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Turvallista matkailua
Varsin moni meistä käyttää matkailuajoneuvoaan vain kesäkaudella. Tai ainakin
sen käyttö talvella on paljon vähäisempää. Näin kevään kynnyksellä on joka
tapauksessa syytä vilkaista sitä omaa vankkuriaan ”sillä silmällä”.
Pesu ja kenties vahaus, pölyt pois nurkista ja baanalle? Ehei, silmä ehkä lepää
mutta miten on turvallisuuden laita? Laki vaatii katsastuksen vaunulle joka
toinen vuosi, asuntoautolle sitten muutaman ensimmäisen vuoden jälkeen
vuosittain. Mitä tulee turvallisuuteen, ei konttorilla juuri siihen paneuduta,
liikkumiseen liittyvän tekniikan lisäksi tarkistetaan vain tuon lakisääteisen
sammuttimen huoltoleima.
Aktiivien turvallisuus on paljon muutakin. Sammutin pitää tarkistuttaa joka
vuosi, ei vain katsastusta varten. Huolellinen karavaanari tarkistuttaa vuosihuollossa myös kaasulaitteidensa toimintakunnon sekä koeponnistuttaa nuo
laitteet.
Monta asiaa voi tehdä itse. Mitä tulee kaasu- ja sähkölaitteisiin, saa niitä asentaa
ja huoltaa vain Tukesin hyväksymä asentaja. Näin toimimalla voimme huolehtia
omalta osaltamme turvallisuudesta yhteisessä harrastuksessamme.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Keväiset terveiset koko jäsenistöllemme, talven selkä alkaa pikku hiljaa
taittumaan tätä kirjoittaessa. Vuonna 2013 yhdistyksemme perustamisesta on
kulunut 25 vuotta, vuosien aikana jäsenistömme määrä on kohonnut jo melkein
450 jäseneen, emme ole enää mikään pieni yhdistys.
Vuosien varsilla yhdistyksemme on saanut erilaisia tunnustuksia niin Kokemäen
kaupungin kuin liittomme taholta, eli toimintamme on huomattu. Olemme
hyvällä menestyksellä (talkootyöllä) ylläpitäneet Pitkäjärven aluetta, josta on
vuosien mittaan tullut varsin viihtyisä ja suosittu vierailukohde matkailijoiden
keskuudessa.
Kun itse noin 10 vuotta sitten liityin jäseneksi ja olin laahaamassa vaunua
alueelle ei ollut tietoakaan mistään kausipaikkajonoista, vaunu paikoilleen,
tassut alas ja toimistoon maksamaan vuosipaikkaa. Niin se tapahtui silloin. Nyt
tilanne on toinen, kausipaikkaa voi joutua odottamaan pidempääkin, mutta
tilanteelle hallituksessa emme voi mitään. Aluetta ei voi myydä täyteen pelkkiä
kausipaikkoja.
En olisi ikinä kuvitellut, mitä kaikkea hyötyä on tuonut se, kun keväällä 2011
järjestimme Porin liittokokousväelle retken tutustumaan Pitkäjärveen. Ne
kustannukset mitä siihen meni ovat tulleet moninkertaisesti takaisin
yhdistyksemme rahakirstuun. Keskustelut silloisten eri yhdistysten päättävien
henkilöiden kanssa ovat varmasti osaltaan johtaneet siihen, että
Matkailuautoilijat ry järjestää oman suurtreffinsä 26.-28.4. suurleiri-alueella, eli
meidän alueemme välittömässä läheisyydessä. Samana viikonloppuna starttaa
Caramba-cup 2013, voisi sanoa jo perinteisesti meidän järjestämänä.
Toivotan kaikille oikein hyvää ja ennen kaikkea turvallista matkailukautta 2013.
puheenjohtaja Lasse Vähä-Vahe
PS. Toivottavasti tätä lukiessa SM-liigan mestaruus on jo ratkennut ÄSSIEN
hyväksi.

Uusimmat uutiset, viimeisimmät kuulumiset
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Tulevia tapahtumia
26.-28.4. Pitkäjärvellä satoja matkailuajoneuvoja, kun Caramba Cup starttaa
lauantaina 27.4. Kokemäellä ja suurleirialueella on SFC Matkailuautoilijat ry:n
Kevätkarkelot. Mobilistien bussi kuljettaa karavaanareita Kokemäen keskustaan
ja takaisin suurleirialueelta 5 euron meno-paluuhintaan non-stoppina.
17.-19.5. Turvaviikonloppu Pitkäjärvellä. Teemaviikonlopun ohjelmassa mm.
suuren suosion saavuttanut Lasten Liikennekaupunki, alkusammutuskoulutusta
sekä paloturvallisuusinfoa. Mahdollisuus tarkistaa maksua vastaan niin
matkailuajoneuvon sammutin kun myös ajoneuvon kaasulaitteet
koeponnistuksineen.
24.-26.5. Liittokokoustreffit, Rauhalahti, Kuopio. Pieni paluu kohti
karavaanariharrasteen juuria koetaan, kun liittokokous leiriytyy pitkästä aikaa.
Treffit ovat avoimet kaikille, liittokokouksessa yhdistyksellä on virallinen
edustus.
Juhannus, Pitkäjärvi. Perinteiseen tapaan omalla alueellamme on juhannuksena
yksityistilaisuus, johon ovat tervetulleita oman yhdistyksen väen lisäksi
alueemme ystävät.
14.-20.7. Pohjoismaiset Karavaanipäivät, NCT2013 Turku. Karavaanareita
ympäri Pohjoismaiden, Carambaa ja pohjoismaisia ajotaitomerkkejä.
Ilmoittaudu ajoissa, www.2013nct.fi
6.-14.8. 79. FICC Rally, Slawa, Puola. Maailmanlaajuinen karavaanareiden
kokoontumisajo Puolaan, osallistujia yli 30 maasta. www.79ficcrally.pl
30.8.-1.9. Lyhtyjen Yö, Pitkäjärvi. Perinteiseksi muodostunut kesäkauden päätös
omalla alueella. Lyhtyjen Yössä paras valaistus palkitaan, sitä ennen suoritetaan
ajotaitomerkkejä. Kokemäen Seutu on kerran rikkonut omissa nimissään olleen
ennätyksen merkkisuorituksissa, mahtaako se rikkoutua tänä vuonna?
4.-6.-10. Rosvopaistit, Pitkäjärvi. Näistä juhlista puhutaan lähes ympäri Suomen.
Monen sortin lihaa kuumissa montuissa hitaasti hautuen, lisukkeineen.
Ruokavaraukset etukäteen Pitkäjärven toimistolta, ruokalippuja ja paikkoja
alueella on rajallinen määrä.
Pitkäjärven omalla alueella on rajoitettu varausmahdollisuus tapahtumien
aikana. Otathan ajoissa yhteyttä toimistoon, halutessasi jonkun tietyn paikan.

Caramba! Mikä FICC!?
Porin Ravirata 6.-8.9.
SF-Caravan ry ja Porin Ravit järjestää syksyn suurtreffit Porin Raviradalla
syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Isännät löytyvät paikallisista
yhdistyksistä, Kokemäen ja Rauman Seudut ja Satakunta.
Treffiviikonlopun ohjelma on mittava ja mahtava. Raviradan screeniltä, joka on
muuten Pohjoismaiden suurin, katsellaan kotimainen elokuva, mukavasti
ravintolan pöydässä istuen. Kokemäeltä förskottivappuna startanneen Caramba
Cupin viimeinen osakilpailu ajetaan Porissa lauantaina ja koko Cupin palkintojen
jako on raviradalla.
Jättiscreeniltä esitellään muisteloita Puolan FICC Rallystä ja parhaita paloja
tuosta Caramba Cupista. Karavaanareiden 50-vuotisjuhlavuoden yksi
päätapahtumista, Porissa 24.7.-1.8.2014 järjestettävä 81. FICC Rally esittäytyy ja
infoa saadaan myös Porissa samaan aikaan FICC:n kanssa järjestettävistä
Kuninkuusraveista. Lauantaina ohjelmaa ja tanssit raviradan ravintolassa.
Itse treffialue, ravirata on vain kahden kilometrin päässä Porin keskustasta.
Alueella on mainio ravintola anniskeluoikeuksineen, huippuluokan
karaokelaitteet ja pääseepä treffiväki tutustumaan halutessaan ravimaailman
kulissien taakse, ravitalleille. Tuo ruokailumahdollisuus muuten mahdollistaa
oman grillin jättämisen kotiin, mitä jos citytreffien kunniaksi annettaisiin
vankkurin kokille vapaailta ja herkuteltaisiin ravintolassa?
Huomioitavaa on, että raviradan puitteet ovat treffikäytössä rajalliset. WC-tilat
ovat hyvät ja riittävät, mutta mahdollisuutta suihkussa käyntiin ei ole.
Treffimaksuun tullaan sisällyttämään kuljetus ja sisäänpääsy Porin
kylpylätasoiseen uimahalliin lauantai-iltapäivän päätteeksi, ennen illan
ohjelmaa.
Porin FICC Rally vuonna 2014 rakentuu muuten talkoovoimin, talkooväkeä
tarvittaneen n. 120 henkeä. Leirialueella tehtäviä on lukuisia, valvontaa ja
isännöintiä, opastusta ja ensiapua, vieraista ja tutuista huolehtimista. Rally on
vapaaehtoisväelle ilmainen, normaali hinta tuolle tapahtumalle on 140 euroa
per aikuinen + sähkö. Lisäksi SF-Caravan ry muonittaa talkooväen kolme kertaa
päivässä ja kustantaa omalle väelleen leirivaatetuksen. Oman yhdistyksen väestä
tämän tuhannen yksikön leirin operoinnista vastaavat omalta osaltaan
leiripäällikkönä Timo Tarvainen, apunaan Lasse Vähä-Vahe ja ohjelmapäällikkö
Hanna Jokinen. Jos haluat siis mahtavan, kansainvälisen karavaanarikokemuksen, varaa nuo päivät jo nyt kalenteriisi!

