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SF-CARAVAN ESPOO R.Y.
www.sfcespoo.net  

Facebook: SFC Espoo

HALLITUS 2021

Puheenjohtaja Kimmo Ruoho
 puheenjohtaja@sfcespoo.net

Varapuheenjohtaja  Seppo Joensuu 040 166 2195
 varapuheenjohtaja@sfcespoo.net 

Sihteeri Martti Monto 040 846 3384
 sihteeri@sfcespoo.net 

Rahastonhoitaja Maarit Joensuu 040 519 7377
 rahastonhoitaja@sfcespoo.net 

Jäsenkirjuri Seppo Joensuu 040 166 2195
 seppo.joensuu@sfcespoo.net 

Tietoturvavastaava Seppo Joensuu 040 166 2195
 seppo.joensuu@sfcespoo.net  

Kalustonhoitaja Olli Rosquist 040 738 7040
 olli.rosquist@sfcespoo.net 

Hallituksen jäsen Jorma Koukkunen 050 367 3602
 jorma.koukkunen@sfcespoo.net 
                      

PANKKI: Nordea IBAN FI37 1419 3000 0602 74

YHDISTYKSEN KERHOHUONE 
c/o SF-Caravan Helsinki ry
Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki
JÄSENETUALUE: Pääkslahti SF-C, Vihti

SF-CARAVAN VANTAA R.Y.
www.sfc-vantaa.fi

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

HALLITUS 6/2020
Puheenjohtaja Kari Koskinen 0400 424 869
	 puheenjohtaja@sfc-vantaa.fi
Varapuheenjohtaja Kalevi Ikonen 040 135 4131
	 varapuheenjohtaja@sfc-vantaa.fi
Sihteeri Martti Jarva 040 591 3824
	 sihteeri@sfc-vantaa.fi
Jäsenkirjuri Niina Toropainen 040 778 6962
	 jasenkirjuri@sfc-vantaa.fi
Taloudenhoitaja Sarianna Kotilainen 045 259 7077
	 rahastonhoitaja@sfc-vantaa.fi
Tietosuojavastaava Mauri Kemppi 040 708 4801
 kemppi.mauri55@gmail.com
Hallituksen jäsen Tuula Lahdenperä 050 313 0587
 tuula.lahdenpera@outlook.com
TOIMITSIJAT

Tiedotus- ja PR-henkilö Kari Koskinen 0400 424 869
 koskinenvaunussa@gmail.com
Pehtoori Jyrki Kotilainen 010 581 8673
	 pehtoori@sfc-vantaa.fi
Jäsentarvikkeet Jyrki Kotilainen 010 581 8673
	 pehtoori@sfc-vantaa.fi
Internet Heli Pirttiniemi 0400 995 508
	 internet@sfc-vantaa.fi
Turvatoimikunta Martti Jarva 040 591 3824
	 sihteeri@sfc-vantaa.fi
Tietosuojavastaava Mauri Kemppi 040 708 4801
 kemppi.mauri55@gmail.com
Lehtitoimikunnan jäsenet Kari Koskinen, Martti Jarva, 
 Tuula Lahdenperä ja Mauri Kemppi

PANKKI: DanskeBank IBAN FI80 8013 0710 1767 18
Y-TUNNUS 1003808-8
YHDISTYKSEN ALUE: Vantaan Talli, Heinäjoentie 146, 
12350 Turkhauta

SF-CARAVAN HELSINKI R.Y.
www.sf-caravanhelsinki.fi  

e-mail: Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi 
Facebook: SFC-Helsinki

HALLITUS 2021    puhelin
Puheenjohtaja Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com
Varapuheenjohtaja  Lindholm Dag 0400 433 131
	 dag.lindholm@pp.inet.fi	
Sihteeri/Tiedottaja Ylikorpi Armi  
 armi.ylikorpi@gmail.com     
 
Jäsenet En Anne 0400 427 413 
 En Heikki 0400 870 465
 heikki.en@outlook.com   
 Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
	 pihlis@iki.fi		
 Sippola Risto 045 260 8680
 sippola47@msn.com
 Toivonen Tero 040 769 7474
 tero.toivonen@bastu.net 
 Wolff Göran 0400 312 271 
 
Muut toimihenkilöt
Jäsenkirjuri / Ylikorpi Armi  
Talousvastaava armi.ylikorpi@gmail.com   

Tietosuojavastaava Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com
  
Toimintatoimikunnan pj/ Aho Timo 044 238 1810
Kalustonhoitaja/ timo.aho@gmail.com  
Ajotaitovastaava

Matkailuasiamies Seppä Jussi 040 356 5510
 jussi.m.seppa@gmail.com 

Kotisivujen ylläpitäjä Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
	 pihlis@iki.fi	

Jäsenetualueiden yhdyshenkilöt
Kultahiekka Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
	 pihlis@iki.fi	
Pääkslahti Sippola Risto 045 260 8680 
 sippola47@msn.com 

YHDISTYKSEN TOIMISTO Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki
PANKKI: Nordea IBAN FI28 1015 3000 0967 22
Y-TUNNUS: 1033963-0

Lehti ei vastaa lehden sivuille kirjoittavien kolumnistien, kirjeen-
vaihtajien ja avustajien vapaasti ilmaistuista  mielipiteistä. Artik-
keleissa mainitut yhteys-, ym. tiedot on tarkistettu huolella, mutta 
emme takaa niiden virheettomyyttä emmekä vastaa esiintyneistä 
virheistä. Lehti ei vastaa tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä 
tai  palauttamisesta. Toimitus pidättää itselleen oikeuden muuttaa 
tai lyhentää tekstiä.
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Matkueviesti
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42. vuosikerta
ISSN 07783-1641

TOIMITUKSEN POSTIOSOITE
Intiankatu 31 C
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PÄÄTOIMITTAJA
Kimmo Ruoho

kimmo.ruoho@sfcespoo.net

ILMOITUSMYYJÄ
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TOIMITUSKUNTA
Martti Jarva, Maarit Joensuu,  
Seppo Joensuu, Olli Rosquist, 
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SF-Caravan Helsinki ry
Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki
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8 In memoriam Martti Lamberg 1945–2020
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KANSAINVÄLINEN LEIRINTÄKORTTI, CCI
Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat 
alennusta yli 2900 leirintäalueelta 40 Eu- 
roopan maassa. Useat leirintäalueet edel-
lyttävät matkustajalta jonkinlaista lei-
rintäkorttia. Leirintäkortilla saa yleensä 
alennusta leirinnästä ja kortin voi jättää 
pantiksi passin tai henkilökortin sijaan. 
Kortti voidaan kirjoitta SF-Caravan ry:n jä-
senelle. Kortissa on henkilötietojen (nimi, 
osoite, syntymäaika ja -paikka) lisäksi 
passin tai henkilökortin numero, kortin 
myöntämispäivä ja myöntämispaikka/
viranomainen. Korttihan on voimassa 12 
kuukautta kirjoittamiskuukaudesta ja sen 
hinta on 10 euroa.

HUOM! Mikäli passi on vähemmän aikaa 
voimassa kuin vuoden kortin tilaamisesta, 
kortti kirjoitetaan sille ajalle, kun passi on 
voimassa.

Kansainvälisen leirintäkortin voit tilata 
karavaanarit.fi -sivuston verkkokaupasta 
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/ tai 
puhelimitse SF-Caravan ry:n toimistolta 
puh. 03 615 311. Kortin toimitusaika on 
noin 1–2 viikkoa.

Verkkokaupasta tilattaessa postikulut 4 
€. Toimitus puhelin- tai sähköpostitilauk-
sissa postiennakolla. Postiennakkotilauk-
sissa postikulut ovat 12 €.
HUOM! Korttia ei toimiteta ulkomaille.

24
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Puheenjohtajien terveisetPuheenjohtajien terveiset

Pääkirjoitus
Jatketaan samalla linjalla, eli yhdistetään pääkirjoitus ja pu-
heenjohtajan palsta samaan. Aloitetaan lehtitoimikunnalla. 
Lehtitoimikunnassa pitkäaikainen sihteerimme Armi lopettaa. 
Tätä kirjoitettaessa uusi sihteeri ei ole vielä tiedossa. Armi on 
myös niin pitkään ollut lehden sihteerinä, että uusi sihteeri 
tulee astumaan aika isoihin saappaisiin. Korona taas vaikuttaa 
lehteemme sen verran, että moni juttu jää tekemättä kun mi-
tään tapahtumia/messuja ei järjestetä. Kun mitään ei tapahdu 
on hieman vaikea saada juttuja.

Espoon yhdistyksen osalta menetimme myös yhden halli-
tusjäsenen. Pitkäaikainen hallitus jäsenemme Martti Lamberg 
menehtyi joulukuussa. Entinen puheenjohtamme Juha Rak-
kola on hänestä kirjoittanut tähän lehteen muistikirjoituksen. 
Ämmäsmäen osalta saimme tehtyä sopimuksen aurauksesta. 
Oli kohtuu haastavaa löytää aurausta Ämmäsmäen suuntaan 
niin, että kustannukset pysyvät järkevänä. Nyt löysimme so-
pivasti Ämmäsmäessä toimivan yrityksen, joka käy auraamassa 
meidänkin karavaani parkin pyydettäessä. Hankimme Ämmäs-
mäkeen myös lumenteko välineitä. Ämmäsmäen käyttäjille oli-
si pyyntö, että jos ajoportin takana on lunta aidan vieressä niin 

ennen portin avausta tämä lumi pitäisi saada sieltä pois. Koska 
tämä lumi menee portin alla olevaan kiskoon, joka tukkii sen 
ja portti ei välttämättä aukea jos lunta on liikaa tai se ei mene 
kiinni jos tämä kisko menee tukkoon. Ja kun näin tapahtuu 
niin sinne pitää soittaa portin korjaaja paikanpäälle.

SF-Caravan Espoo ry
Kimmo Ruoho
puheenjohtaja

AJO-OHJE VANTAAN TALLILLE:

Tieltä nro 3 (HKI–HLINNA) Tervakosken kohdalta 
Ryttylän ohi Turkhautaan, josta Turkhaudantietä  
(Jokimaa) n. 100 m ja vasemmalle Heinäjoentietä 
(Vantaan Talli).

LAHTI–FORSSA tieltä tullessa Janakkalan  
suuntaan Turkhautaan. Loppu samoin kuin edellä.

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

puh: 010 581 8670

Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu 17 € 
Mittarisähkö / kWh 0,30 € 
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.–30.4.) 10 € 
Kuukausimaksu 70 € 
Kevätkausipaikka  190 € 
Kesäkausipaikka 270 € 
Syyskausipaikka  190 € 
Vuosipaikka 470 €
Kausi- ja kuukausipaikkojen edellytyksenä  
on asennettuna kWh-mittari.  
Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät  
isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella) 150 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella) 20 €
Pesukone/kerta 3 €
11 kg kaasupullo 25 €
Tapahtumamaksu erikseen

Hintojen muutokset mahdollisia ilman  
eri ilmoitusta.
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Turvaväli on karavaanareille entisestään tuttu käsite, mutta 
nyt se on saanut uuden merkityksen tämän pandemian ta-
kia. Toistaiseksi olemme pärjänneet paremmin kuin monessa 
muussa maassa. Varmaan tähän on vaikuttanut suomalaisten 
lomanviettotapojen muutos. Monet ovatkin ostaneet oman 
matkailuajoneuvon tai kokeilleet caravanmatkailua vuokra-
kalustolla. 
Viime vuonna oli uusien matkailuajoneuvojen rekisteröinte-
jä yli 2500 kpl. SF-Caravan ry tiedotti uudesta jäsenmäärän 
ennätyksestä. Vuodenvaihteessa liiton jäsenmäärä oli reilusti 
yli 63000.
Karavankauppiaat ovat myös puhuneet kalustopulasta, eli 
kohta hekin joutuvat myymään eioota. Näin nopea harras-
tajamäärän kasvu on aiheuttanut myös sen, että monet Ete-
lä-Suomen caravanalueista ovat jo täynnä ja kausipaikoille ei 
mahdu uusia jäseniä. Meidän Vantaan yhdistyksen alueella 
Vantaan Tallilla on kuitenkin vielä vapaita kausipaikkoja.

Jos seuraat sosiaalista mediaa, niin olet varmaan huomannut, 
että Vantaan yhdistyksen näkyvyyttä on lisätty. Facebookin 
lisäksi näymme myös Instagramissa ja nettisivuja päivitetään 
koko ajan. Näistä kuuluu kiitos Helille, joka on paneutunut 
asiaan. Sanotaan vielä, vaikka et seuraisikaan sosiaalista me-
diaa, niin pidämme huolen siitä, että tulet saamaan kaiken 
tärkeän tiedon muilla tavoin.

Tänä talvena olemme pitkästä aikaa saaneet kunnon talven 
myös tänne etelään. Tästä muistutuksena, muistakaa keven-
tää lumikuormaa telttojen ja matkailuajoneuvojen katoilta. 
Muutoin ilmanvaihto ei toimi suunnitellusti ja siitä seuraa 
ongelmia. Pahimmassa tapauksessa oma terveys on uhattuna, 
jos nukutaan tilassa jossa ilma ei vaihdu.

Pysytään terveinä ja nautitaan näistä talvisista päivistä. 

Talvinen tervehdys

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

Tulipahan taas vaihteeksi kunnon talvi, lunta ja pakkasta on 
riittänyt eteläisintä Suomea myöten.

Koska tällainen lumimäärä on, jos ei poikkeuksellinen, 
niin ainakin harvinainen täällä etelässä, saattaa muutama 
tärkeä seikka unohtua. Teltan ja vaunun tai auton päältä pi-
tää käydä lumet pudottamassa, vaikka matkailuajoneuvoa ei 
käytettäisikään talvella. Kovin kovakourainen ei kannata olla, 
telttakangas ja muoviset kattoluukut saattavat olla yllättävän 
hauraita kovalla pakkasella. Tästä on itsellänikin kokemusta. 
Aikoinaan kun lapioin innokkaasti lunta ensimmäisen vau-
nuni katolta huomasin lumikasassa oudon sienen muotoisen 
esineen. Hetken tuumailtuani oivalsin, että kyseessä on liesi-
tuulettimen poistoputken suojahattu. Siinähän tuore karavaa-
nari ihmettelemään miten tuon talvella korjaa, kun vaunu on 
kausipaikalla. Kai sen sitten jollakin muovipussilla tukin, en 
ainakaan muista, että liedellä olisi ollut mainittavaa lumikasaa 
myöhemmin talvella.

Toivottavasti koronarokotukset saadaan hoidettua kevään 
kuluessa, jotta pääsemme palaamaan edes jotakuinkin nor-
maaliin elämään. Tätä kirjoitettaessa tilanne näyttää huonolta 
talven tapahtumien kannalta. Pilkkitreffit voimme ehkä to-
teuttaa jossakin muodossa, onhan se pääasiassa ulkona harras-
tettavaa ja jossain määrin erakkomaista toimintaa. Kevätko-
kous ja kesän alussa järjestettävät Pääksin Possut -tapahtuma 
ovat sitten hieman hankalampia, jos tämä vitsaus on vielä 
riesanamme.

Kannattaa seurata koti- ja Facebook-sivujamme, niiltä saat-
te ajantasaisimman tiedon.

Mukavaa talvea ja pitäkää toisistanne huolta!

Tervehdys

SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja
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MITEN
YHDISTYSTEMME 

JÄSENEKSI?
Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen 
jäsenlehti. Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat 
liittyä jonkin yhdistyksemme jäseneksi ja olet jo SF-Caravan 
ry:n jäsen, voit hoitaa liittymisen ottamalla yhteyttä liiton 
jäsenrekisteriin pitäjään jasenrekisteri@karavaanarit.fi. 
Jäsenyydeksi voi valita lisäjäsenyyden nykyisen jäsenyhdis-
tyksen lisäksi tai vaihtoehtoisesti voit erota toisesta yhdistyk-
sestä ja liittyä johonkin tätä lehteä julkaisevista yhdistyksistä. 

Mikäli et vielä ole SF-Caravan ry:n jäsen, voit hoitaa 
liittymisen edellä mainitun jäsenrekisterin kautta 
(jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai www.karavaanarit.fi/
jasenyys/liity-jaseneksi/). Muista merkitä / mainita liittyessäsi 
oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Vantaa 
023), muussa tapauksessa sinut ohjataan osoitteesi mukaan 
lähimmän jäsenyhdistyksen jäseneksi. 

Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 29 €, johon 
lisätään valitsemasi jäsenyhdistyksen osuus 14 €–20 €.

Konepuuseppä ja laivapuuseppä Martti Lamberg kuoli CO-
VID-19 viruksen lannistamana Espoossa 21.joulukuuta 2020. Hän 
oli 75-vuotias, syntynyt Virroilla 6. helmikuuta 1945.

Virroilta kotoisin oleva Martti jäi eläkkeelle NCC:n palveluksesta 
vuonna 2005. Hänen kädenjälkiään nähtiin monilla pääkaupunki-
seudun rakennustyömailla.

Martti tunnettiin huumorintajuisena ja hyväntuulisena ihmisenä. 
Martti oli aina antamassa apua, kun sitä tarvittiin. Puusepän vankka 
kokemus antoi erinomaisen pohjan hänen mukanaoloonsa mitä eri-
laisimmissa yhteisissä askareissa ja projekteissa.

Monessa mukana

Martti oli innostunut karavaanari ja vaimonsa Kristinan kanssa he 
olivatkin tuttu näky vuosien varrella erilaisissa tapaamisissa. Martilla 
oli laaja ystäväpiiri ja sitäkin laajempi kaveripiiri.

Hän oli SF-Caravan Espoo ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2001 
aina kuolemaansa saakka.

Marttia tarvittiin apuna monissa tapahtumissa mm Medi-Helin 
hyväksi pidetyissä Hyväntekeväisyystapahtumissa eri puolilla Ete-
lä-Suomea ja myös naapuriyhdistysten tapahtumissa puuhamiehenä. 

Harrastukset
Ikäisekseen Martti oli hyvässä kunnossa ja harrasti liikkumista, las-
kettelua ja viime vuosina varsinkin Frisbeegolfin parissa, joka imaisi 
miehen syleilyynsä.

Kuvassa Martti poseeraa kalakilpailusta voitetun ykköspokaalin 
kanssa. Hän oli siis myös kova kalamies.

Martti rakasti harrastuksiaan, mutta lähimpänä hänen sydäntään 
oli kuitenkin oma perheensä.

Martti ja Kristina vihittiin 13. syyskuuta 1964 Espoossa Perkkaan 
kappelissa.

Lapset Markku ja Krista ja lapsenlapset ja yksi lapsenlapsenlapsi 
kuuluivat myös hänen suojelevien käsiensä turvaan ennen kaikkea 
muuta. Puheissamme tuli usein esille lapset ja heidän pärjäämisensä 
kaikkineen.

Marttia jäivät suremaan vaimo Kristina ja lapset Markku ja Krista 
perheineen, sukulaiset ja laaja ystäväpiiri.

Martti jätti jälkeensä ison tyhjiön, jonka täyttäminen on aikaa vie-
vä matka.

Kirjoittaja: Juha Rakkola
SF-Caravan Espoo ry kunniajäsen,

SF-Caravan ry liittohallituksen jäsen, 31.12.2020

IN MEMORIAM
Martti Lamberg 1945–2020

SF-Caravan Espoo Ry tarjoaa

MATKAILUKALUSTON
SÄILYTYSTILAA

Espoon Ämmäsmäessä.
Alue on aidattu ja kameravalvottu.

Lisätietoja voi kysellä  
Espoon yhdistyksen sihteeriltä.
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V antaan Tallilla vietettiin 28.11.2020 
perinteistä Puurojuhlaa; tämänker-
tainen juhla poikkesi edelliskerroista 

pandemiasta ja valtiovallan kokoontumis-
määräyksistä johtuen.

Juhla vietettiin ulkotiloissa Tallin Alisten 
edustalla. Puuro ja siihen liittyvät lisukkeet 
(rusinasoppa ja glögi pipareineen) kruunasi-
vat tarjoilun.

Ilma oli mukavan oloinen, pieni pakka-
nen, joka kuuluu ensimmäisen adventin vii-
konloppuun.

Puuroväkeä oli noin 40 karavaanaria ja hy-
vin mahduttiin avaralle tilalle.

Puurojuhlan yhteydessä on ollut tapana 
julkistaa Vuoden karavaaniperhe seuraavalle 
vuodelle, eli tällä kertaa vuodelle 2021.

PUUROJUHLAT
Vantaan Tallin

Vantaan yhdistyksen puheenjohtaja Kari 
Koskinen kertoi ennen karavaaniperheen 
julkistamista kiertopalkinnon edelliset saa-
jat, joita oli 39 perhettä, näin ollen tämä oli 
40. kerta kun perhe julkistetaan. Julkistami-
nen oli samalla myös viimeinen kerta, kun 
näin tapahtuu, johtuen siitä, että palkinnon 
alkuperäiset kriteerit eivät enää toteudu – ai-
ka on ajanut ohi.

Jatkossa mietitään joku toinen palkitse-
mismuoto tilalle.

Koskinen kertoi syyt nykyiseen valintaan, 
joka oli tehty salaisessa hallituksen kokouk-
sessa; ovat aina ensimmäisiä paikalla, kun 
talkooväkeä tarvitaan sekä muulloinkin tar-
vittaessa paikalla.

Tämän kertainen Vuoden karavaaniperhe 
ei ole perhe vaan veljespari ”Jarvan pojat” 
Erkki ja Martti Jarva.

Kyllä tuli tieto niin puskan takaa! Ette voi 
arvatakaan, mutta ainahan se lämmittää, kun 
muistetaan.

Suurkiitokset kaikille salailijoille!

Erkki ja Martti Jarva

Puurojuhla vietettiin tällä kertaa 
ulkotiloissa.

Vuoden 2021 karavaanarit 
Erkki ja Martti Jarva.

Puurojuhlaan osallstuvat 
kokoontuivat Alisten luo.
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• Ilmoittautuminen kilpailuun on 6.3.2021 klo 9.30 Messilän 
ravintolan takaterassilla.

• Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.
• Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/ henkilö, lapset maksutta.
• Liikkuva kahvitarjoilu säävarauksella.
• Messilän Sudenpesä / Kota käytössämme perjantaina 5.3.2021
• Messilä Campingin viikonlopun pakettihinta pilkkitreffeille 

5.–7.3.2021 saapuville on 50 €/ vaunu- tai autokunta, sisältää 
matkailuajoneuvopaikan sähköllä ja saunan yleisillä 
vuoroilla.

• Lauantain ja sunnuntain lounasbuffetin saa hintaan 8 €/ hlö.
• Mainitse alueelle saapuessasi osallistuvasi SF-C Helsingin 

pilkkikisoihin.
• Messilän ravintolassa on lauantaina 6.3.2021 tanssit.
• Treffien ohjelma nähtävissä lähempänä ajankohtana 

yhdistyksen kotisivuilta www.sf-caravanhelsinki.fi ja 
Facebook-sivulta SFC Helsinki.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

PILKKITREFFIT MESSILÄSSÄ 5.–7.3.2021
Tervetuloa mukaan Helsingin yhdistyksen  
pilkkikisaan 6.3.2021 Messilään.

KOKOUSKUTSU

 

SF-Caravan Vantaa ry:n sääntömääräinen
V U O S I KO KO U S

pidetään 24.4.2021 klo 14:00
Vantaan Tallilla

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta.

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa  
klo 13:30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille  
määräämät asiat.

Tervetuloa!

Hallitus

KOKOUSKUTSU

 

SF-Caravan Helsinki ry:n 
sääntömääräinen

K E V Ä T KO KO U S
pidetään 25.5.2021 klo 18:00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, 

osoitteessa Mestarintie 2, 01730 Vantaa.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  
4 § määräämät asiat sekä hallituksen esitys  
yhdistyksen säännöissä kohdassa 11. Tilit  
olevan kirjoitusvirheen korjaamisesta.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!

Hallitus
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V ietimme poikkeuksellista vuoden 
2020 viimeistä iltaa koronavirukses-
ta johtuen ja valtiovallan kehotuksia 

noudattaen Vantaan Tallilla.
Perinteiset yhdistyksen tarjoama iltapala 

oli nyt supistettu grillimakkaraan – jokai-
nen paistoi omat makkarat yhdistyksen tar-
joamina.

Illanmittaan saunottiin pitäen kunnon 
turvavälit saunatiloissa.

Illanmittaan oli jokunen juhlija löytänyt 
tiensä Ylisille ja aloittanut karaokelaulut, jot-
ka jatkuivat myöhään yli puolen yön

Yhdistyksen hallitus oli sopinut, ettei ra-
ketteja hankita, mutta kun vanhoja varas-

VUOSI VAIHTUI
Vantaan Tallilla

toja kaiveltiin, löytyi viimevuodelta jääneet 
muutamat raketit ja nehän täytyi ampua pois 
puolen yön kohdalla ja julistaa vuoden 2021 
alkaneen.

Lumi oli satanut Tallille, joka teki maise-
mista valoisemman ja puhtaan.

Iltapäivällä oli sähkö- ja aluemaksujen 
maksun aika, joita Sarianna rahasti Tallin 
toimistossa.

Toivottavasti vuosi 2021 on parempi mat-
kailuvuosi, niin karavaanaritkin pääsevät 
nauttimaan liikkumisesta ja tapaamaan mui-
ta ystäviä matkoillaan

Vuotta 2021 vastaanottamassa Tallilla oli-
vat myös Sinikka ja Martti.
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TERVETULOA 

Äitienpäivä-kahveille
Helsingin yhdistyksen toimistolle

5.5.2021 klo 15.00–19.00

välisenä aikana.

Tilaisuus järjestetään, jos pandemiatilanne  
tämän mahdollistaa.

SF-Caravan Helsinki ry

 

Henkilökohtaiset 
petanque-kilpailut

Vantaan Tallilla

12.6.2021

• Kilpailu avoin kaikille SF-Caravan jäsenille.

• Osallistumismaksu 5 € / henkilö.

Leiripäällikkö: Martti Jarva
www.sfc-vantaa.fi 

Toimistolla järjestetään

21.4.2021 klo 18.00
MATKAILUILTA,

jonka pääaiheena ovat Kuopiossa 
heinäkuussa järjestettävät Pohjoismaiset 

Karavaanipäivät.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Tilaisuus järjestetään, jos pandemiatilanne suinkin tämän 
mahdollistaa. Tarkista tilanne yhdistyksen kotisivuilta  
www.sf-caravanhelsinki.fi tai Facebook-sivulta SFC-Helsinki. 

KOKOUSKUTSU

 

SF-Caravan Espoo Ry:n
sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS

pidetään 24.5.2021 klo 18.00 alkaen
Helsinki Caravan Oy:ssä,
Mestarintie  2, VANTAA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
sille määräämät asiat. 

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa  
kello 17.30.

Korona rajoitukset saattavat vaihtaa ajankohtaa. 
Joten seuraa yhdistyksen sähköpostia, nettisivua tai 
facebook sivua.

Tervetuloa!

SF- Caravan Espoo ry:n hallitus



2021-MALLEJA 
VIELÄ JÄLJELLÄ!

Verkkokaupastamme
varusteet ja tarvikkeet

–10 % koodilla

EKAANARI

Voimassa 31.3. asti

HUOLLETUT JA KUNTOTARKASTETUT AJONEUVOTAMMATTILAISET APUNA VALINNASSASI TOIMITUS HALUTESSA MYÖS KOTIIN

NUMMELA
Hiidenmäentie 268

03100 Nummela

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska

Topi Typpö
020 728 9227

Andre Paiso
020 728 9229

Juha Timlin
020 728 9221

Matias Latvakoski
020 728 9220

Haluatko myydä 
matkailuajoneuvosi? 

Ota yhteyttä ja 
tehdään kaupat!

Valikoimassamme myös 
käytettyjä ajoneuvoja.

Tule käymään tai kurvaa 
osoitteeseen

www.procaravan.fi
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P ääkslahden leirintäalue on Pääkslahden 
karavaanarit ry:n ylläpitämä leirintä-
alue. Alueen ovat perustaneet Pertti ja 

Irja Lemmetti vuonna 1977. Alue on toimi-
nut ennen leirintäaluetoimintaa maatilana. 
Alueen päärakennus Tipula onkin vanha ka-
nala. Alueen perustajat Irja ja Pertti tyhjen-
sivät yhdessä Helsingin yhdistyksen kanssa 
Tipulan kanalakäytöstä. Sukupolven vaihdos 
tapahtui keväällä 1998 ja alueen vetäjäksi 
tulivat Merja Jylhämäki-Lemmetti ja Ismo 
Lemmetti. 

Alueen toiminta meinasi kuitenkin lop-
pua, mutta innokkaat kausipaikkalaiset lait-
toivat yhdistyksen pystyyn ja yhdistys aloitti 
toimintansa 1.11.2018.

Pääkslahden leirintäalueella on pitkä his-
toria erilaisilla tapahtumilla, joita on Pääks-
lahdessa ollut aina runsaasti. Perinteisiä joka 
vuosi järjestettyjä tapahtumia on ollut esi-
merkiksi Heinähässäkkä ja -soudut, Rannal-
ta onginta -tapahtuma, Juhannus ja kauden 
päätös. Helsingin yhdistyksen kanssa yhteis-
työssä on järjestetty mm. Pääkstock-rokkit-
reffit sekä Sirkustreffit. Teematapahtumat 
ovat olleet parina viime vuonna runsaasti po-
rukkaa vetäviä. Vuonna 2019 teemabileiden 
aiheena oli1950-luku ja vuonna 2020 aihee-
na oli Kieltolaki, jolloin Tipula muuttuikin 
mystiseksi Salakapakaksi. 

Tulevia tapahtumia suunnitellaan kesäksi 
odottavin mielin, koronavirus on vaikutta-
nut myös Pääkslahden arkeen, kun monet 
yhteisölliset tapahtumat sekä talkoot on jou-
duttu perumaan. Tapahtumien loputtua on 
kuitenkin ollut mukavasti aikaa suunnitella 
ja ideoida uusia tapahtumia. Toivottavas-
ti tulevana kesänä pääsemme järjestämään 

PÄÄKSLAHTI
esittäytyy

parina vuonna järjestetyn Frisbeegolf-kilpai-
lun sekä uudistetun Heinäriehan. Teemata-
pahtuma on suunnitteilla järjestettäväksi 
elokuussa, jolloin palaamme 1980-luvulle. 
Kesäkauden aloitamme pitkästä aikaa yh-
teistreffeillä Helsingin yhdistyksen kanssa, 
Pääksin Possut -tapahtumalla. Heinäkuulle 
toimikunta on suunnitellut myös Pääksi Ska-
boja, jossa kisataan eri lajeissa. Tapahtumina 
on myös perinteiset Vappu, Juhannusjuhla 
sekä Kesäkauden päättäjäiset. Tapahtumista 
löytyy lisätietoa Pääkslahden kotisivuilta se-
kä Facebookista. 

Pääkslahdessa on tällä hetkellä kausipaik-
kalaisia 115. Vieraspaikkoja on uudistettu ja 
tehty lisää. Lyhytaikaiseen vierailuun löytyy 
runsaasti vapaita paikkoja valittaviksi. Kuu-
kausipaikkoja ja pidempiaikaisia paikkoja on 
heti vapaana noin 20. Paikkoja parannellaan 
ja tehdään jatkuvasti lisää.

Pääkslahden karavaanarit ry:n yhdistys on 
heti toimintansa alkumetreistä alkaen läh-
tenyt uudistamaan ja parantamaan alueen 
palveluita sekä tiloja. Alueelle on mm. tehty 
uusi porakaivo, jolla taataan veden riittämi-
nen ns. Yläpellon huoltorakennukseen, asen-
nettu ilmalämpöpumput saunalle, Tipulaan, 
vuokramökkiin sekä molempiin huoltora-
kennuksiin, uusittu Tipulan terassin valo-
katteet, tehty uusia sekä paranneltu vanhoja 

salaojia, uusittu Tipulan rännit, uudistettu 
grillikatos, paranneltu ilmanvaihtoa Tipu-
lassa sekä ylähuoltorakennuksessa, uusittu 
saunan lauteet ja hommattu talviolosuhtei-
siin soveltuva wc ns. Alapellolle. Alueen uu-
distuksista on kiittäminen alueen omia aktii-
visia jäseniä, joilla onkin suunnitteilla koko 
ajan lisää paranneltuja palveluja sekä viih-
tyvämpää ilmapiiriä. Suunnitteilla on mm. 
Alapellon huoltorakennukseen tulevat suih-
kut, Tipulan keittiön täydellinen uusiminen 
toimivammaksi, uuden imeytyskentän teko 
sekä uusien paikkojen tekeminen. 

Pääkslahden leirintäalueella on palveluita 
jokaiseen makuun. Alueen päärakennuksessa 
Tipulassa sijaitsee toimisto, automaatti josta 
voi käteisellä ostaa mm. kahvipaketin, limua, 
pientä makeaa yms., biljardipöytä, pingis-
pöytä, darts-taulu ja keittiö. Tipula toimii 
kokoontumispaikkana johon voi mennä 
viettämään aikaa. Pääkslahdessa järjestettä-
vät tapahtumat sijoittuvatkin usein Tipulan 
alueelle. Tipulasta löytyy myös tilaussauna-
na toimiva sähkösauna. Tipulan terassi on 
katettu sekä seinillä varustettu, joka takaa 
mukavan ajanviettopaikan sään vaihdellessa. 
Tipulasta löytyy myös karaokelaitteet, jotka 
otetaankin usein tapahtumissa esille. 

Tipulan yläkerrassa on nuorille suunnattu 
tila. Tila on alueen omien nuorten suunni-

TEKSTI: CHRISTA MALMSTEN
KUVAT: PÄÄKSLAHDEN ALUEEN KUVA-ARKISTO
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telman mukaisesti maalattu. Sieltä löytyy 
useampi sohva sekä nojatuoli jossa voi viettää 
yhdessä aikaa. Siellä on myös lapsille pelejä ja 
pöytäfutis. Tätäkin tilaa uudistetaan ja sinne 
on tulossa TV, Nintendo Wii-pelikonsoli, 
DVD-soitin sekä kasapäin DVD-levyjä jo-
kaiseen makuun. 

Pääkslahdessa lasten viihtyvyys on tär-
keässä asemassa. Lasten leikkipaikalta löytyy 
kolme trampoliinia eri ikäryhmille, keinut, 
liukumäki, kiipeilyteline, hiekkalaatikko, 
leikkimökki ja polkuauto. Tapahtumissa 
otetaan lapset huomioon järjestämällä mah-
dollisimman monelle mieluisaa tekemistä. 
Joihinkin tapahtumiin tehty keppihevosrata 
onkin saanut oman kannattajajoukkonsa. 
Viime kesänä lapsiperheitä huomioitiin eri-
tyisesti heille suunnatulla uikkarisaunalla, 
johon pääsi koko perhe kerralla saunomaan. 
Pääkslahdessa onkin paljon lapsiperheitä ja 
paljon eri ikäisiä lapsia. 

Pääkslahden erityisylpeys on sen hieno 
rannassa sijaitseva puusauna vanhalla vesi-
padalla. Suihkuja ei ole vaan peseytyminen 
tapahtuu perinteisesti pesuvadeilla. Jokainen 
saunoja vastaa puiden lisäyksestä ja vesien 
täydentämisestä joka tuottaa mukavaa yhtei-
söllisyyttä. Isohkoa pukutilaa kiertää penkit 
ja sieltä löytyy ruokailuryhmä, jossa jaetaan 
kuulumisia. Terassilla on mukavasti tilaa vil-
voitteluun. Saunasta laskeutuu portaat vasta 
uusitulle laiturille, josta pääsee pulahtamaan 
suoraan Hiidenveteen. Ranta on matala jol-
loin perheen pienimmätkin voivat turvalli-
sesti polskia ja opetella uimaan. Rantasauna 
toimii myös tilaussaunana. 

Yhtenä suosittuna palveluna Pääkslahdes-
ta löytyy vuokramökki. Vuokramökki onkin 
joka kesä melkein päivittäin varattu eli vara-
ukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Mökistä 
löytyy nukkumapaikka kuudelle henkilölle 
sekä kaikki peruspalvelut. Vuokramökkiä 
on paranneltu asentamalla sinne polttava si-
sä-WC, aiemman ulkohuussin tilalle. 

Pääkslahdesta löytyy vuokrattavia vene-
paikkoja sekä kasvimaapalstoja jotka molem-
mat ovatkin suosittuja. Muita Pääkslahdesta 

löytyviä aktiviteetteja on mm. alueen läpi 
kulkeva frisbeegolf-rata. Osa väylistä kulkee 
vaunualueen halki ja osa sijaitsee metsässä. 
Jokaiselta heittopaikalta löytyy väyläkartat. 
Ulkona liikkumista on muullakin tavoin aja-
teltu. Pallokentältä löytyy jalkapallomaalit 
sekä sulkapalloverkko. Uusimpana lisäyk-
senä on alueelle hommattu kymmenen mi-
nigolfrataa, jotka pääsevät piakkoin paikoil-
leen. Alueella on myös kaksi vuokrattavaa 
SUP-lautaa. Metsässä on vasta kunnostettu 
laavu, jonka esimerkiksi alueen omat nuoret 

maalasivat. Tipulan edustalla on grillikatos, 
joka myös on kokenut uudistusta. Seinät on 
maalattu, lattia uusittu sekä hommattu täy-
sin uusi grilli.

Pääkslahden leirintäalue on auki ympäri 
vuoden. Talviaikaan alue toimii omatoimi-
alueena myöskin viikonloppuisin, mutta 
isännän puhelinnumerosta saa tarvittaessa 
tiedot vierailuun. Isäntävuorot alkavat tou-
kokuussa. Pääkslahden karavaanarit ry toi-
vottaakin kaikki vieraat lämpimästi tervetul-
leiksi. www.paakslahti.fi
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Iris esitti vuonna 2016, että heidän tuo-
missaan vanhoissa Caravan-lehdissä saat-
taisi olla nykykaravaanariakin kiinnostavia 

asioita. Vuoden 2016 lehtitoimikunta päätti-
kin lokakuisessa kokouksessaan, että lehdistä 
poimituista jutuista tehdään kooste. Katto-
järjestömme luvalla, tietenkin.

Kaikuja menneiltä ajoilta -sarjan ensim-
mäinen osa julkaistiin jäsenlehdessämme nro 
02/2017 ja silloin esitettiin vuosien 1972 ja 
1973 lehdistä poimittuja jutunpätkiä. Sarjan 
toinen osa julkaistiin jäsenlehdessämme nro 
04/2018 ja siinä esitettiin liiton 10-vuotis 
juhlavuoden 1974 lehdistä poimittuja jutun-
pätkiä. 

Ja nyt on vuorossa sarjan kolmas osa, 
jonka aiheena ovat vuodet 1975 ja 1976. 
Mainittakoon tässä heti aluksi, että lehti nro 
05/1975 puuttuu saamastamme ”saaliista” 
– lehdessä on varmasti ollut maininta siitä, 
että Espoo-Kauniaisten kerho on perustettu. 
Vuoden 1976 lehtien osalta puuttuvat lehdet 
nro 04/1976 ja 05/1976.

Vuosi 1975

Vuosi 1975 alkoi puheenjohtaja Börje Teng- 
strömin yhteenvedolla vuodesta 1974. Börje 
toteaa, että yhdistyksen ensimmäiseen juhla-
vuoteen voidaan olla tyytyväisiä. Yhdistyksen 
jäsenmäärä oli viimeisen kahden vuoden ai-
kana noussut ennätyksellisesti ollen vuoden 
1974 lopussa 3 592 jäsentä. Mainittakoon, 
että jäsennumeron 4 000 sai vuonna 1975 
helsinkiläinen Kimmo Aarnio. 

Ykköslehdessä on heti alkusivuilla juttu 
otsikolla ”Kafi lähdössä maantielle”. Cara-
van-lehti esitteli ensimmäisenä lehtenä uudet 
Kafi-vaunut kertoen niiden syntyhistoriasta. 
Ensimmäisiä sarjavalmisteisia Kafeja oli leh-
den ilmestymisajankohtana helmikuussa 
1975 ollut liikenteessä jo parin viikon ajan.  

Teuvalla sijaitsevan tehtaan uumenista löy-
tyivät porilaiset C-G. From, Altti Rimpelä 
ja Timo Salmivalli sekä Teuvalle muuttanut 
Helsingin yhdistyksen perustajajäsen Johnny 
Reinboth. Tehdasrakennuksessa oli neliöitä 
noin 400 ja se sijaitsi noin 3,5 kilometrin 
etäisyydellä Teuvan keskustasta. Kafeja läh-
ti tehtaalta kahden vaunun viikkovauhdilla. 
Ensimmäiset Kafit myytiin paitsi Suomeen 
myös Ruotsiin. 

Ykköslehdessä kerrotaan myös englan-
tilaisten hurjasta harrastuksesta, nimittäin 
matkailuvaunukilpailusta, jossa kierretään 
mutkikasta rataa mahdollisimman kovaa. 
Jutussa todetaan, että ”Ja kovaa on todella 
menty, sillä eräässäkin kilvassa mitattiin pe-
räti 176 km:n tuntinopeus matkailuvaunua 

vetävällä yhdistelmällä. Hirvittävää!” Sa-
maan hengenvetoon todetaan, että moista 
kilpailulajia tuskin otetaan meillä käyttöön, 
sillä meille riittänee sellainen taitoajo, jossa 
vauhti ei ole pääasia. Jutussa mietitään myös 
sitä, ettei englantilaisilla näytä olevan mitään 
öljykriisiä. Mainittakoon, että jutun yhtey-
dessä on kuva, jossa Formula 1 -auton kaltai-
nen auto vetää pientä matkailuvaunua.

Karavaanarin taitoajossa eli Carambassa 
ajetaan lujaa, muttei tuon formulavehkeen 
vauhdilla.

Kakkoslehti alkaa Börje Tengströmin 
mietteillä siitä, miten harrastajien määrän 
lisääntyminen vaikuttaa yhdistyksen toi-
mintaan. Börje toteaa, että ”Rankalan ”per-
hepoppoon” aikana kaikki tunsivat toisensa 
ja yhteistoimin pyrittiin hoitamaan yhteiset 
asiat. Luonnollisen kehityksen mukaan tä-
mä aika on ollutta ja mennyttä.” Börje oli 
huolestunut siitä, miten yhdistys pystyisi 
jatkossa toimimaan pelkän vapaaehtoistyön 
voimin ja siitä, miten yhdistyksen taloudel-
linen tilanne selviäisi suuremman jäsenmää-
rän tuomista peruskustannuksista. 

Lehdessä kerrotaan Lopen Laakasalossa 
helmi–maaliskuussa järjestetystä SF-Cara-
vanin Talvileiristä. Helsingin seudun kerhon 
järjestämälle leirille osallistui 236 vaunukun-
taa. Leirillä kilpailtiin hiihdon paremmuu-
desta kolmessatoista eri sarjassa. Ohjelmaan 
kuului lisäksi mm. naulanlyöntiä, lasten pii-

Helsingin yhdistyksen kunniajäsen Sture Lundqvist ja 
yhdistyksen pitkäaikainen toimistonhoitaja Iris Lundqvist 
ovat vuosien mittaan lahjoittaneet yhdistykselle runsaasti 

materiaalia arkistoistaan. Suuret kiitokset siitä!

CARAVAN-LEHDISTÄ VUOSILTA 1975 JA 1976 KOONNUT ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

MENNEILTÄ AJOILTA
Kaikuja

Luukissa vuonna 1976.

Helsingin seudun kerhon Vohvelitreffit 
Mäkijärvellä vuonna 1975.
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rustuskilpailu ja mahdollisuus lasten päästä 
katsomaan aluetta lentokoneesta. Kaartjär-
ven jäälle auratulta kentältä noussutta urhei-
lukonetta ohjasti Aaro Friedman (SFC 372). 

Leirin yhteydessä luovutettiin SF-Carava-
nin ansiolevykkeet ”monin tavoin toimin-
nassamme koko kymmenvuotiskauden uu-
rastaneelle veteraaneille” Anssi Siukosaarelle 
(SFC 79) ja Leo Nordbergille (SFC 675). 
Anssin ja Leon kiitoskirje löytyy toisaalla 
lehdessä ja siinä todetaan, että ”kukaan ei 
tee työtä aatteellisen yhdistyksen tai jonkin 
harrasteen hyväksi saadakseen joskus tästä 
työstä jonkin näkyvän tunnustuksen. Emme 
mekään”. Kirjeessä todetaan ennustus, joka 
pitää täysin paikkansa: ”Jo nyt ja erityisesti 
tulevaisuudessa tulee aatteellinen yhdistys-
työ potemaan työvoimapulaa. Kiinnostus 
harrasteita kohtaan tulee kyllä jatkumaan 
ja lisääntymään, mutta kiinnostus itse jär-
jestötyötä kohtaan vähenee”. Kirjeessä ke-
hotetaan yhdistystä panostamaan siihen, 
että vapaaehtoistyöhön etsitään henkilöitä 
ja heille annetaan kunnolliset ohjeet ja riit-
tävästi tukea tehtäviensä hoitamiseen. Kir-
jeessä todetaan edelleen, että ”ohjeiden tulee 
olla yksiselitteisiä ja niiden tulee pysyä muut-
tumattomina tehtävän ajan, työn pitää olla 
selvästi tähdättynä yhdistyksen ja toiminnan 
parhaaksi, eivätkä työtä saa häiritä mitkään 
henkilökohtaiset tavoitteet tai mieltymyk-
set”. Kirjeen lopuksi todetaan, että vapaa-
ehtoistyötä tekevät jäsenet ovat yhdistykselle 
kullan arvoisia.

Kolmoslehdessä kerrotaan SF-Caravanin 
vuosikokouksesta. Kokous järjestettiin Pun-
kaharjun Kultakivellä ja sen järjestelyistä 
vastasi Helsingin seudun kerho. Helluntaina 
järjestettyyn kokousviikonloppuun osallistui 
”hieman yli 250 vaunukuntaa”. Kokouksessa 
päätettiin jäsenmaksujen korotuksesta, sillä 
yhdistyksen kustannukset olivat nousseet 
voimakkaasti. Varsinaisen jäsenen liittymis-
maksua korotettiin 15 markasta 25 mark-
kaan. Siis kokonaista 10 markkaa, mutta ko-
kouksessa kertovassa jutussa ei mainita mi-

tään siitä, että tätä korotusta olisi vastustettu. 
Kokoukselle oli myös kerrottu yhdistyk-

sen vireillä olevasta sääntöuudistuksesta, 
joka ”merkitsee tulevaisuudessa järjestön 
toiminnan painopisteen siirtymistä alueel-
listen kerhojen suuntaan.” Toisaalla lehdestä 
löytyvässä jutussa otsikolla ”Hallitus tiedot-
taa” selostetaan sääntöuudistusta laajemmin. 
Uudistuksen lopputulos näkyy nykyisessä 
toimintarakenteessamme. 

Kokouksessa julkistettiin Vuoden karava-
naari 1974, joka oli Helsingin seudun ker-
hon Hans Salonen (SFC 133). 

Hans sai vuodeksi haltuunsa SF-Cara-
vanin perustajajäsen Unto Vuolan (SFC 8) 
vuoden 1974 Karavaanipäivillä lahjoittaman 
pokaalin. 

Lehdessä on pieni uutinen Thomson-vau-
nujen kokoontumisesta Pälkäneen Koljon-
virralla toukokuun toiseksi viimeisenä vii-
konloppuna 1975. Kokoontuminen oli Suo-
men Thomson-kerhon ensimmäinen ja se 
kokosi paikalle yli 100 vaunukuntaa. Jutussa 
kerrotaan, että paikalle oli saapunut myös 
valmistajan edustaja Mr J. R. Traill Englan-
nista. Mr Traill oli luovuttanut Englannin 
Thomson-clubin viirin Börje Tengströmille. 
Uutisessa kerrotaan vielä, että ”Viktor Kli-

menko- uusia thomsoonareita-  viihdytteli 
mojovaan tapaansa ja päivät kuluivat rattoi-
sasti.”

Lehdessä olevassa toisessa pikku-uutisessa 
kerrotaan siitä, miten Sisäasiainministeriön 
kansliapäällikön Arno Hannuksen mukaan 
tulisi ”leirintämatkailuun ja erityisesti mat-
kailuperävaunuiluun” kiinnittää enemmän 
huomiota. Hannus oli vuoden 1975 Leirintä 
ja ulkoilu- näyttelyn avajaisissa todennut, et-
tä ”perävaunumatkailun yleistyessä muodos-
tuu leirintäalueista myös talvimatkailualuei-
ta”. Hannus oli ennustanut, että muutaman 
vuoden kuluttua meillä Suomessakin olisi 
”alppimaiden perävaunualueita vastaavia 
matkailuvaunujen talvikyliä”. Toimituskun-
ta huomioi uutisessa, että edellä mainittuja 
talvikyliä oli jo Suomessa, tosin vain SF-Ca-
ravanin jäsenten käytössä. Toimituskunta to-
teaa, että ”ainakin Laakasalon ja Mäkijärven 
”matkailuperävaunukylät” ovat eläneet myös 
talvisin ja lyhytaikaisempaa toimintaa on ol-
lut muuallakin.”

Kymenlaakson kerho teki ”tiettävästi en-
simmäisenä tutkimuksen viime vuosina voi-
makkaasti kasvaneen matkailuperävaunui-
lijan suurperheen koostumuksesta ja asen-
teista”. Tutkimukseen vastasi 53 prosenttia 
järjestäytyneis-
tä kymenlaak-
solaisista kara-
vaaniperheistä. 
Tutkimuksen 
käytännön työn 
hoiti Kari Sel-
kimo (SFC 2372) ja se käsitti kolme osiota: 
1) vaunukunnan rakenne, 2) osallistuminen 
toimintaan ja 3) odotukset kerhon toimin-
nalta. Tutkimuksen tulos kertoi, että suurin 
osa kymenlaaksolaisista karavaanareista oli 
hankkinut vaunun harrastettuaan telttailua 
tai automatkailua. Vaunut oli pääasiassa han-
kittu vuosina 1972-1975; yksi tutkimukseen 
vastanneista oli hankkinut vaununsa jo en-
nen vuotta 1960. Tutkimus paljasti senkin, 
että vaikka vaunut olivat olleet käytössä vasta 
muutaman vuoden ajan, oli yli puolella vas-
taajista jo toinen yksilö menossa. Vaunuista 
kaksikolmasosaa oli tuotu ulkomailta. Vau-
nujen varustasosta mainittakoon triviana, 
että noin kolmasosalla oli etuteltta ja noin 
puolella televisio, mutta vaahtosammutin 
löytyi vain joka kolmannesta vaunusta. Vii-
desosa kyselyyn vastanneista liikkui ympäri 
vuoden. 

Tutkimus kertoi, että kerhotoimintaa tun-
nettiin melko huonosti. Reilut puolet vastaa-
jista oli kuitenkin viimeisen kahden vuoden 
aikana osallistunut Karavaanipäiville, mutta 
vain vajaa viidennes oli osallistunut Kymen-
laakson kerhon treffeille. Vastaajille oli tullut 
vaunuyöpymisiä keskimäärin 15–19 viikon-
loppuna vuodessa. 

Vastaajat toivoivat oman kerhon pitkiä 
treffejä ja yhteismatkoja Neuvostoliittoon, 
Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan. 

Äitienpäivä Mäkijärvellä 1975.

Pitkäpöytä Rauman Pohjoismaisilla päivillä vuonna 1975.

Viidesosa kyselyyn 
vastanneista liikkui 

ympäri vuoden.
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Tutkimuksesta lehteen kirjoittanut Aarre 
Aunola toteaa lopuksi, että ”kymenlaakso-
laisten ”kaavoituksella” on uranaukaisijan 
leima”.  SF-Caravan ry teettää nykyäänkin 
tutkimuksia karavanaareiden rahankäytöstä 
ja muista asioista. 

Lehdissä julkaistiin otsikolla ”Kerhojen 
kuulumisia” eri kerhojen lyhyitä tiedotteita. 
Kolmoslehdessä on kyseisellä sivulla otsikko 
”Vantaanjoen varteen kerho” ja tekstissä ker-
rotaan, että ”jo kauan kytenyt ajatus oman 
karavaanikerhon perustamisesta keskiselle 
Uudellemaalle on nyt toteutunut”. Vantaan 
seudun kerho oli perustettu ja sen ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi oli valittu Rainer 
Wiberg (SFC 2308). Samassa yhteydessä 
kerrotaan, että ”koska järjestömme on ni-
menomaan perhejärjestö, ovat uuden kerhon 
perustajat halunneet korostaa tätä seikkaa, ja 
he ovat ilmeisesti ensimmäisenä valinneet 
johtokuntaansa myös varsinaisen nuorison 
edustajan. Sillä lailla!”. Uutisessa ei valitetta-
vasti kerrota, kuka tämä edustaja oli. 

Saman yleisotsikon alla on toinenkin pää-
kaupunkiseutua koskeva kerhouutinen, otsi-
kolla ”Espoolaiset ja kauniaislaiset: aika on 
kypsä EKA:lle”. Anna-Maija ja Anssi Siuko-
saari ilmoittavat, että ”Espoossa ja Kaunai-
sissa asuvien SF-Caravan ry:n jäsenten- niin 
naapurikuntien yhdistyksiin ja kerhoihin 
kuuluvien kuin villienkin- on mielestämme 
syytä keskustella tänä kesänä tavatessaan 
oman paikallisyhdistyksen perustamisesta.” 
Siukosaaret toteavat tekstinsä lopussa jää-

vänsä odottamaan ”Ossi Kosomaan ja mui-
den epäitsekkäiden, harrasteemme hyväksi 
uurastaneiden espoolaisten kokoonkutsua”. 
EKA perustettiin 30.10.1975.

Neloslehti alkaa Börje Tengströmin keho-
tuksella perustaa lisää kerhoja. Börje toteaa, 
että yhdistyksessä on jo 16 kerhoa ja valta-
osan jäsenkunnasta olevan kerhojen jäseniä. 
Kerhoista suurin osa toimii Börjen mukaan 
kiitettävällä ja aktiivisella tavalla, mutta on 
myös kerhoja, joiden toiminta on jäänyt 
vähäiseksi. Börje kirjoittaa, että ”tämän ta-
kia olisikin toivottavaa, että varsinkin siellä 
missä ei ole kerhoja – mutta silti on jäseniä 
– olisi jäsenten pyrittävä perustamaan omia 
kerhojaan.” Börje muistuttaa lisäksi, että uu-
det liittotasosäännöt tulevat edellyttämään 
kerhojen jäsenyyttä. 

Neloslehden pääjuttu on selostus Raumal-
la 6.–9.7.1975 järjestetyistä Pohjoismaisista 
Matkailuperävaunupäivistä, ruotsiksi Nor-
diska Caravanrallyt. Suomalaisten kolman-
sien PM-päivien järjestelyitä hoiti Satakun-
nan kerho. 

Päivillä koettiin uusi osallistujaennätys 
kun 528 vaunukuntaa saapui tapahtumaan 
lauttalakosta huolimatta. Norjalaiset saapui-
vat näyttävästi, 43 vaunukunnan letkassa. 
Tanskalaiset marssivat avajaisissa ilman lip-
puaan, sillä se oli lauttalakon vuoksi lahden 
taakse jääneiden vaunukuntien hallussa. 

Leirialueen kirvoittamista kommenteista 
kerrotaan jutussa paljon, treffialueena toi-
mi hiekkakenttä. Jutussa todetaankin, et-
tei hiekkakenttä tietenkään ole nurmikon 
veroinen, mutta ”on niitä ollut matkojen 
varrella heikompiakin paikkoja”. Alue- ja lii-
kennepäällikkö Simo Peräniitty toteaa, että 
”kyllähän tuo kenttä tietysti pölisee, mutta 
sanokaapa, miten pitäisi ratkaista pulma, jos 
toisen koira on allerginen heinälle ja toisen 
taasen pölylle?”. 

Leirillä ei ollut sähköä tarjolla, mutta se ei 
aiheuttanut minkäänlaista ongelmaa kenel-
lekään. 

Jutussa kerrotaan tapahtuman ohjelmasta 
erittäin laajasti. Pitkiä pöytiä käsittelevän 
osion yhteydessä todetaan, että ”matkailu-

perävaunuilua on kaikissa Pohjoismaissa, 
vaikka Islannista ei nyt ollutkaan ketään mu-
kana. Mutta ehkäpä tulevina vuosina on hei-
täkin. Islannin karavaanarien puheenjohtaja 
Einar Th Mathiesen lähetti Rauman päiville 
sähkeen, jossa hän esitti islantilaisten terveh-
dyksen koolla olleille suomalaisille, ruotsa-
laisille, norjalaisille ja tanskalaisille matkailu-
perävaunuilijoille. Raumalta lähetettiin vii-
meisenä leiripäivänä sähketervehdys takaisin 
Islantiin.”

SF-Caravaniin liittyi leirin aikana yhdis-
tyksen 5 000:s jäsen, raumalainen Pentti La-
vanto. ”Lieneekö ollut sattuma, mutta näin 
vain on käynyt.”

Lehdessä kerrotaan SF-Caravan ry:n en-
simmäisistä Matkailupäivistä. Päivät järjes-
tettiin 14.–17.7.1975 ja niille osallistui 398 
vaunukuntaa. Päivien järjestäjät oppivat pal-
jon, vaikka suuria ongelmia ei ollut. Jutussa 
todetaan, että ”ainoa todellinen ongelma, 
josta voi näin jälkikäteen puhua, oli päiville 
saapumisen ajoittaminen liian varhaiseksi. 
Kuten pyrittiin tekemään tunnetuksi, päi-
vien oli määrä alkaa maanantaina. ”Vau-
nukuntia oli saapunut ajalla 12.–13.7. niin 
paljon, että sisäänajo oli pahasti ruuhkautu-
nut sillä ”eipä ollut sijoittelijoita, sillä sekä 
Kuhmon kunta että SF-Caravan odottivat 
vieraita aikaisintaan sunnuntaina. Tuossa 
lauantaipäivän saapumisruuhkassa oli sitten 
kaikenlaista kiukuttelijaa ja ihmeteltäväksi 
jää kuinka muutamat yhdistyksen vanhatkin 
jäsenet ryhtyivät kiukuttelemaan, kun heille 
ei heti pystytty osoittamaan paikkaa. ”Tämä 
ongelma oli siis vuonna 1975 – ja siihen tör-
mätään yhä treffejä järjestettäessä. 

Päivien ohjelmassa olivat mm. kiertoajelut 
Talvisodan taistelupaikoille, koskenlaskua 
Lentuankoskella, teatterissakäynti ja Kuh-

Rauman Pohjoismaisilla päivillä vuonna 1975.

Vapputreffit Hangossa 1975.

Juhannusyön juoksu vuonna 1976.

”siellä missä ei ole kerhoja  
– mutta silti on jäseniä –  
olisi jäsenten pyrittävä  

perustamaan omia kerhojaan.”
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mon kunnan sekä SF-Caravanin edustajien 
välinen pussitappelu. Kuhmon kunnan 
edustajat voittivat sen. SF-Caravanin ker-
hojen välisen pussitappelun voitti naisten 
sarjassa Kanta-Hämeen kerho ja miesten sar-
jassa Helsingin seudun kerho. 

Päivien osallistujamäärä yllätti Kuhmon 
yrittäjät, sillä kuhmolaiskaupasta oli kuu-
lemma tavara loppunut jo heti maanantaina 
14.7.

Neloslehti käsittelee myös ikäviä asioista. 
Hollannissa matkalla olleen jäsenperheen 
vaunu varastettiin huoltoaseman pihalta 
perheen ollessa viemässä yhtä perheenjäsentä 
satamaan. Teknisen toimikunnan eli Tekton 
tietoon oli tullut kolme vaunupaloa, joista 
kerrotaan tarkemmin lehdessä. Henkilöva-
hinkoja ei onneksi tullut. Palojen syyt olivat 
kahdessa tapauksessa viat kaasuletkuissa ja 
yhdessä oikosulku sähkölaitteissa ja mahdol-
linen huolimattomuus tupakoitaessa vaunun 
sisällä.

Samassa jutussa kerrotaan lisäksi siitä, mi-
ten muutama jäsenperhe oli joutunut huipu-
tetuksi huoltoasemalla tankatessaan. Kyseiset 
asemat olivat Esso ja Shell. ”Molemmissa 
tapauksissa autojen omistajat olivat unoh-
taneet valvomisen ja odottelivat tankkaustu-
losta huoltoaseman sisällä” ja ”Kummallakin 
kerralla oli ilmoitettu paljon suurempi täyt-
tömäärä kuin tankkiin konsanaan mahtuu ja 
lisäksi polttoainetta oli tankkauksen jälkeen 
ollut auton tankissa vain noin kolmenel-
jäsosaa täydestä tankista.” Palveluasemien 
haittapuolia tämä. Tekto kehottikin jäseniä: 
”tarkasta mittarin nollaus ennen tankkausta, 
ilman nollausta maksatte myös edellisen ot-
tajan tankkauksen!”. 

Vuosi 1976

Vuoden 1976 ykköslehti ei ala perinteisellä 
Börjen palstalla, vaan Matkailutoimikunnan 
kolumnilla. Kolumnissa kerrotaan toimi-
kunnan toiminnasta. Ulkomaanmatkailu 
kehotetaan suunnittelemaan tarkemmin, 
mikäli siihen liittyvät kustannukset jatkavat 
nousuaan. Jutussa mainitaan erityisesti pas-

sin hinnankorotus; passi oli siihen asti mak-
sanut 60 markkaa ja nyt uudeksi hinnaksi oli 
määritetty 105 markkaa. 

Kolumnissa kiitetään matkailutoimikun-
taa auttaneita tahoja, joista yhtenä ”toinen 
kiitoksen saaja on Lahden seudun kerho, 
joka joululehdessään olevalla ilmoituksella 
tarjosi mahdollisuuden seurata Salpausselän 
kisoja vaunuillen. Tämä on hienoa matkai-
lupalvelua ja osoitus siitä, miten vaunua voi 
käyttää monin tavoin harrastuksen puitteissa 
hyödyksi.”

Lehdessä kerrotaan, että SF-Caravan oli 
vuoden 1975 lopussa antanut lausunnon 
Sisäasiainministeriön asettaman leirintätoi-
mikunnan muistion johdosta. Lausunnossa 
todettiin, ettei vaunumatkailu sinänsä tar-
vitse erityisiä säännöksiä, mutta että kaikessa 
leirinnässä olisi noudatettava samoja periaat-
teita. ”Laissa olisi huomioitava, että matkai-
luperävaunu on turvallisuusmielessä yleensä 
ratkaisevasti telttaa turvallisempi mahdol-
lista ulkopuolista väkivaltaa vastaan ja näin 
ollen alueiden vartiointi ja sijainti ovat vä-
hemmän merkityksellisiä kuin esimerkiksi 
telttailussa.” Lausunnossa otetaan kantaa lei-
rintäalueiden palvelutasoon ja todetaan, että 
”nykyisen kolmen käyttöluokan lisäksi olisi 
pelkän nollaluokan perustaminen sekä suo-
tavaa että tarkoituksenmukaista matkailu-
perävaunuja ja niiden käyttömahdollisuuk-

sia ajatellen”. Lisäksi katsotaan, että valtion 
tukitoimet olisivat tärkeitä leirintäalueiden 
rakentamisessa lähinnä Suomessa lisääntyvää 
ulkomaanmatkailua ajatellen. Lausunnon lo-
pussa todetaan, että ”yleisesti ottaen leirintä-
alueen käytössä puoltaa paikkaansa kaikkien 
leirintämuotojen käyttö samalla alueorgani-
saatiolla, koska matkailuperävaunut pidentä-
vät merkittävästi alueen käyttöaikaa ja näin 
ollen myös kannattavaa toimintaa.”

Börje Tengström käsittelee palstallaan 
SF-Caravanin uudelleenorganisaatiota ja 
kerhojen toimintaa. Börje esittää huolestu-
misensa siitä, että jossain tapauksissa tehtä-
vät kasataan yhden tai kahden ihmisen har-
teille kun ne sen sijaan tulisi jakaa tasapuo-
lisesti kaikille toiminnassa mukana oleville. 
Huolestuneisuutta aiheuttivat myös sellaiset 
henkilöt, jotka halusivat itselleen luottamus-
tehtäviä mutta eivät sitten kuitenkaan näitä 
tehtäviä hoitaneet. Börje kertoo palstallaan 
toimikuntatyön tärkeydestä ja muistuttaa 
kaikkia pitämään jalat maassa uusia asioita 
suunnitellessaan. SF-Caravanille oli saatu 
seuraavat toimikunnat: ajotaitotoimikun-
ta, leirintätoimikunta, matkailutoimikunta, 
PR-toimikunta, Tekninen toimikunta (Tek-
to) ja sääntötoimikunta. Kerhoja oli Suo-
messa 20 kappaletta. 

Pienuutisista voidaan poimia seuraava 
otsikolla ”Ensimmäiset”. ”Englantilaisen 
matkailuperävaunujärjestön International 
Caravaning Association:in jäseneksi on äs-
kettäin hyväksytty ensimmäiset suomalaiset 
karavaanarit.” ICA:n tammikuussa 1976 
ilmestyneessä jäsentiedotteessa komeilevat 
haminalaisten Sirkka ja Kari Selkimon (SFC 
2372) nimet. 

Lehdessä kerrotaan Turussa 6.–7.9.1975 
järjestetystä ensimmäisestä Isäntäseminaaris-
ta. Heti jutun alkuun todetaan, että ”isäntä 

Treffeillä Halikossa vuonna 1976.

Alhovuoressa 1976.

”Laissa olisi huomioitava, 
että matkailuperävaunu 
on turvallisuusmielessä 
yleensä ratkaisevasti 

telttaa turvallisempi.”
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olkoon treffeillä se, joka sanoo, missä kaap-
pi seisoo.” Seminaarissa oli keskustelu ”hy-
vinkin kirpeästi” isännän eri tehtävistä. Oli 
todettu, että ”isäntää pidetään treffeillä yhä 
edelleen tavallisena juoksupoikana, jokapai-
kan höylänä, hän kantaa lankkuja, ehkä pe-
see vielä treffiosanottajaperheen pyykitkin.” 
Seminaariin osallistujat toivoivat isännän 
tehtäviä koskevia yhteisiä sääntöjä koko jär-
jestön piirissä. Ja sellaisethan meillä on. 

”Kerhojen kuulumisia” -palstalla ker-
rotaan, että Raahentienoon kerho lähti 
liikkeelle yhdeksän karavaanarin toimesta 
11.12.1975. Uuden kerhon puheenjohtajak-
si valittiin Esko Pajarinen (SFC 1836).  

Kakkoslehdessä kerrotaan vastaavalla pals-
talla, että Lohjan seudun kerho ja Forssan 
seudun kerho on perustettu. Ja kolmosleh-
dossa kerrotaan, että Suupohjan kerho on 
perustettu 19.5.1976.

Kakkoslehdessä pistää silmään se, että leh-
dessä on paljon enemmän mainoksia kuin 
aiemmissa lehdissä. Lehdessä mainostetaan 
paitsi eri merkkisiä vaunuja, myös vankku-
ripeilejä, vaunuilussa tarvittavia tarvikkeita 
sekä erilaisia jäsenetualennuksia. Edellä mai-
nittujen vankkuripeilien hinta oli muuten 
260 markkaa. Lehdessä on myös mainos ot-
sikolla ”Pois kaljakorit!”, jossa jäseniä keho-
tetaan hankkimaan kotimainen Kärppä-jak-
kara astimeksi. 

Kakkoslehdessä kerrotaan Järvenpäässä 
toimivasta Matkaajan-tehtaasta. Jutun alussa 
kerrotaan, että Matkaajan aloittaessa toimin-
tansa ”oli suomalainen perävaunumatkailu 
juuri siirtymässä lapsenkengistä ”nuorten 
sarjaan”. Koko maassa oli vuoden 1966 lo-
pussa vajaa 500 matkailuperävaunua.” Ju-

tussa kerrotaan SF-Matkaajan kotimaisuus-
asteen olevan 75 prosenttia ja että kotimai-
suusastetta yritetään vielä lisätä entisestään. 
SF-Matkaaja toimi noin 1 000 neliön suu-
ruisissa tehdastiloissa ja se teki vuodessa noin 
250 vaunua. 

Kakkoslehdessä on perheenemännille 
suunnattu juttu otsikolla ”Hyvinvointia 
keittiöstä”. Jutussa annetaan vinkkejä siihen, 
mitä kaikkia ruokatarvikkeita matkalle kan-
nattaa ottaa mukaan. Jutussa korostetaan, 
että ”älä ota autoon ruokakoria. Jos koko 
ajon ajan napostellaan jotakin, on seurauk-
sena ilmavaivoja, ummetusta ja tietysti myös 
painonnousua” ja edelleen, että ”jos eväskori 
on autossa, on kuljettajalla suuri kiusaus ajaa 
edelleen tuntikausia”. Jutussa suositeltiin 
suunnittelemaan ruokalistaa etukäteen ja 
varautumaan kaikenlaisella kuivamuonalla. 
Jutussa kerrotaan myös, että ”oivallisen avun 
antavat kertakäyttöastiat” jokapäiväiseen elä-
mään. Jutun lopussa on ehdotus ajopäivien 
ruokalistaksi.

Kakkoslehdessä on myös pieni uutinen 
SF-Caravan ry:n hallituksen lausunnosta 
Sisäasiainministeriölle koskien lakia ulkoilu-
lain muuttamisesta. Lausunnossa todetaan, 
että ”nimitys ”asuntovaunu” on SF-Caravan 
ry:n mielestä harhaanjohtava”. Harhaan-
johtava nimitys esitetään muutettavaksi 
muotoon ”matkailuvaunu”. koska ”matkai-
luvaunu-sana on SFC:n hallituksen mielestä 
tarpeeksi laajakäsitteinen ulkoilulain tarkoi-
tusperiä ajatellen”.

Kolmoslehti keskittyy uuden Matkailu-
vaunuliitto SF-Caravan ry:n perustamiseen 
21.5.1976. Börje Tengström kirjoittaa pals-
tallaan, että vaikka yhdistys on melko nuori, 
on se ehtinyt kokea jo kolme muodonmuu-
tosta. Börje kirjoittaa, että ”kasvaminen suu-
reksi tuo tullessaan sekä hyviä että huonoja 
puolia, mutta kehitystä ei voi eikä pidä jar-
ruttaa. Tänään voidaan todeta, että yhdistys, 
joka valtakunnallisestikin katsoen edustaa 
enemmistöä, huomioidaan valtiovallan ja eri 
yhteisöjen taholta aivan eri tavalla kuin sen 
edustaessa vain pientä ryhmää.” Uuden lii-

ton perustamisen yhteydessä pidettiin Turun 
Ruissalossa Karavaanipäivät ja sinne saapui 
yli 700 vaunukuntaa- Pohjoismaissa ei kos-
kaan aikaisemmin ollut ollut sellaista määrä 
vaunukuntia samanaikaisesti koolla. 

Lehdessä selostetaan myös, miten jäsen-
maksu muuttuu uuden liiton perustamisen 
myötä. Jäsenmaksu muodostui seuraavasti: 
liiton osuus 25 markkaa ja jäsenyhdistyksen 
osuuden. Jäsenyhdistykset olivat itse määri-
telleet jäsenmaksunsa. 

Ruissalossa suoritettiin myös ajotaito-
merkkejä. Historian ensimmäinen taitoajon 
suurmestarimerkin suoritti porvoolainen 
Raimo Ylimys (SFC 1132).

Lehdessä muistutetaan jäseniä ulkomaan-
matkailun vaaroista jutussa otsikolla ”Uudet 
matkakohteet – uudet taudit?”. Jutun alussa 
kerrotaan, että ”viime helmikuussa Kanarian 
saarten lennolla puhjennut hiirilavantauti oli 
oiva esimerkki siitä, kuinka voi käydä nykyi-
sen nopean joukkomatkailun aikakautena. 
Useat kuolemantapaukset osoittivat, että 
aluksi vaarattomalta vaikuttaneella ”lievällä 
ruokamyrkytyksellä” saattaa olla pelottavat 
seuraamukset.”. Jutussa muistutetaan roko-
tuksen tärkeydestä, maalaisjärjen käytöstä ja 
yleisestä varovaisuudesta. 

Iloisina uutisina kerrotaan, että jäsennu-
mero 6 000 kirjattiin mänttäläiselle Olli Töy-
rälle 15.5.1976. Ja että Pirkanmaan kerho on 
tehnyt vuokrasopimuksen Virtain kauppalan 
kanssa Jäähdyspohjan kylässä sijaitsevasta 
maa-alueesta. Kerho kertoo, että ”olemme 
saaneet suurelta osin lahjoituksina sekä tal-
koovoimalla pystyyn saunan, jossa varmas-
ti saa hyvät löylyt. Lisäksi on tarjolla hyviä 
rauhallisia vaunupaikkoja sekä kaunista jär-
vimaisemaa ja mahdollisuus kalastaa lohta 
kohtuuhintaan”.

Terveisiä Vankkurimännikköön, seuraavaa 
reissua ja niitä löylyjä odotellessa.

Matkailuvaunuliitto SF-Caravan ry perustettiin 21.5.1976 Turun Ruissalossa.

Pohjoismaisilla päivillä Jönköpingissä 
vuonna 1976.

Harhaanjohtava nimitys  
esitetään muutettavaksi muotoon 

”matkailuvaunu”.
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#inspiringadventures

TWIN

ADRIA.FI

Tutustu palkittuihin matkailuautoihin, joissa on vakiona Adria Exclusive Design SunRoof® taivasikkunat ja avarat asuintilat. Kaikissa 
malleissa on Adrian laadukkaat tekniset ominaisuudet sekä innovatiivisia keittiö-, kylpyhuone-, makuuhuone- ja säilytysratkaisuja. 
Supreme-, Plus- ja uusissa Axess-malleissa saatavilla laaja valikoima pohjaratkaisuja.  Adria. Inspiraatio seikkailuihisi.

Pakene tavanomaisuutta.

Neliökuja 5, TUUSULA • www.kkkivinen.fi • Ark. 9-17, la 10-14 
 Täyden palvelun matkailuajoneuvoliike
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Nina Kivinen
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TUUSULASSA NÄYTTELYHALLI 
TÄYNNÄ UUSIA 2021-MALLEJA!
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Autolehdet on täynnä kaikenmoisia 
koeajoja, mutta hyvin harvassa ote-
taan yhtään mitään kantaa vetoau-

toon. Karavaani-lehdessäkin vetoautolla 
vaihtuu vedettävä vaunu. Ja vaunujen ve-
to-ominaisuuksissakin on eroja. Näin ollen 
jollain vaunulla tietty auto voi olla hyvä ve-
turi, mutta toisella vaunulla se ei enää ole-
kaan.

Tuota omaa vaunua on nyt vedetty aika 
monella eri vetoautolla. Kulutuksia en sen 
tarkemmin ole mittaillut. Mitä ajotietokone 
nyt kertoo. Se oikea kulutus on sitten var-
maan 0,5–1,5 l enemmän tai vähemmän? 
Tämä nyt esiteltävä Peugeot on tosiaan mi-
nun itse ostama. Liekö tuo jo auto numero 
150 tai jotain. Mutta tosiaan pari autoa tässä 
on jo kerinnyt olemaan. Suurimmalla osalla 
autoistani olen vetänyt jotain. Vaunua, au-
totraileria tai jarrutonta kärryä.

Vaununa toimii siis vuoden 1991 LMC 
Munsterland Luxus 545F. Oma paino 950 
kg ja kokonaismassa 1 200 kg. Useimmiten 
kun vaunua vedetään, niin on tuon koko-
naismassan verran painoa perässä. Kyseinen 
vaunu on aika hyvän kokoinen peli vedet-
täväksi. Vetoauton kera se mahtuu yleensä 
kahteen parkkiruutuun, eli voi ajaa ruutujen 
läpi helposti parkkiin. Leveyttä ei ole kuin 
2,18cm, eli se ei ole myöskään kovin leveä. 
Minkä myötä sen taakse näkee helposti. Mo-
ni karavaani väittää, että vetoautossa pitää 
olla minimissään 200 hv tehoa. Kyllä se 200 
hv tehoa ihan kiva siellä nokalla on, mutta 
näin kevyen vaunun kanssa tehot menee 
kyllä melko lailla hukkaan. Tuo liikkuu ihan 
iloiseen pienemmilläkin tehoilla.

VETOAUTOA
METSÄSTÄMÄSSÄ

Tällä kertaa otetaan vetoauto esittelyyn 
Peugeot 407 2.2 HDi SW, vuosimallia 2009. 
Tälläinen Peugeot on todella edullinen os-
taa. Itse maksoin siitä huikeat 2 000 €. Li-
säksi siinä on yllättäen 1 900kg vetokykyä. 
En tiedä muita etuvetoisia autoja millä saisi 
noin paljon vetää. Moottorista löytyy 170 hv 
tehoa ja 370 Nm vääntöä. Tämä 2.2-litrai-
nen HDi diesel on muuten varustettu tup-
laturbolla. Pienempi turbo lähtee melko heti 
tyhjäkäynniltä ja lopettaa toiminnan vajaa 
3000 kierroksen kohdalla, mistä suurempi 
turbo jatkaa. Teknisten tietojen mukaan tä-
män pitäisi olla kohtuu hyvä vetoauto siis. 
Mitä itse on huomannut niin mitä kauem-
pana taka-akselista vetokoukku sijaitsee niin 
yleensä sen huonompi vetoauto on. Tässä 
tapauksessa keulalla on valtava keulan ylitys 
ja perä on melko lyhyt.  Itseasiassa tuo valta-
va keulanylitys on todella ärsyttävä. Se ottaa 
muuten kiinni joka paikkaan. Ajat hidaste-
töyssyyn liian nopeasti niin se ottaa töyssyyn 
kiinni. Tulet sieltä pois liian nopeasti niin 

se ottaa maahan kiinni. Mökille mentäessä 
keula ottaa koko ajan kiinni vaikka auto ei 
ole edes madallettu vaan vakio korkuinen. 
Autoa kun nostettiin niin moottorin alla oli 
ihan kunnon metallinen pohjapanssari. Sitä 
tosiaan tässä mallissa tarvitaan. Sen verran 
monta osumaa se panssari on saanut. Jäte-
tään kuitenkin tämä suunnittelu kukkanen 
keulan osalta väliin ja keskitytään veto-omi-
naisuuksiin.

Itse en kauheasi ole isompaa kuormaa ve-
tänyt perushenkilöautoilla. Ihan vaan kun 
niissä ei yleensä ole edes vetokykyä tarpeeksi. 
Yleensä aina ollut maastureita tai citymaas-
tureita ollut. En tiedä onko olemassa mitään 
standardia mikä määrittelee millä korkeudel-
la vetokoukku pitää olla? Tällaisessa henki-
löautossa se on melko matalalla. Mikä taas 
aiheuttaa ongelmaa koukun sähköille. Se 
johto laahaa helpolla maata, ellei keksi jotain 
millä sen saa pidettyä korkeammalla. Tässä 
se oli helppo kiertää koukun toiselta puolel-
ta niin johto pysyi korkeammalla. Haittana 
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on että, käsijarruvaijeri sitten laahaa maata 
pitkin. Ehkä siihen olisi voinut jonkin rauta-
langan tms. virittää niin tästäkin ongelmasta 
olisi päästy. Lisäpeileille on myös tarvetta. 
Peugeotin peileillä ei näe vaunun taakse. 
Itseasiassa vakiopeileillä on todella huono 
näkyvyys taakse muutoinkin. Lisäpeileinä 
itse käytän Milencon Aero lisäpeilejä, jotka 
ruuvataan alkuperäisten peilien muovisuo-
jaan kiinni. Ne on nopea kytkeä paikalleen 
ja pois. Itse liikkeelle lähtö vaunun kanssa 
on Peugotilla melko helppoa. Kiitos tämän 
pikkuturbon, joka lähtee melkein tyhjäkäyn-
niltä jo ahtamaan. Harvassa vetoautossa ollut 
näin hyvään moottoria kuorman kanssa läh-
temiseen. Suurin ongelma on melkein saada 
eturenkaille pitoa. Varsinkin sade säällä keula 
sutii vaan tyhjää kun lähtee liikenteeseen. Se 
on hieman ärsyttävää. Kuivalla säällä mitään 
ongelmaa. Talvella vetäminen on varmaan 
aivan tuskaa kun ei tahdo päästä eteenpäin 
jos sadesääkin on jo ongelma. Mutta vauh-
tiin kun pääsee niin vaunua ei edes kauheasti 
huomaa Peugeotin perässä. Sen verran iloi-
sesti Peugeot kulkee vaunun kanssa. Maan-
tielläkään ole mitään ongelmaa kulkupuolen 
suhteen. Peugeotissa on 6-lovinen manuaali 
vaihdelaatikko. Jos haluaa vaihdelaatikon 
kestävän niin en ainakaan itse suosittele 
millään autolla vetämään mitään vaunua 
suurimmalla vaihteella. Aikaisempien ko-
kemusten perusteella reilu 2 000 kierrosta 
on todella hyvä vaunun vetoon. Peugeotilla 
pystyy kyllä 5-vaihteella vetämään hienosti. 
Se ei ryydy edes ylämäkiin sillä. Mutta kier-
rokset jää alle 2 000. Se taas voi aiheuttaa 
ongelmaa hiukkassuodattimeen. Joten nelos-
vaihde on hyvä vetohommiin. Sillä kierrok-
sia on n. 2 300. Maantiellä kun ajelee niin 
kulku on melko leppoista. Cruisella säätää 
halutun nopeuden niin ei tarvitse nopeuteen 
kiinnittää huomiota. Edes jyrkässä ylämäessä 
nopeus ei laske kovin paljoa. Mäki kun alkaa 
niin saattaa muutamalla kilometrillä nopeus 
tippua, mutta cruise korjaa tilanteen ja pa-

PEUGEOT 407 2.2 HDI SW
• Valmistusvuosi 2009
• Teho 170 hv
• Vääntö 370 Nm
• Vetokyky 750/1 900 kg
• Kulutus omassa ajossa maantiellä 

n. 5 litraa, kaupungissa n. 7 litraa.
• Omamassa 1 750 kg
• Kokonaismassa 2 275 kg

lauttaa oikean nopeuden. Mikäli maantiellä 
tulee hitaampia autoja vastaan niin ohittami-
nen ei ole kyllä minkäänlainen ongelma. Sen 
voi ihan nelosvaihteella tehdä. Enemmän 
on ongelma, ettei nosta ohituksessa liikaa 
nopeutta ja äkkiä käy niin, että vaunu alkaa 
heittelehtiä. Varsinkin jos se on väärin kuor-
mattu. LMC osalta aisapainoa riittää, joten 
tässä vaunussa se ei ole kovin suuri ongelma. 
Melkein enemmän on ongelma kun aisaan 
kohdistuu liikaa painoa.

Kulutus puolella sitten huomaakin eroa. 
Ilman vaunua Peugeotilla pääsee 5-litran 
kulutukseen maantiellä. Jopa alle jos oikein 
jaksaa taloudellisesti ajaa. Mutta vaunun 
kanssa kulutus huitelee siellä 12–13 nurkilla. 
Omasta mielestä se on melko paljon, koska 
se on yli tuplaten enemmän mitä auto syö 
ilman vaunua. Eikä tosiaan ole mikään iso 
vaunu edes kyseessä. Oma veikkaus on, että 
auto on vaan niin matala ja vaunu on niin 
korkea. Eli ilmanvastusta vaan tulee niin 
paljon. Maantiellä myös vastaantulevat re-
kat hieman heilauttaa Peugeotia tai ainakin 
siinä huomaa kun rekka menee ohi. Perus 
henkilöauto tai pakettiauto kun menee ohi 
niin sitä ei huomaa mitenkään. Ei vaunu hei-
lahda ollenkaan. Ehkä rekka tekee sen verran 

pyörrettä ohi mentäessä.
Peugeot joka tapauksessa yllättää ve-

to-ominaisuuksillaan. 2.2-litraisessa padassa 
on todella hyvät ominaisuudet vetohom-
miin. Mutta vaikka moottori on todella hy-
vä vetohommiin niin autossa on muutama 
ominaisuus, mikä ei tee siitä kovin kehut-
tavaa. Pitkä keulan ylitys ja matala maavara 
on todella huono ominaisuus. Tässä pitäi-
si myös olla neliveto, koska voimaa on sen 
verran hyvin tarjolla niin eturenkaat vaan 
sutii. Tämä 2.2-litrainen pata on myös to-
della huono huoltaa. Mm. hehkut sijaitsevat 
moottorin takana. Niihin pääseminen on to-
della vaikea operaatio. Tämän moottorin yk-
si tyyppivika on myös turbo. Ensimmäinen 
turbo kuulemma hyvin usein hajoaa. Turbon 
irroitus on taas melkoinen työmaa, koska se 
sijaitsee moottorin takana, missä ei todella-
kaan ole tilaa tehdä mitään. Kuulemma tur-
bon irroitus vie n.12 tuntia aikaa ja kiinnitys 
sitten toiset 12 tuntia. Uusi turbo kustantaa 
n. 1 500 € ja alkuperäisen turbon huoltami-
nen on n. 700 €. Mikäli turbo on sellaisessa 
kunnossa, että sen voi huoltaa. Turbon kun 
ostaa niin se tulee aina pakettina missä on 
kaksi turboa yhdessä.  Nämä kustannukset 
kun ottaa huomioon niin mikäli autoon tu-
lee turbo ongelmia niin sen korjaamisessa ei 
ole oikein mitään järkeä, koska kustannukset 
ylittää auton arvon. Nippeli tietona, mikäli 
nokalla olisi 1.6 HDi moottori niin turbon 
irroitus onnistuu kuulemma alle 60 min ja 
täysin uusi turbo maksaa n. 300 €. Toki en 
usko tuon 1.6 moottorin olevan aivan yhtä 
hyvä vetoautoon kuin tämä 2.2 moottorin. 
Näin ollen Peugeot 407 on vähän ristiriitai-
nen auto. Se on hyvä vetoautoksi (paitsi tuo 
pito on ongelma). Mutta nuo muut ongel-
mat vähän syö ideaa Peugeotin omistamises-
sa. Mikäli turbon kanssa ei olisi tyyppivikaa 
tai turbo olisi helppo ja edullinen korjata 
niin Peugeot olisi ihan ok peli. Nyt sitä ei 
voi kyllä suositella ostettavaksi. Eli jatketaan 
paremman vetoauton metsästystä.
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Addis Abebaa uhkasi kyseisenä vuon-
na sodan loppunäytös. Me siellä oli-
jat pähkäilimme lähteäkö pakoon vai 

ei ja jos, niin minne? Ovella kolkutti kaiken 
lisäksi joulukin. Tie etelään kohti Keniaa oli 
toistaiseksi turvallinen. Sillä suunnalla oli 
ihan rajajoen pinnassa villieläinreservaatti, 
tosin hoidotta jäänyt. Jospa evakuoituisim-
me sinne?  Mikäli pohjoista kurittava sota 
saavuttaisi pääkaupungin – jossa siis asuim-
me – meillä olisi tilaisuus loikata Kenian 
puolelle.

Jälkikäteen arvioiden viisas ajatus, mut-
ta toteuttamisen kannalta ei mikään suit-
sait-juttu.

Varusteet ja osanottajat

Saatavilla oli pari työpaikan neliveto-Land 
Roveria, ei tuliterää, mutta kulkukelpoista. 
Niillä mentäisiin. Afrikansafarille piti tieten-
kin varata kaikenlaista rompetta. Autonkor-
jauslistaan kuuluivat mm. seuraavan laiset 
tarvikkeet: vararenkaat, tunkki, käsikäyttöi-
nen pumppu, erilaisia jakoavaimia, tuuletta-
jan remmiksi sukkahousuja, vetoköyttä ym. 

JOULUSAFARI
OMO-joelle

Matka lukeutuu erikoisimpiin joulumuistoihini. Voisi 
sitä sanoa pakomatkaksikin. Se nimittäin tapahtui 

työskennellessämme sisällissodan raatelemassa Etiopiassa.

ym. unohtamatta vahvaa kettinkiäkään ros-
vojen varalle. Sairastumiselta tai loukkaantu-
miselta meitä suojaisivat sekalaiset lääkerip-
peet. Mitä yllämainituista ei löytynyt omasta 
takaa, saatiin viimetipassa lainaksi Addikseen 
jääviltä maanmiehiltä.

Matkaan piti ottaa mukaan myös kaikki 
kotikaapin säilyvä sapuska. Ruoan suhteen 
oli oltava omavarainen. Kyläpuodit myivät 
sodan vuoksi etupäässä ei-oota. Hedelmiä 
saattoi saada hyvällä tuurilla jostain puska-
viljelyksiltä.

Yöpymistä varalle meillä oli puoliehjiä 
telttoja, makuupusseja, peitteitä ym. vaate-
puolta. Joulunaika on Afrikan ekvaattorilla 
helteistä kesää, jolloin päällystakkia ei tarvi-
ta. Suunnittelimme yöpyvämme siellä täällä 
löytyvien lähetysasemien huomassa.

Eniten kulkupeleissämme veivät tilaa vesi- 
ja polttoainekanisterit. Ne olivat matkanteon 
kannalta se kaikkein olennaisin osa. Ilman 
niiden sisältöä oli turha elätellä kuvitelmaa 
minkäänlaisesta afrikansafarista. Toisaalta so-
taakäyvä asemamaamme säännösteli voimak-
kaasti polttoaineen jakelua. Onnistuimme 
kuitenkin erilaisten tuttavuussuhteiden avul-

la haalimaan kanisterit täyteen. Hyvä juttu! 
Kyseisellä polttoainemäärällä selvittäisiin 
Omolle ja takaisin ”kotiin” pääkaupunkiin, 
jos sotatilanne sen sallisi.

Lähtijöitä löytyi yhteensä yhdeksän. Viisi-
henkinen Hurtigien perhe; isä, äiti ja heidän 
kolme teini-ikäistä lastaan, kaksi suomalai-
sen lähetysseuran naispuolista missionääriä 
sekä hännänhuippuna me kaksi, Jarmo ja 
minä.  Kaikki todistettavasti safaritaustaisia, 
kokeneita matkailijoita.

Afrikassa ei passaa ajaa pimeällä

Ensimmäinen yöpyminen Langanon soo-
dajärvellä, entisiltä reissuilta tutulla. Siellä 
oli keisari Haile Selassien aikana perustet-
tu leirintäalue Bekele Molla, josta oli tosin 
vain rippeet jäljellä. Mutta se kelpasi meil-
le. Uimme ja kalastelimme. Nuotiolla pais-

TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN

Etiopiassa vesilähde on arvokas asia.

Langano-järven 
kalasaalista.
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tettu monni maistui onkijoille. Tiesimme, 
ettei mainittua herkkua olisi pitkään aikaan 
saatavilla.  Langano on paitsi kalaisa, myös 
soodapitoisuutensa ansiosta uimakelpoinen. 
Afrikan makeissa vesissä ei kannata kahlailla. 
Niissä lymyää bilharzia-niminen ihon läpi 
tunkeutuva loismato. Se on hyvä muistaa.

Sarvilinnun nokankoputukset havah-
duttivat aamuvarhaisella. Mukava herätys! 
Asemamaamme oli ja on lintujen suhteen 
ornitologin onnela. Sieltä löytyy uskomaton 
skaala isoja ja pieniä eri väreissä komeilevia 
siivekkäitä, joita tapaa vain ja ainoastaan sii-
nä ympäristössä.

Tähtäsimme paikkaan nimeltä Arba Min-
ch (suom. neljäkymmentä lähdettä), asut-
tuun kylään Chamo-järven rannalla. Siellä 
on iso suomalaisten johtama lähetysasema. 
Se oli meille ensivisiitti, mutta tuttu paikka 
matkaseuramme missionääreille. Vastaan-
otto oli ylitsevuotavan ystävällinen; sai pe-
seytyä, nukkua ylellisesti sisätiloissa, syödä 
päälle päätteeksi lättyjä. Afrikassa matkailija 
on kuin tuore sanomalehti, yhtä tervetullut. 
Hänen mukanaan tulee tietoa muusta maa-
ilmasta.

Ehdimme asemalle ennen auringonlaskua. 
Afrikassa ei passaa ajaa pimeässä. Voi törmä-
tä ihmisiin, hajonneisiin kulkuvälineisiin, 
tiekuoppiin, villieläimiin, jopa shiftoihin 
(suom. rosvojoukkoihin) tai muihin estei-
siin.

Aamusella vierailtiin ennen lähtöä Cha-
mo-järven rantaan organisoidulla krokotii-
lifarmilla. Erityisesti seurueemme nuorta 
väkeä paikka kiinnosti, vaikka he olivatkin jo 
varsin kokeneita konkareita mitä tulee Afri-
kan villieläimiin.

Sitten matka jatkui.

Joulukorttien opastuksella 
eteenpäin

Omo-safarimme oli puolivälistä eteenpäin 
hasardia. Etiopian eteläiset alueet ovat asu-
matonta pensassavannia. Ennestään keh-
nonpuoleiset tiet menivät minne menivät, 
kunnes loppuivat kokonaan. Kuvitelma 
navigaattorista oli senaikuisessa maailmassa 
korkeintaan unelmahöttöä. Oli suunnistet-
tava kompassin, auringon ja puhtaan mu-
tu-tiedon avulla. Joskus kävi niinkin, että 
mutut (=musta tuntuu, että…) leikkasivat 
vähän ristiin. Tuonneko? Vai tuonne? Ajet-
tiin vain umpimähkää kuviteltuja pyöränu-
ria seuraillen.

Suomalaisen lähetysaseman jätettyämme 
eteen ei osunut pitkään aikaan mitään kylää 
tai muuta asuttua paikkakuntaa. Joskus nä-
kyi elävä ihminen, joka sai äkkiä jalat alleen 
meidät huomatessaan. Syytä en lähde arvai-
lemaan. Vai olisikohan sitä haettava paikal-
lispukeutumisesta. Pakenijat olivat nimittäin 
sonnustautuneet tehdastekoisten vaatteiden 
asemasta eläinten taljoihin.

Lopulta joku uskalsi pysähtyä. Riitta, toi-

nen missionääreistämme, pääsi lähietäisyy-
deltä kysäisemään, missä sitä oikein oltiin. 
Riitta sekä kollegansa Seija puhuivat ammat-
tinsa ansiosta sujuvasti paikallisia kieliä mm. 
amharia. Toinen oli viisaasti varautunut an-
tamaan pienestäkin tiedonjyvästä palkinnon. 
Kaivoi kassistaan kasan värikkäitä suomalai-
sia joulukortteja. Antoi niitä tien opastajille. 
Kortissa oli kuvattuna tuttu punanuttu joko 
jakamassa lahjoja tai ohjastamassa pororekeä 
halki lumisten lakeuksien.

Yleensä opastus pelkistyi viittilöintiin: 
Tuohon suuntaan! Ja ajettiinkin, kunnes oli 
taas kerran käännyttävä. Jouduttiin myös ta-
soittamaan tai muuten raivaamaan tietä. Jos-
kus edellä mennyt lantikka sai kiskoa takana 
tulevaa kiinnijuuttunutta.

Pater ja katolinen lähetysasema

Iltahämyssä oltiin jo epätoivoisia. Jouduttai-
siinko ankkuroitumaan rannattomalle ruo-
hoaavikolle? Ei onneksi. Kukkivan joulutäh-
tipuun takaa näkyi jotain, talon katto, sitten 
jo toinenkin. Edessä häämötti aidantapai-
nen. Olimme selvästi tulossa ihmispaikalle.  

Talorypäs muodosti jälleen kerran lähe-
tysasemakokonaisuuden, tosin pienemmän 
kuin aikaisemman Chamolla. Odottelimme. 

Porttia availemaan saapui ruutupaitaan ja 
resuverkkareihin sonnustautunut valkoisen 
rodun miesedustaja. Tervehti irlanninvoit-
toisella englannilla. Viittoi sitten peremmäl-
le. Joku huoltomieskö? Ei.  Meitä tervehti 
katolilaisen lähetysaseman korkein johto, 
ainoa paikalta löytyvä eurooppalainen erä-
maapater.

Saimme luvan telttailla aseman pihalla. 
Pater esitteli meille hieman vaatimattomia 
kirkollisia toimitilojaan. Yhdistetyn ulko-

Etiopia on ornitologille lintuparatiisi. 
Kuvassa iso trappi.

Tässä tiedustellaan paikallisilta asukkailta tietä.

Etiopiassa sisällissota on ikuisuusasia. 
Sen näkee jo lasten leikeistä.

Ruohoaavikolla voi juuttua 
kiinni. Hinauksesta on apua.
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huussi- suihkuyhdistelmän lisäksi oli vain 
kirkkorakennus risti katollaan. Eurooppa-
laisia työntekijöitä oli kuulemma ollut aikai-
semmin useampia mm. pari nunnaa, mutta 
he olivat jo aikoja sitten palanneet kotimaa-
hansa.

Alkoi telttojen pystytys. Sitten ruvettiin 
supernälkäisinä illallisentekoon. Sapuska 
syntyi mukaan otetuista vaatimattomista 
kuiva-aineksista. Kirkollista isäntäämme ei 
oikein kehdannut houkutella ruokavieraaksi.  
Illallisen asemasta esitimme Paterille kutsun 
tulla iltahörpylle. Kahvia, teetä vai olutta? Isä 
otti tarjouksen hanakasti vastaan.  Niitähän 
ei sadellut savannilla kovinkaan usein, ehkä 
kerran pari vuodessa. Sotaakäyvässä maassa 
varsinkaan.  Juomavaihtoehdoista vieraal-
lemme kelpasi mukaan varaamamme mallas-
juoma.  Pistipä irlantilainen Pater sen päälle 
tupakaksikin, mikä ei ilmeisesti ollut hänen 
uskontonsa mukaan kovin suurta syntiä.

Petromaxin valossa juttu luisti. Pater ker-
toi aseman alkuhistoriasta ja omasta osuu-
destansa siinä. Hän oli työskennellyt tällä 
tiettömien taipaleitten takana olevalla erä-
maapostilla jo vuosikausia ja aikoi vielä jat-
kaakin. Sitkeä jermu! Meidän kannaltamme 
oli ensiarvoista, että saimme Paterilta hyvät 
matkakoordinaatit tästä eteenpäin. Lähetys-
aseman jälkeen oli kuulemma hoikotvanen 
savannia ja sitten joen yli johtava leveähkö 
kahlaamo. Siihen ei juuttuisi kiinni, jos ajaisi 
nelivedolla hyvää haipakkaa.

Aamulla: ”Hyvää matkaa ja joulua!” Aat-
tohan olikin jo edessä.

Omo-joelle

Puolenpäivän maissa kahlaamolla. Sameu-
destaan huolimatta se näytti olevan savannin 
väelle tärkeä, ellei peräti ainoa juomavesiläh-
de. Naisia tuli ja meni. Täyttivät kahlaamosta 
kalebasseihinsa (kalebassi= puun hedelmästä 

tehty kantoastia) ruskeaa kuravellivettä. Tuli 
taas mieleen se varoitus bilhartsiosis-halkio-
madosta.  

Autot aurasivat helmapelti vettä korkealle 
roiskuen kahlaamon toiselle puolelle, jonka 
piti olla jo osa Omo National Parkia. Mai-
nitun joen lisäksi puistoa viipaloi toinenkin 
vesiväylä, Muir-joki. Missään ei kuitenkaan 
näkynyt minkäänlaisia tienviittoja eikä vilaus-
takaan elukoista. Luonnonsuojelualueella oli 

Tästä kuvasta voi päätellä, miksi kaupunkiauto 
ei kelpaa safarimenopeliksi.

Kyläläiset lähdössä kalebassit kourassa 
vedenhakuun.

Omo-joen luonnonsuojelualueella näkee harvoin näin isoja eläinlaumoja. 
Kuvan sorkkaeläimet ovat topi-antilooppeja.
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kirjatiedon mukaan esiintynyt mm. seeproja, 
norsuja, erilaisia gasellilajeja, sarvikuonoja, 
gepardeja, jopa leijonia.  Salametsästys, rahan-
puute, sota ja yleinen hällä-väliä-tyyli olivat 
verottaneet rankasti valikoimaa. Jäljellä oli 
enää vain muutamia kappaleita. Jossain? Joku 
laji oli ehditty surmata ikävästi sukupuuttoon.

Sinne tänne ajelun tuloksena löysimme 
puistovartijan mökin sekä kyseisen henki-
lön. Katolisen lähetysaseman Paterin tapaan 

riistanvartija ilahtui ikihyväksi saapumises-
tamme. Puistossahan pistäytyi korkeintaan 
jouluna väkeä. Hyvä jos silloinkaan.

Olimme siis tositervetulleita. Meille tyr-
kytettiin alkajaisiksi monta kuppia mustaa 
teetä.---  Ettei vain olisi ollut siitä kahlaamon 
kuravellistä keitettyä! ---  No, oli mitä oli. Tee 
palkitsi siitä, että olimme ylimalkaan ilmesty-
neet ja että jaksoimme kuunnella yksinäisen 
riistanvartijan elämäkerran päästä päähän.

Teenjuonnissa meni aikaa. Tervehtimisse-
remonioista ei sielläpäin sovi tinkiä. Ne me-
nevät tietyn kaavan mukaan.

Ja tapahtui niinä päivinä

Omon luonnonsuojelualueelle ei meidän 
lisäksemme ilmaantunut ketään muita kävi-
jöitä. Voitiin parkkeerata puistossa mihin ty-
kättiin.  Jokipenkereen kynnäs näytti sopival-
ta. Ensin oli kylläkin poljettava huolellisesti 
alueen ruohikkoa. Päiväntasaajan Afrikassa 
asustaa tappavan vaarallisia käärmeitä, joista 
useimmat kuitenkin väistävät tömistelijää.

Jouluvalmistelujemme alkusarjaan kuului 
myös risujen keräily iltanuotiota varten. Sit-
ten kurkistus ruokakassiin. Kylmälaukusta 
oli aikoja sitten tullut lämpölaukku. Löytyi 
kuivamuonaa: hapankorppuja, luumuja, ru-
sinoita ym. Pääruoksi oli säästelty tanskalais-
ta säilykekinkkua. Joulupuuro saatiin aikai-
seksi keittämällä riisiä. Huttuun tuppautui 
onnenmanteliksi kaiken aikaa muurahaisia 
sun muita pikkuvipeltäjiä. Ne siirrettiin vain 
sivuun. Nuorimpia joulunviettäjiä riemas-
tutti se, että saivat pääruoan peräräättinä 
mössöksi sulaneita suklaakonvehteja. Maku-
han se tässä jotain merkitsi.

Iltaohjelma koostui siitä mistä koti-Suo-
messakin. Eli jaettiin lahjat ja laulettiin nuo 
ikitutut ”Jouluyö, juhlayö” sekä ”Maa on 
niin kaunis”. Tässä ympäristössä ne kerä-
sivät tehoa. Säestäjinä toimivat Omo-joen 
vastarannan villieläimistön edustajat: joukko 
colobus-apinoita sekä yksinäinen puhveli. 
Retkikuntamme lapsijäsenet lukivat joulue-
vankeliumin: ”Ja tapahtui niinä päivinä..” 
Menojen asiantuntijoina missionäärimatka-
toverimme Riitta ja Seija.

Lopuksi vielä jouluyöepisodi: Teini-ikäis-
ten telttaan pyrki nukkuma-aikaan teltan-
pohjan kautta joku puiston villi asukas. Ei 
kuitenkaan onnistunut löytämään tarpeeksi 
isoa reikää. Mikä eläin? Etsikö syötävää vai 
mitä? Jäi arvoitukseksi. Topi, nuorempi po-
jista heräsi ensimmäisenä makuupussinsa 
alla tapahtuvaan tuhtiin möyrintään. Ei kui-
tenkaan nostanut asiasta suurempaa meteliä. 
Hääti vain kylmän rauhallisesti kutsumatto-
man vieraan kepillä teltanpohjaa paukutel-
len. Peloton afrikankonkari kun oli.

Paluumatkalla

hieman mutkiteltiin. Sattui silloinkin kai-
kenlaista. Otettiin mm. liftari kyytiin, 
vaikkei olisi millään kyytiin mahtunut. 
Jouduttiin pistämään epäonninen dikdik 
(kääpiöantilooppi) pataan. Kohdattiin kui-
vuneessa joenuomassa salakuljettajia. Heiltä 
imuroitiin tuoretta reittiopastusta. Joulu-
matkan loppupuolella osuttiin Konson koh-
dalla kylään, jossa aika oli pysähtynyt ennen 
vedenpaisumusta. Ynnä muuta semmoista.

Mutta jääkööt ne paluumatkan tarinat toi-
seen kertaan.

Joulusafarilla ajettiin milloin minkinlaista tietä. 
Kuvan soratie ei ollut niitä huonoimpia.

Kuivunut joenuoma lähellä Kenian rajaa. Siellä 
kohtasimme paluumatkalla salakuljettajat.
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Vantaalla toimiva Helsinki Caravan 
Oy viettää tänä vuonna 45-vuotis-
juhlavuottaan. Yhtiö on yksi maam-

me vanhimmista matkailuajoneuvoalan yri-
tyksistä.

Helsinki Caravan Oy on perheyritys, jon-
ka toiminta alkoi Teuvo Muurosen johdol-
la vuonna 1976 Solifer-matkailuvaunujen 
myynnillä Helsingin Verkkosaaressa. Yhtiö 
on säilynyt perheyhtiönä, jonka nykyiseen 
myyntivalikoimaan kuuluu viisi merkittävää 
matkailuajoneuvomerkkiä (Adria, Dethleffs, 
Kabe, Sunlight ja Sun Living).

”Jatkuvuus ja asiakastyytyväisyys on meille 
tärkeä asia, siksi olemme työskennelleet pit-
kään samojen merkkien myyjänä ja huolto-
liikkeenä. Meille on tärkeää tarjota asiakkail-
lemme kaikki matkailuajoneuvoihin liittyvät 
palvelut saman katon alta”, toteaa toimitus-
johtaja Atso Muuronen.

Vahva ja luotettava 
45-VUOTIAS AMMATTILAINEN

Verkon merkitys on kasvanut
Internet on mullistanut myös matkailuajo-
neuvokauppaa. Verkon merkitys on kasvanut 
erityisesti ostajan ostoprosessin alkupäässä. 
Verkossa tutkitaan tarjontaa ja lähetetään 
tarjouspyyntöjä myyjäliikkeille.

”Olemme panostaneet voimakkaasti ver-
kon erilaisiin mahdollisuuksiin tavoittaa 
nykyiset ja tulevat asiakkaamme. Haluamme 

olla siellä missä asiakkaammekin ovat”, ker-
too Atso Muuronen.

Helsinki Caravan Oy on yksi toimialan 
pioneeri ajoneuvojen ja tarvikkeiden esit-
telyssä verkossa. Nykyisin kaikki ajoneuvo 
esitellään 360-kuvauksella ja runsain kuvin. 
Lisäksi verkkosivustolla helsinkicaravan.fi 
on tarjolla harrastuksesta kertovia elämys- ja 
vinkkivideoita.
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KAUSIKORTTI 
ENSI TALVEKSI 
21/22

129,99€
HINNALLA!

ALLE
3 PÄIVÄN

SAPPEE.FI/SNOWCHALLENGE2021

VARAA HETI

maksa touko-

kuussa!

SnowSnow
CHALLENGE 2021

Sappee Snow Challengen tavoitteena on myydä 
6.4.2021 mennessä 8.888 kausikorttia talvikaudelle 

2021/2022 hintaan 129,99€/kpl (norm. 540€). 
Kausikortin voit maksaa kahdessa erässä: 
60€ toukokuussa ja 69,99€ marraskuussa.

 

Lisävarusteiden myynti on merkittävä ja 
tärkeä osa yrityksen toimintaa. Vuonna 2019 
uudistetussa tarvikemyymälässä on esillä 
laaja valikoima harrastukseen liittyviä lisäva-
rusteita ja tarvikkeita. Verkkokaupan kautta 
asiakkaat voivat tilata tarvikkeita toimitet-
tavaksi kotiovelle tai noudettavaksi Vantaan 
myymälästä.

Turvallinen ja vähäpäästöinen 
harrastus

Koronapandemian vaikutus matkailuajo-
neuvoharrastukseen on ollut positiivinen. 
Uusien harrastajien määrä kasvoi merkittä-
västi ja matkailuajoneuvokauppa on käynyt 
vilkkaana. Pandemia on osoittanut, että 
matkailuajoneuvolla matkustaminen on var-
sin turvallista. Lisäsi se on selvästi vähäpääs-
töisempi tapa matkustaa kuin esimerkiksi 
lentomatkustaminen. Toimialan näkymät 
näyttävät valoisilta myös lähivuosina.

Asiakas on 
tärkein

”Panostamme
edelleen hyvän 
asiakaskokemuk-
sen saamiseen 
kaikilla toimin-
tamme osa-alueil-
la, sillä tiedämme, 
että asiakaskoke-
muksista kysy-
tään ja kerrotaan paljon myös sosiaalisessa 
mediassa. Oli asia sitten pieni tai suuri, asia-
kas on aina meille tärkein”, lupaa Muuronen.

Helsinki Caravan Oy tunnetaan luotet-
tavana matkailuajoneuvo-kauppiaana, jon-
ka liikevaihto on lähes 11 miljoonaa euroa. 
Vuonna 2020 yhtiö luovutti yli 300 ajoneu-
voa asiakkailleen liikevaihdon kasvaessa 30 %. 
Yhtiö työllistää nykyisin 15 henkilöä.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Atso Muuronen 0500 450 735
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Kuulumisia Helsingin yhdistyksestäKuulumisia Helsingin yhdistyksestä

HALLITUS ESITTÄÄ 
KEVÄTKOKOUKSELLE 
UUSISSA SÄÄNNÖISSÄ 
OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN 
KORJAAMISTA

Yhdistyksen syksyllä voimaan tulleissa sään-
nöissä havaittiin vuoden 2020 syykokouk-
sessa kirjoitusvirhe.

Hallitus esittää kevätkokoukselle, että 
yhdistyksen sääntöjen kohdassa 11. Tilit 
mainittu sana ”Toiminnantarkastajan” vaih-
detaan sanaan ”Tilintarkastajan”. Yhdistyk-
selle valitaan sääntöjen kohdan 8. mukaan 
tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; tilintar-
kastajan toimikausi on valintaa seuraava ka-
lenterivuosi.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkoko-
us järjestetään 25.5.2021 Helsinki Caravan 
Oy:n tiloissa. Kokouspäivämäärä on samalla 
yhdistyksemme 52. syntymäpäivä.

Kevätkokouskutsu toisaalla tässä lehdessä. 

OPTIMISTISESTI KOHTI KEVÄTTÄ
Toimintatoimikunta katsoo tätä kirjoittaessa 
optimistisesti kohti kevättä.

Pilkkitreffit järjestetään Messilässä vii-
konloppuna 5.-7.3.2021. Tapahtuman oh-
jelmaa muokataan tarvittaessa, mikäli pan-
demiarajoitukset niin vaativat.

Ajoharjoittelutapahtuma järjestetään 
17.-18.4.2021 Helsinki Caravan Oy:n ke-
vätnäyttelyn yhteydessä. 

Huhtikuussa, tarkemmin sanottuna 
21.4.2021, kokoonnumme toimistolle kesän 
Pohjoismaisia Karavaanipäivä käsittelevään 
Matkailuiltaan. Karavaanipäivät järjeste-

tään 19.–23.7.2021 Kuopiossa.
Äitienpäiväkahvit juodaan toimistolla 

5.5.2021.
Yhdistys järjestää Pääkslahden karavaa-

narit ry:n kanssa yhteiset Pääksin Possut 
11.–13.6.2021. Yhteistreffeistä kerrotaan 
laajemmin jäsenlehdessä nro 02/2021.

ONNITTELEMME YHTEISTYÖKUMPPANIAMME HELSINKI CARAVAN OY:TÄ!
Yhteistyökumppanimme Helsinki Caravan Oy täyttää 45 vuotta 
1.3.2021. Yritys on omalta osaltaan tukenut yhdistyksemme toi-
mintaa vuosien mittaan monin eri tavoin ja yritys mainitaankin 
yhdistyksemme historiikissa monessa eri kohdassa. Poimitaan tähän 
muutama juttu. 

Yrityksellä on ensimmäisen kerran ollut mainos Vankkuri-Uuti-
sissa nro 05/1980- mainoksessa kerrotaan (tietysti) Solifer-vaunusta. 
Yhdistyksemme sai vuonna 1985 Solifer-maljan eli kiertopalkinnon 
vuoden parhaasta treffi-ideasta tai junailusta. Solifer-maljan kunnia-
kirjan antajat olivat Oy Lohja Ab, Solifer Caravan ja Helsinki Cara-

van Oy. Yhdistyksen edustajat kävivät vuonna 1989 onnittelemassa 
yritystä uuden toimitalon johdosta; toimitalo sijaitsee edelleen sa-
massa monelle tutussa paikassa. 

Vuonna 1993 toteutettiin yhteinen Vaunumatkailutapahtuma yh-
teistyössä Helsinki Caravan Oy:n ja SF-Caravan Vantaa ry:n kanssa; 
tästä tapahtumasta ei valitettavasti löydy kuvamateriaalia yhdistyk-
semme arkistosta.

Olemme edellä mainittujen asioiden lisäksi järjestäneet yhdessä 
mm. teatteri- ja messumatkoja, puhumattakaan Ajoharjoittelutapah-
tumasta, joka on järjestetty yhteistyönä jo 26 kertaa. 

Lumikinosta Intiankadulla tammikuussa 2021.

Yhdistyksen edustajat kävivät vuonna 1989 tutustumassa 
Helsinki Caravan Oy:n uusiin toimitiloihin.
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Pysähtyneet Vankkurit
Pekka Sirviö 

SF-C 64827

s. 22.12.1951
k. 29.11.2020

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Helsinki ry

TEKSTI: ARMI YLIKORPI   KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

Tapahtumien ilmoitukset toisaalla tässä 
lehdessä.

Edellä mainittujen treffien ohjelmat ovat 
nähtävillä yhdistyksen kotisivuilta osoittees-
ta www.sf-caravanhelsinki.fi/tapahtumakalen-
teri, Facebookista (SFC Helsinki) ja liiton 
tapahtumakalenterista.

Huomioithan, että sitkeästi keskuudes-
samme pysyvä pandemia saattaa muuttaa 
toimintatoimikuntamme suunnitelmat ko-
konaan.

Tapahtumien mahdollisista peruutuksista 
tiedotetaan yhdistyksen kotisivuille, yhdis-
tyksen Facebook-sivulla ja liiton tapahtuma-
kalenterissa. 

JUHLIVIA YHDISTYKSIÄ
Kuluva vuosi on monen yhdistyksen juh-
lavuosi, jonka lisäksi yritetään saada viime 
vuonna perutut juhlatreffitkin järjestettyä. 
SF-Caravan Lahden seutu ry:n 50-vuotisjuh-
lia on tarkoitus juhlia toukokuussa; yhdistys 
joutui viime vuonna perumaan juhlansa 
kahdesti.

Naapuriyhdistyksistämme merkkivuot-
ta juhlivat SF-Caravan Väst-Nyland ry 50 
vuotta, SF-Caravan Porkkala ry 30 vuotta ja 
SF-Caravan Kerava ry 30 vuotta.

Onnittelut juhliville yhdistyksille jo tässä 
vaiheessa tämän lehden kautta. 

MIKSI HISTORIAA?
Allekirjoittaneelta on muutaman kerran ky-
sytty, miksi vaivautua penkomaan yhdistyk-
sen arkiston ”homeisia papereita”. Historiaa 
on taas tässäkin lehdessä. 

Korjataan tähän heti alkuun, etteivät 
yhdistyksen arkistossa olevat paperit ole 
homeisia- joistain papereista löytyy koko-
uskahvien jälkiä ja toisista taas paperin ar-

kistoon antaneen henkilön omia muistiinpa-
noja. Jälkimmäiset ovat usein huomattavasti 
mielenkiintoisempia kuin pöytäkirjoista löy-
tyvä ”kuiva” asia. 

Mutta vastaukseksi otsikon kysymykseen. 
Allekirjoittanut on aina ollut kiinnostunut 
historiasta, niin yhdistyksen kuin muuten-
kin. Menneiden vuosikymmenien aikana 
eläneet kanssajäsenemme poistuvat valitetta-
vasti keskuudestamme ja heidän mukanaan 
katoa suullinen perimätieto, jää vain valtavat 
arkistometrit paperia tai tiedostoja milloin 
missäkin pilvessä. Suullisen perimätiedon 
vaaliminen on tärkeää ja se pitäisi edes jol-
tain osin saada kirjoihin ja kansiin. 

Mielestäni historia on tärkeä tuntea. Mei-
dän täytyy tietää, miten olemme päätyneet 
tähän, jossa nyt olemme ja meidän täytyy ot-
taa historiasta oppia mukaamme tulevaisuu-
teen sille tielle, jolle olemme menossa.

Talvimatkailuun liittyvää puuhaa.

Soliferit rivissä Helsinki Caravan Oy:n pihassa vuonna 1989.

Prototyyppiä tutkittiin ajoharjoittelussa 1997.
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• Harjoittelu tapahtuu tarkoitusta varten merkityllä, 
suljetulla radalla omalla henkilöautolla ja 
yhdistyksen paikalle hankkimalla matkailuvaunulla. 
Yhdistys on hankkinut paikalle myös 
matkailuauton.

• Yhdistyksen ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat 
paikalla opastamassa yhdistelmän käsittelyssä 
sekä vastaamassa kysymyksiisi.

• Paikalla on mahdollista suorittaa myös 
ajotaitomerkkejä sekä yhdistelmällä että 
matkailuautolla.

• Yhdistelmällä harjoittelemaan ja merkkiä 
suorittamaan tulevia muistutetaan siitä, että omat 
vetopeilit tulee olla mukana.

• Harjoitteluradan suorittaneiden kesken arvotaan 
lahjakortti.

• Helsinki Caravan Oy esittelee kevään 2021 
mallistoaan.

• Kahvi- ja mehutarjoilu.

OPI KÄSITTELEMÄÄN YHDISTELMÄÄSI PAREMMIN!

HUOM! Tapahtuma järjestetään, jos pandemiatilanne suinkin tämän mahdollistaa.Tarkista tilanne Helsingin yhdistyksen kotisivuilta 
www.sf-caravanhelsinki.fi tai Facebook-sivulta SFC-Helsinki. 

Yhdistyksemme ajotaidosta vastaavat 
henkilöt ovat käytettävissäsi

AJOHARJOITTELU-
TAPAHTUMASSA

17.–18.4.2021 klo 10.00–15.00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa,  
Mestarintie 2, Keimolanportti

Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry ja SF-Caravan Espoo ry

Pääkslahden Karavaanarit ry  
ja SF-Caravan Helsinki ry  
järjestävät Pääkslahdessa

11.–13.6.2021
PÄÄKSIN POSSUT 
OHJELMASSA:

– Possua lisukkeineen

– Trubaduuri

– Kuudes Joulukuu-orkesteri

– Lasten ja aikuisten ohjelmaa

– Dogs & Deli:n grillikärry alueella 11.6.  
 (ei sisälly treffimaksuun)

Treffimaksu 70 € / vaunukunta; 
kausipaikkalaisten ohjelmamaksu 40 €.
Katoksia ja etutelttoja ei sallita.

Lisätietoja: www.paakslahti.fi ja  
www.sf-caravanhelsinki.fi 
 
Tilaisuus järjestetään, jos pandemiatilanne 
suinkin tämän mahdollistaa.

Järjestää:  Pääkslahden Karavaanarit ry ja 
SF-Caravan Helsinki ry

 

Pääkslahti
25.–27.6. Pääkslahden Juhannus
30.4.–1.5. Pääkslahden Vappu
11.–13.6. Pääksin Possut, yhteistreffit

Lisätietoa tapahtumista www.paakslahti.fi

Irjalantie 649, 03400 Vihti
puh. 041 7274 365
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Talvi Kabella on laatuaikaa

Aina askeleen edellä…
www.kabe.se/fi

Leimallista Kabelle on skandinaavinen design, joka miellyttää silmää. Samoin 
sisustuksen harmonia ja sulavalinjainen muotokieli, joka erottaa Kaben 
kilpailijoistaan. Poikkeuksellisen runsaat sisätilojen variaatiot mahdollistavat 
jokaiselle yksilöllisesti räätälöidyn asumistason ja viihtyisyyden. 
Myös turvallisuudelle Kabella on aina ollut väliä. Kabe onkin kestävän 
kehityksen arvovalinta. Tervetuloa sovittamaan Kabea tarpeisiinne.

Eikä syyttä, onhan Kabea kehitetty runsaat 60 vuotta 
Pohjolan  oloihin ja vaativille asiakkaille sopivaksi. 
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TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI 
2021

www.karavaanarit.fi/tapahtumakalenteri
www.sfcespoo.net 

www.sf-caravanhelsinki.fi
www.sfc-vantaa.fi
www.paakslahti.fi

Lisätietoa tapahtumista:

Maaliskuu
5.–7.3. Pilkkitreffit Messilässä SF-C Helsinki
13.3.  Pilkkikippailu VihtiParkissa SF-C Hyvinkään seutu
13.–14.3 Leirintämatkailun kehittämispäivät SF-Caravan ry

Huhtikuu 
1.–5.4. 70. Youth FICC Rally, Portugali
17.–18.4. Ajoharjoittelutapahtuma SF-C Espoo, SF-C Helsinki
21.4. Matkailuilta toimistolla SF-C Helsinki
23.–25.4. Caravan Show 2021, Turku
24.4. Vantaan yhdistyksen vuosikokous SF-C Vantaa
29.4.–1.5. Vappu/Kevätkarkelot 
 Tuurissa SF-C Matkailuautoilijat
30.4.–1.5. Pääkslahden Vappu Pääkslahden karavaanarit ry

Toukokuu
5.5. Äitienpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki
12.–16.5. SF-Caravan Lahden seutu 
 50 vuotta SF-C Lahden seutu
15.5. Kevättalkoot Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
21.–23.5. Hernerokkatreffit Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa
22.5. SF-Caravan ry:n liittokokous, Turku SF-Caravan ry
24.5. Espoon yhdistyksen vuosikokous   SF-C Espoo
25. 5. Helsingin yhdistyksen kevätkokous SF-C Helsinki

Kesäkuu
5.–7.6. SF-Caravan Väst-Nyland 
 50 vuotta SF-C Väst-Nyland
11.–13.6. Yhteistreffit Pääkslahdessa SF-C Helsinki,  
  Pääkslahden karavaanarit ry
12. 6. Petanque Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
18.–27.6. 90. FICC Rally, Espanja
25.–27.6. Pääkslahden Juhannus Pääkslahden karavaanarit ry

Heinäkuu
19.–23.7. NCT 2021, Rauhalahti, Kuopio
30.7.–1.8. Rantarieha VihtiParkissa SF-C Hyvinkään seutu

Elokuu
13.–15.8. Possutreffit Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa
31.8. Rannaltaongintakilpailu 
 Vuosaaren Uutelassa SF-C Helsinki

Syyskuu
16.–19.9. Caravan 2021, Lahti

Marraskuu
10.11. Isänpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki

Joulukuu
8.12. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki

HUOM! Peruutukset mahdollisia.



Riihimäellä, erinomaisten 
yhteyksien varrella. 
Varaa ensi talven 
paikkasi ajoissa!

www.hati.fi
Roope 040 845 6178, Jaakko 040 738 4316, nimi@hati-yhtiot.fi
MONIPUOLISET VARASTOINTI-, YLLÄPITO- JA HUOLTOPALVELUT!

- laitteiden pesupalvelut 
- veneiden kuljetuspalvelut  
- akkujen latauspalvelun 
- ionisoinnin sisätiloille 
- osamaksumahdollisuus

Turku
200 km

Hanko
140 km

Helsinki
70 km

Lahti
50 km

Tampere
120 km

Riihimäki

E 12

54

Pesu-

palvelut

läpi vuoden, 

varaa 

aika!



Mestarintie 2, 01730 Vantaa
0300 472 370 • helsinkicaravan.fi

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Pekka Sivonen 
050 545 2950

Joni Peltonen 
050 330 0470

• Yli 9000 tuotteen valikoima! 
• Maksat tilauksesi 
 noudon yhteydessä.
•  Ei rahtimaksuja tilatuista  
 tuotteista.

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda myymälästämme. 

Tervetuloa tutustumaan 
myös tarvikemyymäläämme!

v45
1976-2021

Ostamme matkailuautoja ja -vaunuja. Kysy lisää myyjiltämme!

2021 uutuudet saapuneet!
Tarjolla runsaasti myös hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja!

Lue lisää www.helsinkicaravan.fi


