesya antoi 
vielä lähtiessään puhelinnumeronsa, jos 
vielä jossain tarvitsemme hänen apu-
aan. Taksilla tulimme takaisin leirialu-
eelle, jonne oli jo saapunut muitakin 
suomalaisia. Kolme taksimatkaa mak-
soi yhteensä noin 15 euroa. Iltaa sitten 
vietimme Allan ja Arturin sekä Niemien 
autossa sadetta paossa.

28.4. perjantaina sade sen kuin jat-
kui. Valkovenäläisten puheenjohtaja 
vei meidät autollaan kaupungille rahan 
vaihtoon. Ennakkotiedoista poiketen 
alueella ei ollutkaan rahanvaihtopistettä.

Autoja tuli sisään jonossa ja pian 
olivat ainakin suomalaiset paikalla. Kai-
killa oli kova hätä sähköistä ja loppujen 
lopuksi niitä vedettiin pitkien roikkien 
avulla pitkin peltoja. Odoteltiin ohjel-
man julkaisua, joka muuttui aina tunnin 
välein. Vihdoin klo 15 päästiin lähte-
mään ilmaisilla busseilla kylpylään. 
Siellä oli meitä vastassa kylpylän joh-
taja. Kova polemiikki käytiin siitä, että 
me kuusi henkilöä saatiin maksaa vain 
saunoista. Onneksi oli mukana eestiläis-
ten puheenjohtaja, jonka ansiosta asia 
järjestyi.

Saimme sitten kylpytakit ja pyyh-
keet, mutta kylpylän puolelle menneet 
eivät niitä saaneet, vaikka maksoivat 
kalliimman hinnan. Meillä ja heillä oli-
kin sitten samat saunat. Heillä oli sitten 

Kiinalaiset Euroopan kiertäjät Vilnassa

Nuoret tanssijatytöt menossa esiintymään
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vielä vesiliukumäet, joita me ei kaivattu. 
Takaisin leirille tulimme omalla kyydil-
lä, eli taksilla ja saatiin samalla kaupun-
kikierros hintaan 10 euroa.

Leirillä tapahtumamaksu maksettiin 
paikallisella valuutalla, vaikka ennakko-
tieto oli, että sen olisi voinut maksaa eu-
roilla. Tieto ei sitten pitänyt paikkaansa. 

Erilaisia myyntikojuja oli tullut alu-
eelle ja yhdessä niistä kävimme syö-
mässä saslikit. Illalla oli vielä yhteinen 
palaveri eestiläisten kanssa ja saatiin 
nimilaput ja tapahtuma huivit. 

Lauantaina 29.4. ei sitten enää sata-
nut. Autoja saapui lisää eri maista. Aa-
mupäivä kierreltiin lähialueen kaupois-
sa ja käytiin katsomassa lähellä olevaa 

saunaa. Henkilökunta esitteli auliisti 
paikkoja, jotka olivat aivan siistit.

Tapahtuman avajaisseremoniat al-
koivat klo 14.00. Helikopteri lensi alu-
een yllä iso Belarussian lippu perässään. 
Puheita pidettiin ja erilaiset kansantans-
siryhmät esiintyivät lavalla. Kello 16 
alkoi porukka kantamaan pöytiä pitkään 
riviin ja jokainen toi niille omien mai-
den ruokia. 

Suomalaisen pitkien pöytien tavasta 
poiketen tuskin kukaan ei istunut pai-
koillaan, vaan kaikki kiertelivät mais-
telemassa eri pöytien ruokia ja juomia. 
Tapasimme myös puolalaiset ystäväm-
me ja ilo oli molemmin puolista.

Olin lainannut Allalle ison kattilan 

ja sain sen sitten takaisin täynnä mait-
tavaa borsskeittoa, jota sitten söimme 
myöhemmin hyvällä ruokahalulla naa-
puriautolaisten kanssa meidän autossa. 
Ilta päättyi diskon merkeissä ja monet 
pahoittivat mielensä liian kovasta mu-
siikista.

Sunnuntaina vappuaattona ei sata-
nut. Alueelle oli ilmestynyt tiukat tur-
vatoimet aitoineen ja muutaman metrin 
välein seisovine sotilaineen. Ulos ja si-
sään pääsi vain turvatarkastuksen kaut-
ta, jossa meidät kopeloitiin ja laukut 
tarkastettiin. 

Paikallisella yleisöllä oli vapaa pää-
sy alueelle katsomaan esityksiä ja mat-
kailu kulkimia. Siitä johtui tiukat turva-
toimet. Meillekin tuli väkeä kysymään, 
jos saisivat tulla tutustumaan autoon. 
Esiteltiin sitten heille autoa.Neljä vuotta 
sitten Minskissä tapaamamme Yaroslav 
tuli autollaan hakemaan meitä ja Nie-
men pariskuntaa Dudutkinin perinne-
kylään 40 km Minskistä. Matkalla sinne 
saimme kattavan selostuksen Valko-Ve-
näjän nykytilanteesta.

Etnografinen ulkoilmamuseo Du-
dutki esittelee 1800-luvun kartanon elä-
mäntapaa ja siellä on esityksiä Valko-
Venäjän perinteisistä käsityötaidoista. 
Nahkatyöpaja, puusepänpaja, savipaja, 
pellavapaja, olkipaja, mehiläistarha, 
leipomo, juustotehdas, paja, eläintarha, 
vanhat autot, tislaamo. Kiertelimme ky-
lässä ja kävimme myös maistelemassa 
Monlightia, leipää, suolakurkkua ja hu-
najaa.

Kylän ulkopuolella on asfaltoitu 
alue sähköpistokkeilla matkailuvälinei-
den yöpymistä varten. Siellä on myös 
kemssan tyhjennyskaivo ja vesipiste.

Palatessamme Yaroslav ajelutti mei-
tä myös ympäri Minskiä esitellen eri 
nähtävyyksiä. Saimme täten kattavan 

Olkiesineiden tekijän työnäytös Du-
dutkinin perinnekylässä

Yhteisen pitkän pöydän antimia

Esiintyjiä erilaisine pukuineen
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Matkailuvaunut ja -autot myynti, huolto ja varaosat

Örninkatu 8, SALO, 
p. 02 733 1550, 0400 533 144, 0445 511 557 

ark. 10-18, la 10-14
www.autosimelius.fi

VAIHDOSSA HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOT
PULA AUTOISTA, TARJOA!

Myös kaasuMyynti!

kiertoajelun. Illalla kävimme keskustas-
sa bussilla ja tutustuimme myös perin-
teiseen neukkuajan Gum-tavarataloon. 
Päättäjäisseremoniat leirillä olivat ko-
vaääniset. Musiikki raikasi ja oli taas 
tanssiesityksiä.

Sää ei meitä suosinut tällä treffillä 
ja järjestelyt eivät oikein pelanneet niin 
mallikelpoisesti, kuin mihin porukka on 
tottunut länsimaissa. Tullimuodollisuu-
det rassasivat monien hermoja pitkine 
odotuksineen. Siksi monen suomalaisen 
kuulin sanovan, että tämä oli ensimmäi-
nen ja viimeinen kerta itään päin. Odo-
tukset ja todellisuus eivät kohdanneet. 
Itään mennessä on hyvä pitää mielessä, 
että mikään ei toimi, mutta kaikki jär-
jestyy. Sää ei ollut suosiollinen, mutta 
sillehän ei kukaan mahtanut mitään. 
Valkovenäläiset karavaanarit ovat in-
nokkaita, mutta vielä vähälukuisia ja 
kokemusta treffien järjestelystä tulee li-
sää ajan kanssa.

’Maanantaina 1.5. aamulla tihuutti 
vettä ja oli +6 lämmintä. Väki alkoi läh-
teä, mutta jotkut vielä jäivät järjestetylle 
kaupunkikiertoajelulle. Me kävimme 
saunomassa läheisessä kuntokeskukses-
sa ennen lähtöä. Siellä oli kaksi saunaa 
ja poreallas. Pyyhkeet, teetarjoilu ja 
saunat maksoivat 8 euroa hengeltä. Jä-
timme hyvästit Minskille ja suuntasim-
me auton nokan moottoritielle ja kohti 
Brestiä. BelToll-laite luovutettiin huol-
toasemalla ja yllätykseksi saatiin siitä 
vielä aika paljon rahaa takaisin.

Valko-Venäjän tullimuodollisuudet 
sujuivat neljällä kopilla sutjakkaasti, mut-
ta sitten jonotettiin aika kauan Puolan tul-
liin. Siellä meiltä kysyttiin, onko mukana 
eläimiä, maitoa, lihaa, mutta kukaan ei 
tullut tarkistamaan jääkaappia. Muuten 
auto tarkastettiin sisältä ja ulkoa lampun 
kanssa.

Eestiläiset olivat joutuneet Puolan tul-
lissa antamaan pois ruokatarvikkeet jää-
kaapista. Myös ne, jotka heillä oli tuotu 
mukana Virosta.

Tämä vappu 2017 taisi olla ikimuis-
toinen monelle suomalaiselle Minskis-
sä. Kiitokset heille mukavasta yhdes-
säolosta. Järjestäjille kiitos ja erityisesti 
Ivarille ja muille eestiläisille avusta.

Teksti ja kuvat: Anneli Villanen

Järjestäjät ilmoittivat, että paikal-
la oli 600 yksikköä kuudestatoista eri 
maasta ja noin 2000 osallistujaa.

Minsk 1 lentokentän asemarakennus, jossa nykyjään on erilaisia virastoja
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Kevään kynnyksellä 
Bürstner tuo Suomen 
markkinoille erän Aver-
so-matkailuvaunujaan: 

490 TL –erillisvuodemallin ja si-
vuttaisella parivuoteella varuste-
tun 490 TS –mallin.

Bürstneriltä matkailuvaunuja Suomeen

Kompakti Averso-vaunu 
ensiesittelyssä keväällä

 Kesän aikana Averso-mallisto 
täydentyy vielä 510 TK ja 570 TK 
-kerrosvuodemalleilla.

Bürstner Averso vakiovaruste-
luun sisältyvät mm. nestekiertoinen 
Alde-lämmitys ja nestekiertoinen 
lattialämmitys sekä alumiinivan-

teet, valkoinen sileä ulkopelti ja ik-
kunallinen asunto-osan ovi. Lisäksi 
molemmissa malleissa on suihkuva-
rustelu sekä 12 V -sähköistyspaketti. 
Kevyen rakenteen ansiosta Averso 
490 TL ja 490 TS-vaunuissa auton 
vetokyvyksi riittää 1 500 kg.

Averso 510 TK

Averso 490 TL

Averso 570 TKAverso 490 TS
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AL-KO-alustainen Averso on 
varustettu AKS-varmuuskytkimellä, 
mikä vaimentaa vaunun heilahtelua 
ja takaa turvallisemman ja rauhalli-
semman matkustamisen. Suomeen 
tuotavissa malleissa on ajaton ruske-
an sävyinen istuinverhoilu. Tunnel-
maa asunto-osaan tuo led-valaistus 
sekä korkeakiiltoiset kaapistojen 
ovet.

Molempien mallien hinta Suo-
meen varusteltuna on 29 900 euroa.

Averso-vaunut ovat esillä J. 
Rinta-Joupin liikkeissä Vantaalla, 
Seinäjoella, Lahdessa, Lappeenran-
nassa ja Kuopiossa huhtikuun alusta 
alkaen.

Ensimmäiset Averso-vaunut saa-
puivat maahantuojille keväällä ja 
olivat esillä mm. kevään Liikkuva-
koti-näyttelyssä. 

Lisätietoja: 
Esa Lehto, Erwin Hymer Group 

Suomi Oy, puh. 0400 639 638 tai  
esa.lehto@buerstner.com

•	 Uusi helposti 
räätälöitävä kasko-
vakuutus ja uudistet-
tu liikennevakuutus, 
jossa on Suomen 
nopeimmin nousevat 
bonukset 

•	 Matkavakuutus turvaa 
sinut ja matkatavara-
si. Saat sen voimaan 
milloin ja miten halu-
at: jatkuvana ympäri 
vuoden tai määräaikai-
sena yhdelle matkalle.

Averso 490 TS
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SF Caravan ry:n liittokokous Lappeenrannassa

Liittokokoustreffit olivat tänä vuon-
na Holiday Club Saimaan kylpylän 
alueella 19 -21.5.

Liittokokouksen tiedettiin ole-
van mielenkiintoinen, valittiinhan kokouksessa 
liitolle uusi puheenjohtaja. Paikalla oli edus-
tettuna 59 yhdistystä, joista edustajia yhteensä 
173. Heillä oli käytettävissä ääniä yhteensä 297. 
Liittokokousjärjestelyistä vastasi tällä kertaa SF 
Caravan Saimaan seutu ry

Suurin osa eri yhdistysten jäsenistä oli ma-
joittuneena hotelliin. Omalla kalustolla oli tullut 
paikalle noin 50 yksikköä. Osa heistä oli tullut 
vain treffeille eivätkä olleet virallisia edustajia 
kokouksessa. Omalla kalustolla tulijat paikoi-
tettiin kauppakeskus Caprin viereen 200 m Sai-
maan kylpylästä eteenpäin. Vaunuilijat paikoi-
tettiin nurmikentälle Caprin taakse ja autoilijat 
paikoitettiin isolle parkkipaikalle Caprin vie-
reen. Paikat olivat sähköttömiä ja Caprin alaker-
rassa oli käytössä Wc ja suihku karavaanareille.

Tavanomaista treffitunnelmaa ei ollut jo 
pelkästään tuosta erillään olevasta paikoitukses-
ta johtuen. Olimme omalla neljän autokunnan 
porukalla parkkipaikalla ja tietenkin perinteinen 
pitkä pöytä aamupaloineen ja illan viettoineen 
saatiin aikaiseksi.

Puheenjohtaja ehdokkaat olivat kierrelleet 
kevään aikana eri yhdistysten kutsusta vaalipa-
neeleissa eri puolella Suomea. Perjantai iltana 
kylpylän kokoustiloissa oli viimeinen tilaisuus 
tentata puheenjohtaja sekä liittohallitukseen eh-
dolla olevia. Ehdokkaille oli tehty hyviä, ja haas-
tavia kysymyksiä.

Lauantaina oli sitten tuon liittokokouksen 
vuoro. Liittokokouslounas oli mahdollista ostaa 
ennakkoon, joka nautittiinkin ennen kokousta.

Liittokokousedustajien valtakirjojen tarkas-
tus alkoi klo 10.30. Itse liittokokous alkoi klo 12. 
Liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen avasi 
kokouksen ja kertoi muutamalla sanalla kan-
sainvälisestä matkailusta ja parhaillaan menossa 
olevasta FICC rallysta Turkissa. 

Tämän jälkeen tervehdyksen toi SF Caravan 
Saimaan seudun puheejohtaja Kari Heikkonen 
ja hän samalla toivotti myös karavaanarit terve-
tulleeksi matkailemaan Laamalansaareen. Lap-
peenrannan kaupungin tervehdyksen toi halli-
tuksen jäsen Juha Härkönen. Hän toivotti kaikki 
tervetulleeksi Lappeenrantaan ja käymään Pusu 
Puistossa.

Tervehdysten jälkeen päästiin jakamaan lii-
ton myöntämät kultaiset ansiomerkit. Ansiomer-
kit saivat Juha Hämäläinen, Heikki J.O. Leino-
nen ja Oiva Riihinen Golf kerhosta.

Sitten päästiinkin vihdoin kokouksen jär-
jestäytymiseen. Kokous etenikin esityslistan 
mukaisesti. 

- Toiminnanjohtaja Timo Piilonen selvitti 
hyvin perusteelisesti toimintakertomuksen sekä 
tulo- ja menoarvion vuosille 2017 – 2018.

- Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2016. 
- Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuosille 

2017 - 2018.
- Vahvistettiin liitolle suoritettavan liitty-

mis- ja jäsenmaksujen suuruudet ja suoritustapa. 
Tämä herätti keskustelua jonkin verran ko-

kousväessä. Viimevuonna 3 € korotuspaine lii-
ton jäsenmaksuun kumottiin äänestyksellä, tänä 
vuonna 2 € jäsenmaksun korotus meni mukise-
matta läpi. Vuonna 2018 liiton jäsenmaksu var-
sinaiselta jäseneltä on 29 € rinnakkaisjäseneltä 
12 €.

- 2018 poistuu käytäntö jäsenmaksuvapau-
tuksesta liiton osuudesta yhdistyksen henki-
löjäsenille, jotka kuuluvat jäseninä useampaan 
jäsenyhdistykseen.

- Lopulta tulo- ja menoarvio hyväksyttiin 
esityksen mukaisesti.

Sitten oli vuorossa liiton puheenjohtaja eh-
dokkaiden 2 min loppuesittely, jonka jälkeen 
äänestettiin. Ääntenlaskijat pääsivät hommiin ja 
45 min jälkeen tulos oli selvillä.

Ääniä ehdokkaat saivat seuraavasti Ahti 
Kuikka 14 ääntä, Timo Tarvainen 27 ääntä, Jiri 
Kattelus 103 ääntä ja Olli Rusi 153 ääntä. Liiton 
uusi puheenjohtaja vuosille 2018 - 2020 on Olli 
Rusi. Onnittelut hänelle!

Sitten oli vuorossa hallituksen jäsenten va-
linta vuoro. Erovuoroisia oli hallituksesta kak-
si henkilöä. He saivat myös kahden minuutin 
ajan esittäytymiseen ja sitten oli äänestys. Tu-
los oli seuraava. Hannu Anttonen 86 ääntä, Ari 
Kettunen 91 ääntä, Juha Rakkola 156 ääntä ja 
Heikki J.O. Leinonen 192 ääntä. Juha Rakkola ja 
Heikki J.O. Leinonen tulivat valituksi hallituk-
seen uudestaan. Heille myös onnittelut!

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut tullut en-
nakkoon liittokokoukseen käsiteltäväksi.

Lopuksi Pentti Salo toivotti liittokokous 
edustajat tervetulleeksi liittokokoukseen Seinä-
joelle 2018. Ja näin pitkän päivän jälkeen saatiin 
kokous päätettyä.

Juha ja Pirjo Hämäläiselle kiitos kuluneis-
ta vuosista sekä karavan harrastuksen eteenpäin 
viemisestä näiden vuosien aikana. Mukavia ja 
ehkä erilaisia matkoja tulevaisuudessa heille.

Saimaan kylpylässä ehdittiin käydä myös 
nauttimassa uimisesta ja kylpemisestä viikon-
lopun aikana, vaikkakin tuollainen hämärä väri-
valoin vilkkuva kylpyläosasto oli mielestäni tosi 
ahdistava.

Kylpylä itse sijaitsi kauniilla paikalla ja ho-
tellihuoneita oli entisöity mm. entisen mielisai-
raalan tiloihin.

Irmeli ja MA:n kokous edustajat

Kunnon karavaanari ei yövy hotellissa

Kunnon karavaanari yöpyy omassa 
matkailuajoneuvossa

Puheenjohtajaehdokkaat tentissäLiittokokous 2017

Olli Rusi



Jäsenkortti
SF-Caravan ry:n jäsenkortin löydät 

nyt myös karavaanarit.fi jäsensivuilta. 
Jos jäsenkortti kesän kiireissä unohtuu 
kotiin, voit todistaa jäsenyytesi myös 
mobiililaitteella.

Kirjaudu karavaanarit.fi 
jäsensivuille ja valitse vihreästä 
yläpalkista ”Omat tiedot” tai paina 
mobiililaitteella henkilön profiiliku-
vaa. 

Jäsensivuille kirjautumista var-
ten sähköpostiosoitteesi tulee olla 
jäsentiedoissasi. Voit ilmoittaa säh-
köpostiosoitteesi osoitteessa 
www.karavaanari t . f i /
muuta-tietojasi.

Jäsensivuilla olevassa jäsenkor-
tissa lukee nimesi, osoitteesi, jä-
sennumerosi sekä jäsenyytesi voi-
massaolo (esim. 10/17 = voimassa 
31.10.2017 saakka). Jäsenkortin ala-
puolelta löytyvät muut tietosi. 

k  UUTISIA k  UUTISIAk  UUTISIA

Karttakaupasta
Karttakeskuksen Karttakaupasta oppaat ja kartat kesän reissuille nyt 
erikoishinnoin.
Karavaanareille tuotteita 20 % alennuksella 15.6.2017 asti. 
Alennuskoodi 25MUNRBT

Tarjouksessa mukana:
* Viro matkaopas ja kartat
* Automatkailijan Suomi Matkaopas 
   ja kartasto
* Juomien Suomi - pienpanimot, 
   viinitilat ja tislaamot
* Salaisuuksia Suomesta - Kotimaan 
   persoonalliset nähtävyydet
* Automatkailijan Eurooppa
* GT Tiekartasto Suomi 2017
* Eurooppa tiekartasto

Tilaaminen karttakauppa.fi

Muista myös Karttakeskuksen pysyvä jäsenetu!

SF-Caravanin jäsenkortilla jäsen saa Teboil-huoltamoilta 2,1 snt 
alennuksen bensiinistä ja dieselöljystä näyttäessään jäsenkortin 
kassalla tai syöttäessään sen korttiseteliautomaattiin ennen maksua. 
Huomaa, että alennuksia ei myönnetä Teboil Express-asemilla. 
Teboil myöntää alennusta myös nestekaasutäytöstä, voiteluaineista, 
autokemikaaleista ja -pesusta. 

Guns N´ Roses,  
Kantolan Tapahtumapuisto,  
Hämeenlinna 
Kantola Event  
Camping - PopUp  
leirintäalue 30.6.-2.7.2017

Kantola Event Camping on Kan-
tolan Tapahtumapuiston vieressä 
sijaitseva teltta- ja caravan-leirintä-
alue, joka on tarkoitettu pääsääntöi-
sesti Guns N’ Roses konserttiin saa-
puville matkailijoille. Alueella on 
noin 30 matkailuvaunu-/autopaikkaa 
ja noin 300 telttapaikkaa.

Leirintäalueen vierestä, Sotkan-
rannan satamasta, löytyy leiriytyjille 
kaikki tarpeellinen palvelu: sauna, 
vessat, grillikatos, uimapaikka sekä 
A-oikeuksin varustettu ravintola ja 
suuri terassi, jossa on purtavaa aa-
miaisesta iltaruokaan. Kaikki Sata-
man palvelut ovat eriveloituksella, 
eivätkä sisälly leiriytymisen hintaan. 
Lisätietoja: 

www.kantolaeventcamping.
com/caravanmajoitus/

Seinäjoen 
Tangomarkkinat
5.-9.7.2017

Tangomarkkinoiden ajaksi jär-
jestetään tapahtuman lähituntumaan 
toimivia leirintäalueita. Kaikki pai-
kat ovat sähköistettyjä, ja kaikilla 
alueilla tai alueiden läheisyydessä 
on WC- sekä peseytymistilat. Ka-
ravaanipaikat alkaen 17 €/yö. Kai-
killa alueilla on mahdollisuus yö-
pyä myös teltassa hintaan 10 €/yö. 
Lisäksi tarjolla on etuja, jotka on 
tarkoitettu ainoastaan Tangomarkki-
noiden alueilla leiriytyville.

Tutustu alueisiin 
www.tangomarkkinat.fi/info/

majoitus/ ja varaa paikkasi Tango-
toimistosta. 

Linnanmäki-vierailulle 
varma parkki

Kesään kuuluu Linnanmäki mut-
ta mihin pysäköisi auton? Jätä autosi 
Messuparkkiin ja hyödynnä Linnan-
mäen linjaa. Pysäköinnin hinta on 
12 € / autokunta sisältäen maksut-
toman kuljetuksen Messukeskuksen 
pysäköintitalosta Linnanmäelle ja 
takaisin. Linja liikennöi 26.6.–13.8. 
päivittäin huvipuiston aukioloaiko-
jen mukaisesti non-stoppina. Lin-
nanmäen linjan pysäkki on Messu-
parkin seinustalla. Lue lisää: https://
www.linnanmaki.fi/saapuminen
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Miten yhdistyksemme
jäseneksi?

Sinulla on kädessäsi SF -Caravan Matkailuautoilijat ry:n jäsenlehti. Mikäli toimintamme kiinnostaa 
Sinua ja haluat liittyä yhdistykseemme ja olet jo kuitenkin SF -Caravan ry:n jäsen. Liittymisen voit tehdä 
www.matkailuautoilijat.fi nettisivuilla. Jäsenyydeksi voit valita lisäjäsenyyden paikallisyhdistysjäsenyyden 
lisäksi tai sitten erota toisesta ja liittyä yhdistykseemme.

Mikäli et ole vielä SF -Caravan ry:n jäsen, niin silloin liittymisen voi tehdä ottamalla yhteyttä liiton jäsenreki-
sterin pitäjään e-mail jasenrekisteri@karavaanarit.fi. Muista mainita, että haluat liittyä yhdistykseen nro 068.

Mikäli, et itse ole valinnut yhdistystä johon haluat liittyä, niin liitto merkitsee jäsenyytesi postinumeron mukaan 
lähimpään paikallisyhdistykseen.

Ensimmäistä kertaa liittyvän vuosimaksu on 46,00 euroa (sis. liiton- ja jäsenyhdistyksen maksun, numerotarrat 
ja SF -Caravanin infomateriaalia).

Jatkossa liiton perimä jäsenmaksuosuus vuodessa on 27,00 euroa (=liittomaksu) ja yhdistyksemme osuus 14,00 euroa.

* * *
Myöhään eräänä yönä murtovaras 

murtautui taloon, jonka hän oletti ole-
van tyhjä. Hän kulki varpaillaan olohuo-
neen poikki, mutta äkkiä hän jähmettyi 
paikoilleen kuullessaan lujan äänen sa-
novan: 

- Jeesus näkee sinut.
Hiljaisuus palasi taloon, ja murtova-

ras hiipi taas eteenpäin.
Jeesus näkee sinut, ääni sanoi uudes-

taan.
Murtovaras jähmettyi paikalleen.
Peloissaan hän katseli ympäri huo-

netta. Samassa hän havaitsi lintuhäkin 
huoneen nurkassa ja häkissä papukaijan. 
Hän kysyi papukaijalta:

Olitko se sinä, joka sanoi Jeesuksen 
näkevän minut? - Kyllä, sanoi papukai-
ja.

Murtovaras huokaisi helpotuksesta 
ja kysyi papukaijalta:

- Mikä sinun nimesi on?
- Pietari, sanoi lintu.
- Se on typerä nimi papukaijalle, 

virnuili murtovaras. – Kuka idiootti on 
antanut sinulle nimeksi Pietari?

Sama idiootti, joka nimesi talon do-
bermannin Jeesukseksi, papukaija vas-
tasi.

* * *
Äskettäin naimisiin mennyt 88-vuo-

tias mies kertoi lääkärille, että hänen 
24-vuotias nuorikkonsa on raskaana.

- Kerronpa teille tarinan, sanoi lää-
käri.

- Hajamielinen kaveri lähti metsäs-
tämään, mutta ottikin kiväärin asemasta 
sateenvarjon. Äkkiä hän näki leijonan 
tulevan kohti.

Hän tähtäsi sitä sateenvarjolla, lau-
kaisi sen ja kellisti pedon siihen paik-
kaan.

- Mahdotonta, vaari huudahti. – Joku 
varmaan auttoi ampumalla sitä sivusta. 

- Niinpä niin, lääkäri sanoi. – Alatte 
päästä jyvälle…..

* * *
Mies meni kirjakauppaan ja kysyi 

kirjaa nimeltä ”Mies, talon herra”
Myyjä vastasi: - Ikävä kyllä meillä ei 

myydä satukirjoja.

* * *
Äiti sanoi tyttärelleen:
- Ihanaa, kun jätit sen rockmuusikon. 

Mitä hänen kanssaan eläminen opetti?
- No se opetti ainakin sen, että älä 

koskaan nuolaise toisen lusikkaa, ennen 
kuin panet sen tiskikoneeseen. Voit olla 
viikon sekaisin sen jälkeen.

* * *
Pikku-Kalle pyysi kotona:
- Äiti, ei laiteta jälkiruoaksi ainakaan 

köyhiä ritareita. 
- No miksi?
- Koska opettaja sanoi, että ihminen 

on sitä mitä syö.



Kaben matkailuvaunujen- ja autojen*) jälleenmyyjät: 
• Helsinki/Vantaa  Helsinki Caravan Oy *) 09-2766560  www.helsinkicaravan.�  
• Jalasjärvi  Jalasjärven Kalustetalo  (06) 4560669 
• Jyväskylä  Jyväs-Caravan *)  0400 407 066  www.jyvascaravan.�  
• Kajaani   Kemppaisen Auto Oy   (08) 614 0464  www.kemppaisenauto.�  
• Kempele   JP-Caravan Oy   050 3030 819  www. jpcaravan.� 
• Kokkola  Kokkolan Vaunupalvelu Oy  040 515 8159  www.vaunupalvelu.� 

• Kouvola  Kouvolan Vaunu Oy *)  (05) 311 9077  www.kouvolanvaunu.com 
• Kuopio    Caravan Larvanto     017 5800 645   www.caravanlarvanto.� 
• Rovaniemi  Caravankeskus Reatalo *) (016) 315 440  www.reatalo.net 
• Salo   Auto Simelius Oy   (02) 733 1550  www.auto-simelius.�  
• Tampere  Caravan Erälaukko Oy *) 02075 59960   www.eralaukko.�  
• Turku   Turun Länsi-Vankkurit Oy*) (02) 274 9880  www.lansivankkurit.com 
• Tuusula   K&K Kivinen Oy   (09) 273 1707  www.kkkivinen.�  

Premium-luokan priimus

Hacienda    Imperial   Royal   Jalokivi  Classic

Travel Master i910  Travel Master 880   Crossover  Travel Master 740 

www.kabe.se/fi

www.kabe.se/fi

Tasokkaaseen vapaa-ajan mobiiliin 
asumiseen Kabe on 60 vuoden aikana 
kehittänyt skandinaavisen design-brän-
din. Kaben asumismukavuus, ajo-omi-
naisuudet, tekninen toimivuus ja 
luotettavuus ovat huippuluokkaa.
Pohjolan oloihin rakennetun Kaben 
varustelu ja talviominaisuudet kuten 
lämmöneristys, nestekiertoinen 
lattialämmitys ja ilmankierto ovat 
luokkansa parhaat. Vertailuryhmässään 
Kabe on hintatasoltaan erittäin 
kilpailukykyinen. 
Lämpimästi tervetuloa Kabe-kaupoille.




