Kohtaa koko maailma - Matkamessuilla
Hyvä lukija, haluan kertoa sinulle meidän kokemuksista ja kiinnostuksesta Matkamessuja kohtaan.
Olemme usean vuoden ajan, ehkä jo kymmenisen vuotta osallistuneet SFC Salon seudun yhdistyksen tai
paremminkin yhdistyksen puheenjohtajan Sinikka Koivusen järjestämälle matkamessumatkalle Helsingin
Messukeskukseen. Lähtöhän on perinteisesti klo 8 matkamessujen lauantaiaamuna. Messut ovat
nelipäiväiset, yleisölle portit ovat avoinna vain perjantaista sunnuntaihin. Tänä vuonna teemana oli
Tempaudu toiseen maailmaan!
Mielestäni karavaanareille jos kenelle sopii matkamessuilla vierailut. Sinikan järjestämillä matkoilla
olemme viipyneet messupaikalla vajaat kuusi tuntia ja se on kyllä riittävä. Jalat huutaa hoosiannaa jo
aikaisemminkin. Ensimmäiset vuodet meillä kului suurin osa ajasta asuntovaunuja ja -autoja esittelevällä
MatkaCaravan osastolla. Taisimme joinakin vuosina käydä koeistumassa lähes jokaisen asuntoauton.
Vaunuja katsellessa tulee aina verranneeksi omaan vaunuunsa, mikä on toisin, mikä kohta tai asia toimii
huonommin ja mikä taas omassa vanhassa on moninkerroin paremmin.
Vuosi sitten tämä pariskunta sai oivalluksen, tarkemmin sanoen taisi olla alunperin minun ideani "Mitäpä jos luovuttaisiin asuntovaunusta ja vaihdetaan se asuntoautoon". Tämä idea kehkeytyi sen
vuoksi, että olimme olleet jo useamman vuoden niinsanotuilla vuosipaikoilla eri leirintäalueilla ja mieli
tempoi jo kiertämään. Matkamessuilla sitten testattiin ja mittailtiin, että minkälaista autoa minäkin
pystyisin hallitsemaan ja etsimme autoa, johon lastenlapseni kätevästi sopivat yöpymään. Tämä idea
kuivui kasaan, kun messukäynnin jälkeen kävimme Turun seudulla tutustumassa ja koeajamassa autoja.
Päädyimme pitämään oman hyvin pidetyn vaunumme itse. Rahaa olisi tarvittu tosi iso kasa, jotta
olisimme löytäneet sisustukseltaan vastaavan ja tietysti konehuonekin olisi pitänyt olla semmoinen, että
jaksaa vähän isommissakin mäkipaikoissa.
Mihin messuilla kannattaa suunnistaa
Minulla on ollut viimeisten vuosien aikana tapana miettiä etukäteen, mitkä osastot ovat niitä, joissa on
pakko käydä. Viime vuonna näitä must-osastoja olivat Kokkolan, Rovaniemen, Kuusamon, Kemijärven ja
Iisalmen osastot. Miksi juuri nämä osastot - se onkin ihan toinen stoori ja kirjoitan siitä toisen
kertomuksen ja toivon sen löytyvän SFC Salon seudun nettisivuilta. Tänä vuonna tavoitteena oli vierailla
oman kaupunkimme Salon osastolla, Kiuruveden, Mikkelin, Viron tai lähinnä Tallinnan ja Espanjan ja
siellä lähinnä Teneriffasta kertovalla osastolla. Lisäksi vakiokäynti tehdään Iskelmäradion osastolle,
Tuurin kyläkauppaan ja Lapin matkailukeskuksiin. Tuurin kyläkaupan lahjoittamasta seinakalenterista on
jo monet vuodet katsottu mikä viikko on meneillään. Jo tavaksi on muodostunut sekin, että juhlistamme
messumatkaa lasillisella kuohuviiniä. Tänä vuonna Iskelmäbaarissa vierailu oli pettymys, itse radioon
tuotettua ohjelmaa ei pystynyt kuulemaan, haastateltavan kyllä näki livenä, mutta itse haastattelua ei
kuulunut. Messukeskuksessahan maksaa tarjolla olevat antimet aika lailla. Pikaruokaa saa hintaan 12
euroa, jos olutta haluaa siemailla, saa pulittaa 7 euroa, kuohuviinistä saman verran.
Matkasuunnitelmat tälle vuodelle
Tänä vuonna aiomme suunnistaa keväällä Tallinnaan parin päivän reissulle ilman vaunua, joten olisimme
käyneet Ikaalisten matkatoimiston osastolla ja Tallinnan hotelleista olisi tarvinnut tietoa. Ikävä kyllä
Ikaalinen ei ollut mukana eikä Tallinna juurikaan ollut edustettuna, muut Viron kaupungit ja erityisesti
kylpylät sitäkin enemmän. Kesällä olemme suuntaamassa Kiuruveden Iskelmäviikolle ja siksi oli tärkeää

löytää Kiuruveden osasto. Siellä meitä palveltiinkin hyvin, lopputuloksena meillä on nyt liput hankittuina
kaikkiin tapahtumiin lisäksi olemme ennakkovaranneet vaunupaikan keskeiseltä paikalta. Uskon, että
saimme liput hyvään messuhintaan. Kiuruveden osastolla oli esillä myös Artic Milk, ypäjäläinen
juustonvalmistaja, jonka tuotteet tehdään Kiuruvedellä. En voinut olla ihmettelemättä, että miten se
maku ei vielä jää mieleen semmosesta maistiaiseksi tarkoitetusta juustokuutiosta vaan niitä useampikin
keräsi tikkuunsa ainakin kolme ja tietysti jokaisesta eri laadusta saman verran. Vierestä katsojana näytti
siltä, että nälkäkö siinä yritettiin selättää. Messuilla on maistiaisia paljonkin, joten kyllä ahkera
messuosastojen kouluaja hyvinkin saa pienen lounaan kerättyä maistiasistakin. Kiuruveden lisäksi
kesäretkiimme saattaa lukeutua myös Mikkeli, jossa meistä kumpikaan ei muista käyneensä. Suomen
upea saaristo esittäytyi matkamessuilla komeasti, oma Salomme näkyi hyvin ja voin todeta, että
semmoisia paikkoja on vielä omalla paikkakunnalla, joissa ei ole käyty. Mathildedal on käymisen
arvoinen, karavaanarit voivat yöpyä mukavasti Matildanjärven matkailuvaunualueella. Särkisalossa on
paljon nähtävää ja koettavaa. Lähialueilta pitää muistaa mainita Somero. Nostalgiaviikko ja Happy Days
toukokuun loppupuolella tuo 50-luvun kulta-ajan musiikin ja asusteet. Lähellä oleva leirintäalue
Hovimäki tarjoaa ohjelmaa ja rekvisiittaa mm. 50-60 retkeilymeininkiä. Esakallio oli messuilla mukana
esittelemässä sekä nostalgiaviikkoa että juhannustanssejaan. Salon lähialueista tulee vielä mainita
messuilla mukana ollut Turun kaupunki, siellä on heinäkuun puolessa välissä upeat keskiaikaiset ritarit
kilpailemassa Turun linnan pihalla. Heinä-elokuun vaihteessa Turku järjestää kuninkuusravit.
Mitäs messumatkasta jäi jäljelle
Vastauksia siis lähdin hakemaan ja niitä sain, esitteitä laukullinen ja jopa viime vuoden kuninkuusravien
maskotti. Leirintäalueet saisivat luvallani olla kyllä enemmän näkyvissä Matkamessuilla. Itse olisin
halunnut selvittää mitä tarjontaa juhannuksen aikoihin eri leirintäalueilta löytyy. Lisäksi kohdetiedot
Teneriffasta jäivät saamatta, Espanja oli muuten komesti esillä ja asuntokauppaakin tehtiin. Meillä on
haaveena löytää sieltä mukava vuokra-asunto ja viihtyä muutama talvinen kuukausi siellä.
Sinikka osaa matkajärjestämisen ja hoitaa homman sujuvasti, meitä oli matkassa lähes täysi bussilasti.
Loppumetreillä saimme aimoannoksen tietoa SFC Salon seudun tämän vuoden toiminnasta.
Maria Raute

Selfiehän se oli otettava, kun itsensä kuvassa näki.

Näistä on paljon apua reissujen suunnittelussa vuoden aikana.

