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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 virheettömyyttä emmekä vastaa esiintyneistä 
virheistä. Lehti ei vastaa tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä 
tai  palauttamisesta. Toimitus pidättää itselleen oikeuden muuttaa 
tai lyhentää tekstiä.

KANSAINVÄLINEN LEIRINTÄKORTTI CCI
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alennusta yli 2900 leirintäalueelta 40 
Euroopan maassa. Useat leirintäalueet 
edellyttävät matkustajalta jonkinlaista 
leirintäkorttia. 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 pu-
helimitse SF-Caravan ry:n toimistolta puh. 
03 615 311. Kortin toimitusaika on noin 
1–2 viikkoa.

Verkkokaupasta tilattaessa postikulut 4 
euroa. Toimitus puhelin- tai sähköpostiti-
lauksissa postiennakolla. Postiennakkoti-
lauksissa postikulut ovat 12 euroa.
HUOM! Korttia ei toimiteta ulkomaille.
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MITEN
YHDISTYSTEMME 

JÄSENEKSI?
Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen jä-
senlehti. 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 liit-
tymisen edellä mainitun jäsenrekisterin kautta (jasenrekis-
teri@karavaanarit.fi tai http://www.karavaanarit.fi/jase-
nyys/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 €–25 €.

SF-CARAVAN Espoo ry:n 
sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS
pidetään 30.5.2022 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.

 
Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU

SF-CARAVAN HELSINKI ry:n 
sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään 18.5.2022 kello 18.00  

Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, 
osoitteessa Mestarintie 2, 01730 Vantaa. 

 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 

sääntöjen 8 § määräämät asiat.  
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30. 
Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta. 

 
Tervetuloa!

 
SF-Caravan Helsinki ry:n hallitus

KOKOUSKUTSU

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

*Valinnan teki Matkailuajoneuvotuojat ry, joka palkitsee vuosittain merkittävimmät matkailuajoneuvotoimijat.

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT

Vuoden  
matkailu- 
ajoneuvo- 
kauppias  

2021*

YLI 400  
MATKAILU- 
AJONEUVON  
VALIKOIMA

Laaja valikoima uusia ja käytettyjä matkailu- ja retkeilyautoja 
sekä matkailuvaunuja koko kansalle. Aina huollettuna.

MATKAILE SUOMEN
TALVISISSA MAISEMISSA

Katso lisätiedot osoitteesta RINTA-JOUPPI.COM

SF-Caravan Vantaa ry 
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään 23.4.2022 klo 14:00

Vantaan Tallilla 
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu 
alkaa klo 13:30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille 
määräämät asiat sekä valitaan hallituksen 

puheenjohtaja.

Tervetuloa!

Hallitus

KOKOUSKUTSU

mailto:jasenrekisteri@karavaanarit.fi
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/
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Puheenjohtajien terveisetPuheenjohtajien terveiset

Avasin hetki sitten Facebookissa Karavaanareiden kirppisryhmän.
Ryhmän sivulle oli joku laittanut juuri ilmoituksen, halu-

taan vuokrata makailuauto muutamaksi viikoksi. Ilmoituk-
sesta kävi ilmi, että vuokraajina olisivat palomies/sairaanhoi-
taja pariskunta. Mutta mitä sitten tapahtui? 

Kommentteja oli niitä lukiessani jo yli kuusikymmentä ja 
niistä oli asiallisia vuokratarjouksia vain kolme. Lähes kaikis-
sa, niitä kolmea lukuun ottamatta kommentit siirtyivät kä-
sittelemään vuokraajien ammatteja sekä muita asioita, jotka 
eivät todellakaan liittyneet varsinaiseen asiaan. Kommenttien 
sävytkään eivät olleet mairittelevaa ja osa kommenteista oli 
täysin asiattomia. 

Kommenttien tulee olla avointa, eikä saa mennä henkilö-
kohtaisuuksiin. Kyseinen kirppisryhmä on nimen perusteella 
karavaanarien oma kauppapaikka, ei foorumi puujalkavit-
seille. En ymmärrä miksi ihmisillä on tarve tulla esille kysei-
sellä tavalla, niitä varten on omat ryhmät.

En tunne vuokrailmoituksen kirjoittajaa, mutta jos hänen 
ensimmäinen kontaktinsa karavaanareihin on tällä tasolla, 
niin saattoi olla ensimmäinen ja viimeinen yhteydenotto 
mahdolliselle harrastukselle. 

Toivottavasti vuokraaja ei kuitenkaan hermostunut ja löy-
tää itselleen sopivan kulkimen, jolla pääsee kokeilemaan tätä 
hienoo hommaa.

Viimevuoden lopulla Vantaan Tallilla vietettiin pikkujou-
lujen sijaan puurojuhlia. Caravan-lehti oli paikalla ja teki 
tapahtumasta artikkelin lehteen. Tämän vuoksi paikalla oli 
kaksi valokuvaajaa, jotka ottivat tilaisuudesta paljon kuvia. 
Ilmeisesti näistä kahdesta ammattivalokuuvaajasta johtuen, 
kukaan meistä paikallaolijoista ei ottanut valokuvia ja sen 
vuoksi puurojuhlan valokuvat ovat nähtävillä vain Caravan- 
lehden sivuilla. 

Yhdistyksen vuosikokous lähestyy ja kutsu kokoukseen on 
tässä lehdessä.

Treffikalenterimme on valmis ja vihdoin järjestämme 
Nostalgiatapahtuman samana päivänä Lastentreffien kanssa 
6.8.2022. Tervetuloa viettämään mukavaa päivää.

Kaikille mukavia kevättalven päiviä!

Terveiset 
karavansomesta,

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

Koskapa tuo viheliäinen virustauti osoittaa, ainakin tällä 
hetkellä, heikkenemisen merkkejä, on toivottavaa, että pää-
semme pikkuhiljaa normaaliin toimintaan. Pilkkitreffit ovat 
tätä kirjoitettaessa ovella ja viime vuodelta siirretyt treffit 
Pääkslahdessa saadaan toivottavasti järjestettyä normaaleissa 
olosuhteissa. Kuluneiden parin vuoden aikana on myös jou-
duttu siirtelemään useita liiton tapahtumia, mikä on tietysti 
aiheuttanut ylimääräistä päänvaivaa yhdistyksille.

Aikoinaan myös Helsingin yhdistys kuului yhteistyötoi-
mikuntaan nimeltä ESMY, jonka tarkoituksena oli ajaa jä-
sentensä etuja sekä koordinoida treffiaikatauluja. Ulospäin 
näkyvänä toimintamuotona olivat Hyväntekeväisyystreffit, 
joihin haastoimme usein HÄMYt. Jostain syystä toiminta 
kuitenkin hiipui ja ESMY laitettiin naftaliiniin. Ehkäpä yh-
distysten intressit olivat liian erilaiset, olihan toimikunnassa 
alueettomia yhdistyksiä sekä yhdistyksiä joilla ei ollut paljoa-
kaan toimintaa oman alueensa ulkopuolella.

Nyt olemme olleet mukana perustamassa uutta yhteistyö-
ryhmää, Liikkuvien YTR. Ryhmää perustamassa oli joukko 
yhdistyksiä, joilla ei ole omaa aluetta mutta tämä ei ole sinän-
sä se tärkein pointti. Alueettomia yhdistyksiä on kuitenkin 
noin neljäsosa kaikista yhdistyksistä. Ryhmän toiminta hakee 
vielä muotoaan, onhan vasta perustava kokous järjestetty ja 
sekin Teamsin välityksellä.  Toiminta-alueena on koko Suo-
mi. Tarkoituksenamme ei ole olla ketään vastaan vaan tarkas-
tella perinteistä karavantoimintaa ehkä hieman eri kantilta.

Hyvää kevään alkua!

Tervehdys

SF-Caravan Espoo ry
Kimmo Ruoho
puheenjohtaja

SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja

Tätä kirjoitusta tehdään jälleen myöhässä. Se on kumma juttu, 
miten lehtikokouksessa on aina hyvin aikaa tehdä näitä juttuja, 
mutta kas kummaa, kun yllättäen huomaa aineistopäivän men-
neen jo.

Minun piti alun perin kirjoitella miten tuo polttoaineen hinta 
todennäköisesti rajoittaa tätä meidän hienoa harrastusta. Mut-
ta olin eilen sattumalta Offroad-safarilla apukuskin roolissa. Se 
sai hieman miettimään tätä polttoaineen hintaa. Siellä oli eräs 
kaveri, joka ajeli kohtuu tuoreella Range Rover Sport Superchar-
gerilla. Mielestäni on todella hienoa, kun joku tuollaisella autolla 
lähtee maastoautosafarille, eikä se auto ollut millään tavalla ra-
kennettu. Täysin vakio auto. Tuossa Rangessa on sellainen pieni 
bensa V8-moottori remmiahtimella. Tehot huitelee siellä jossain 
400 hv nurkilla. Taisi olla tehokkain auto koko porukassa. Tuli 
sitten tältä kaverilta kyseltyä miten tuo polttoaineen hinta on 
ajoihin vaikuttanut. No eihän se pahemmin ole vaikuttanut. 
Turhia ajoja ei ole olemassakaan. Lasketaanko tuollainen off-
roadtapahtuma sitten huviajeluun vai ei? Se on ehkä enemmän 
harrastus ja harrastukset nyt maksaa. Todennäköisesti sitä sitten 
tehdään enemmän duunia, jotta saa rahaa tai vaihtoehtoisesti 
säästetään jossain muualla. Toki ajot voi hoitaa vaikka Dacialla, 
jos siltä tuntuu. Mutta ihan vahva veikkaus, että tuollainen mes-
sevällä V8-koneella varustettu Range antaa muuten pikkusen ki-
vemmat kyydit. Ei taida ihan samaan ajofiilikseen päästä Dacial-
la. Ne äänetkin Rangessa oli muuten pikkusen hienommat kuin 
Daciassa. Noita ääniä ei sähköautolla saa aikaiseksi. Mielestäni 
on ihan hienoa, että joku on valmis tästä pelkästä ajonautinnosta 
maksamaan. Koska tosiaan aina voit ajaa Dacialla.

Mutta kyllä omalta osalta tuo polttoaineen hinta on jonkin 
asteen este harrastukselle. Nimittäin jos haluan vain ihan viikon-
lopuksi lähteä jonnekin vaunun kanssa, niin se on oikeastaan 
vähintään tankillinen dieseliä. Se muuten maksaa näillä poltto-
aineen hinnoilla 140 €. Itsellä kun on tuossa pihassa myös säh-
köauto, niin sillä sähkönlataus kulut eivät ole edes koko vuoden 
osalta 140 €, vaikka siihen tulee tällä hetkellä n.5000 km/kk ajoa. 

Sähköä saa niin monesta paikkaa ladattua ilmaiseksi. Tosin onko 
tuokin muuttumassa, kun energian hintakin on melko korkealla. 
Mutta tällä hetkellä en kovin helpolla tuota dieselpeliä ajoon ota. 
Yritin myös katsella, jos olisin ostanut vetoautoksi sähköauton, 
mutta siinä pitää taskusta löytyä minimissään 50 000 € ja ihan 
sen hintaisen auton ostoon en lähde. Vaikka kuinka sillä olisi 
halpa ajaa. Ehkä pitää odotella 4-5 vuotta, niin noidenkin hinnat 
putoaa sinne lähelle 20 000 €, niin sitten asiaa voidaan harki-
ta. Toisaalta sähkön myötä se loma kuluukin laturilla lataillessa. 
Tuonne ulos kun vilkaisee niin jotenkin tuntuu kummalliselta 
perustella polttoaineen hintaa ilmastonmuutoksella. Siellä on 
nimittäin jonkin verran tuota perinteistä valkoista kamaa mitä 
yleensä talvella tulee. Ehkä jopa rikotaan taas jotain ennätyksiä 
sen suhteen, miten paljon sitä on.

Harrastus tosiaan maksaa, mutta joku raja sen harrastuksen 
kustannuksilla on. Tämän vuoksi mielenkiinnolla odotan ensi 
kesää ja jos viimein rajat aukeaisi koronasta. Pääsisi ulkomail-
le. Olkoot se sitten oma protesti polttoaineen hinnoille, mutta 
minä vien lomalla käytettävät rahani ulkomaille. Normaalisti 
olisin varmaan kyllä Suomessa pörräillyt jossain, mutta se tulee 
nykyään niin pirun kalliiksi.

Terveisiä Offroad-safarilta
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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

Hintojen muutokset mahdollisia ilman  
eri ilmoitusta.

Vuorokausimaksu jäsen 18,00 €
Vuorokausimaksu ei SFC-jäsen 24,00 €
Mittarisähkö / kWh 0,30 €
Ilman mittaria / vrk 1.9.–31.5. 10 €
Ilman mittaria / vrk 1.6.–31.8. 5 €
Kuukausimaksu 70 €
Kevätkausi 190 €
Kesäkausi 270 €
Syyskausi 190 €
Vuosipaikka 470 €
Kausipaikkamaksujen edellytyksenä
on asennettu kWh-mittari.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat
sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella) 150 €
Vaunun säilytys / kk 20 €
Pesukone / kerta 3 €
Kuivausrumpu / kerta 2 €
11 kg kaasupullon vaihto 25 €
Tapahtumamaksut erikseen.

TERVETULOA
Äitienpäiväkahveille  

Helsingin yhdistyksen toimistolle 
5.5.2022 klo 15.00–19.00 

välisenä aikana.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI: WWW.ADRIA.FIADRIA.FI

ALPINA 663 PT

Alpina on ensiluokkainen, korkean suorituskyvyn matkailuvaunu niille, jotka etsivät parasta mahdollista käyttöaikaa 
kaikkina vuodenaikoina. Erinomainen yhdistelmä muotoilua, suorituskykyä ja mukavuutta, suunniteltu erinomaista 
lomaelämystä varten. Tunne olosi kotoisaksi tyylikkäissä ja nykyaikaisissa asuintiloissa.  
Adria. Inspiraatio seikkailuihisi.

Kohtaa uusi sukupolvi.Pääkslahden karavaanarit

Pääkslahden Karavaanarit ry ja SF-Caravan Helsinki ry  
järjestävät Pääkslahdessa

10.–12.6.2022 

PÄÄKSIN POSSUT 

 Ohjelmassa:
 – Possua lisukkeineen
 – Trubaduuri
 – Kuudes Joulukuu-orkesteri
 – Lasten ja aikuisten ohjelmaa
 – Dogs & Deli:n grillikärry alueella 10.6.  
	 			(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       SF-Caravan Helsinki ry
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V ietimme 4.12.2021 Vantaan Tallilla 
puurojuhlaa ja samassa yhteydessä 
oli lasten pikkujoulujuhla.

Sinikka oli keittänyt maukkaan riisipuuron 
ja luumukiisseli lisukkeineen kyllä maistui.

Väkeä oli mukavasti noin 40 henkilöä.
Saunomisten jälkeen kokoonnuttiin Ylisil-

le illanviettoon, jossa oli tarjolla glögiä lei-
vonnaisten kanssa.

Kyllä naiset olivat kerenneet valmistaa 
maukkaat tarjoilut meille.

Klo 14.00 alkoi Alisilla lasten joulujuhla, 
jonka Mari oli järjestänyt. Oli leikkejä mo-
nenlaista ja lapsiakin ihan mukavasta. Syötä-
vää ja juotavaa oli myös tarjolla.

Mukana oli myös Mara.

Vuosi vaihtui Vantaan Tallilla 
Vantaan Tallilla piti viettää periteistä vuo-
denvaihtumista, mutta korona sotki kaiken, 
joten jouduttiin vaihtamaa kakkosvaihtoeh-
toon eli toimme juhlat ulos.

Paistoimme makkaraa ja nautimme glögiä, 
onneksi ei kylmyys paljoa vaivannut.

Saunavuorot vaihdoimme perhevuoroiksi, 
joten kaikki halukkaat pääsivät viettämää vii-
meisiä löylyjä vuonna 2021.

Illan mittaan osa porukasta löysi karaoke-
laitteet Alisilta ja niin alkoi laulu soida.

Illan aikana ammuttiin muutamia raket-
teja ja suihkupatoja, niin oli vuosi jälleen 
vaihtunut.

Mukana myös Mara. 

PS. Haluan näin jälkikäteen toivottaa  
kaikille kavereille ja ystäville Hyvää Uutta 
Vuotta 2022.

PUUROJUHLA JA 
LASTEN PIKKUJOULU

Vantaan Tallilla

E spoon yhdistys tarjosi jäsenistölleen joululounaan ravintola 
Basessa Espoossa. Tätäkin kun järjestettiin, oli mielessä, es-
tääkö korona koko tapahtuman. Onneksi ei estänyt. Ilmoit-

tautuneita oli hieman enemmän mitä paikan päälle lopulta tuli. 
Mutta nämä ovat silti hyviä tapahtumia, kun pääsee näkemään 
jäsenistöä ja keskustelemaan heidän kanssaan. Meidän piti vie-
lä tarjota paikan päälle saapuvalle jäsenistölle Caravan-messuille 
tammikuulle liput, mutta sekin tapahtuma sitten peruttiin koro-
nan vuoksi. Katsotaan, saadaanko tuota jollain tapaa myöhemmin 
edistettyä. 

TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

Espoon
JOULULOUNAS

28.11.2021

KAUSIKORTTI 
ENSI TALVEKSI 
22/23

129,99€
HINNALLA!

ALLE
3 PÄIVÄN

VARAA HETI

maksa touko-

kuussa!

SAPPEE.FI/SNOWCHALLENGE2022

SnowSnow
CHALLENGE 2022

Sappee Snow Challengen tavoitteena on myydä 
4.4.2022 mennessä 8.888 kausikorttia talvikaudelle 

2022/2023 hintaan 129,99€/kpl (norm. 540€). 
Kausikortin voit maksaa kahdessa erässä: 
60€ toukokuussa ja 69,99€ marraskuussa.
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PILKKITREFFIT CAMPING MESSILÄSSÄ 
4.–6.3.2022

Tervetuloa mukaan Helsingin yhdistyksen pilkkikisaan 5.3.2022 
Camping Messilään.

Ilmoittautuminen kilpailuun on 5.3.2022 klo 9.30  
Camping Messilän ravintolan takaterassilla.

Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.
Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/henkilö, lapset maksutta. 

Liikkuva kahvitarjoilu säävarauksella.
Camping Messilän Sudenpesä / Kota käytössämme  

perjantaina 4.3.2022
Camping Messilän viikonlopun pakettihinta pilkkitreffeille 

4.-6.3.2022 saapuville on 50 €/vaunu- tai autokunta, sisältää 
matkailuajoneuvopaikan sähköllä ja saunan yleisillä vuoroilla.

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

pilkkikisoihin.
Camping Messilän ravintolassa on lauantaina 5.3.2022 tanssit.

Treffien ohjelma nähtävissä lähempänä ajankohtana  
yhdistyksen kotisivuilta www.sf-caravanhelsinki.fi 

ja Facebook-sivulta SFC Helsinki.
HUOM! Treffit järjestetään, mikäli koronarajoitukset sen sallivat. 
Tarkkaile SF-Caravan Helsinki ry:n kotisivuja ja Facebook-sivua. 

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

HENKILÖKOHTAISET 
PETANQUE-KILPAILUT

Vantaan Tallilla 
11.6.2022

Kilpailu avoin kaikille SF-Caravan jäsenille.
Osallistumismaksu 5 € / henkilö.

Leiripäällikkö: Martti Jarva
www.sfc-vantaa.fi 

Yhdistyksemme ajotaidosta vastaavat henkilöt  
ovat käytettävissäsi 
 

AJOHARJOITTELUTAPAHTUMASSA 
9.–10.4.2022 klo 10.00–15.00 
 

Helsinki Caravan Oy:n tiloissa,  
Mestarintie 2, Keimolanportti 

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 2022 mallistoaan.

Kahvi- ja mehutarjoilu.

OPI KÄSITTELEMÄÄN YHDISTELMÄÄSI PAREMMIN! 

HUOM! Tapahtuma järjestetään, jos pandemia tilanne 
suinkin tämän mahdollistaa.

Tarkista tilanne Helsingin yhdistyksen  
kotisivuilta www.sf-caravanhelsinki.fi tai  

Facebook-sivulta SFC-Helsinki. 

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

I ris esitti vuonna 2016, että heidän tuo-
missaan vanhoissa Caravan-lehdissä saat-
taisi olla nykykaravaanariakin kiinnos-

tavia asioita. Vuoden 2016 lehtitoimikunta 
päättikin lokakuisessa kokouksessaan, että 
lehdistä poimituista jutuista tehdään kooste. 
Kattojärjestömme 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. Sarjan kolmas osa julkaistiin jäsen-
lehdessämme nro 01/2021 ja siinä esitettiin 
vuosien 1975 ja 1976 lehdistä poimittuja 
jutunpätkiä. 

Ja nyt on vuorossa sarjan neljäs osa, jossa 
hypätään vuoden 1979 viitosnumeroon ja 

MENNEILTÄ AJOILTA
Kaikuja

Helsingin yhdistyksen kunniajäsen 
Sture Lundqvist ja yhdistyksen 
pitkäaikainen toimistonhoitaja Iris 
Lundqvist ovat vuosien mittaan 
lahjoittaneet yhdistykselle runsaasti 
materiaalia arkistoistaan. Suuret 
kiitokset siitä!

vuoden 1980 lehtiin. Vuosien 1977 ja 1978 
sekä alkuvuoden 1979 lehdet puuttuvat saa-
dusta saaliista.

Vuoden 1979 viitoslehden pääkirjoitus 
käsittelee syyskuussa 1978 voimaan astu-
neita kuluttajansuojalakeja. Ensimmäises-
sä lauseessa todetaan vuoden 1978 olleen 
”kuluttajan kannalta paras tähänastisista”. 
Kirjoituksessa todetaan, että matkailuvau-
nuharrastuksen kehitys on ollut Suomessa 
hidasta ja ”verkkaisesta kehityksestä ja asial-

lisesta kaupankäyntitavastako on seurannut 
se ilahduttava tosiasia, että vaunukauppaan 
liittyviä valituksia on tullut kuluttajavali-
tuslautakuntaan vasta kolme.” Kirjoitukses-
sa annetaan ohjeita siitä, miten toimia, jos 
ostettu tuote osoittautuu vialliseksi tai muu-
toin toisenlaiseksi kuin mitä kaupantekoti-
lanteessa on sovittu.  

Vuoden 1979 FICC-rally järjestettiin Eng-
lannin Cheltenhamissa 3.-12.8.1979. Rally 
oli järjestysluvultaan 40:s ja se oli FICC-ral-
lyn siihenastisen historian suurin, sillä leirille 
osallistui peräti 6 948 yhdistelmää eri puolil-
ta maailmaa. Jutussa mainitaan erikseen, että 
itäblokin maista paikalla oli 29 yhdistelmää 
ja matkan pituudesta huolimatta jopa 12 yh-
distelmää Suomesta. Rallyn väkiluvun kerro-
taan olleen 17 443 henkilöä. 

Jutun lopussa kerrotaan, että vuoden 
1981 FICC-rally järjestetään Maisansalossa 
Teiskossa. Teisko tulisi olemaan pohjoisin 
paikka, jossa FICC-rally milloinkaan on jär-
jestetty. Teisko menetti vuonna 2004 tämän 
tittelin Oululle. Jutussa sanotaan, myös että 
”ei sovi ihmetellä, että kun FICC kokouk-
sessa oli virallisesti nuijittu pöytään päätös, 
että Suomi saa 1981 rallyn, totesivat Suomen 
Ladun edustaja ja myös karavaanari Teuvo 
Karsta ”mitä me nyt teemme?”. 

Vuoden 1979 valtakunnalliset Syyspäivät 
järjestettiin 24.-26.8.1979 Oittaalla. Järjes-
telyistä vastasi Espoon-Kauniaisten yhdistys. 
Treffien järjestelyiden päävastuussa olivat 
Ossi Kosomaa (SF-C 137) ja Kalevi Mäen-

CARAVAN-LEHDISTÄ VUOSILTA 1979 JA 1980 KOONNUT ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO, VUOSI 1980

Lomahetki  
Hieta- 

saaressa.

Porsastelut Järvenpäässä.
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pää (SF-C 7414). Jutussa todetaan, että ”eh-
kä päivien aikaisesta ajankohdasta johtuen 
tilaisuuteen saapui ”vain” 426 vaunukun-
taa.” SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Börje 
Tengström sanoi Syyspäivät avatessaan, että 
”matkailu Suomessa ja Suomeen on valtio-
vallan, kaupunkien, yhteisöjen ja järjestöjen 
taholta saanut osakseen yhä enemmän huo-
miota, mikä onkin hyvin ymmärrettävää, 
sillä tuohan matkailu maahamme tärkeitä 
valuuttatuloja, eri muodossa tuloja kau-
pungeille ja kunnille sekä niissä toimiville 
eri elinkeinojen harjoittajille”. Asia, joka 
on edelleen ajankohtainen, mutta joka va-
litettavasti on monen 
kunnan ja kaupungin 
päättäjiltä unohtunut. 

Lehdessä muistutet-
tiin jäseniä siitä, että 
liiton tunnusta ei saa 
käyttää luvatta. Muis-
tutettiin, ettei tunnus-
ta saa antaa ulkopuoli-
sille, esimerkiksi jonkun yrityksen tarkoituk-
siin. ”Jokaisella karavaanarilla on vaunussaan 
tämä liiton tunnus pienoiskoossa ja sen 
yhteydessä oma jäsennumero. Valitettavan 
usein nuo tunnukset jätetään vaunuun, kun 
se vaihdetaan. Väärinkäytöksiä näissäkin 
puitteissa on todettu ja muutamat ovat esiin-
tyneet ja jopa törttöilleet toisen numeron ”ti-
liin”.” Tekstissä muistutetaan, että jokainen 
jäsen on velvollinen poistamaan jäsennume-
ronsa myydessään tai vaihtaessaan vaununsa. 
Tekstissä annetaan vinkkejä siihen, miten 
tarrat saa helposti irti jälkiä jättämättä. Teks-
tissä sanotaan lopuksi, että jäsenten tulisi 
pitää jäsenkortti aina mukana. ”Ensi vuon-
na kiinnitetään kaikilla alueilla aikaisempaa 
enemmän huomiota näihin jäsenyysasioihin 
ja siksipä jokaisen onkin oman etunsa ni-
missä esitettävä pyytämättä voimassa oleva 
jäsenkortti aina alueelle mennessään.”

Matkailuajoneuvojen paikoittaminen oli 
jo vuonna 1979 ongelma pääkaupunkiseu-
dulla ja on sitä edelleen, 43 vuotta myö-

hemmin. SF-Caravan ry:n hallitus lähetti 
asiaa koskeva kirjeet sekä Helsingin että 
Espoon kaupunkien hallituksille toiveena, 
että ongelmaan saataisiin ratkaisu. Kirjeessä 
todetaan mm. että ”matkailuajoneuvojen 
pitkäaikaiseen seisottamiseen ja /tai säilyttä-
miseen tarkoitetuista alueista on pääkaupun-
kiseudulla jo pulaa mm. siksi, että tällaiselta 
alueelta on vaunu tarvittaessa helposti voi-
tava saada liikenteeseen. Lisäksi olisi myös 
turvallisuusnäkökohdat voitava huomioida. 
Kun kaupungit ovat osoittaneet vastaavan-
laisia alueita jo kymmenien vuosien ajan 
veneilijöille, Matkailuvaunuliitto toivoo yh-

teistyötä asian ratkai-
semiseksi molempia 
osapuolia tyydyttäväl-
lä tavalla.” Toivottuja 
paikkoja ei vuosikym-
menien yrittämisen 
jälkeen ole kuitenkaan 
löytynyt kuin yksi tai 
kaksi, ja nekin kovin 

lyhtyaikaisia. 
Vuoden 1980 ykköslehdessä kerrotaan 

Lontoon Earls Courtissa 8.–18.11.1979 
järjestetystä englantilaisen matkailuvaunu-
teollisuuden vuotuisesta suurkatselmuksesta. 
Lontoon näyttelyssä oli esillä 500 vaunua, 
joista uusia malleja oli noin 50. Näyttelyssä 
oli mukana 65 vaunuvalmistajaa ja muuta-
ma sata muuta näytteilleasettajaa. Näyttely 
oli järjestäjän, vuonna 1939 perustetun The 
National Caravan Councilin 40-vuotisjuhla-
näyttely. Jutussa kerrotaan, että englantilai-
sen vaunuteollisuuden huippuvuodet olivat 
1972 ja 1973, jolloin kumpanakin vuonna 
valmistettiin noin 130 000 yksikköä. Näyt-
telyssä oli mukana paitsi englantilaisia vau-
numalleja, myös Polar 540 GL, italialainen 
Laika ja jugoslavialainen Adria. Näyttelyssä 
esiteltiin myös ”tulevaisuuden kaupunki-
auto”- Enfield 800 sähköauto, jonka huip-
punopeudeksi ilmoitettiin 65 km/h ja akun 
kestoksi 80 km. Autolla oli esittelytilassa 
vedetty A-Linen Imp-vaunua, joka oli 4,2 

metriä pitkä ja yksi näyttelyn pienimmistä 
vaunuista. 

Lehden sivuilla on pieniä juttuja / uutisia, 
joista poimittakoon muutama. 

Ensin juttu otsikolla ”Lieneekö tarpeen”. 
Jutussa mietitään Knausin markkinoille tuo-
mien sähköisesti kauko-ohjauksella toimi-
vien tukijalkojen tarpeellisuutta. ”Pienestä 
laitteesta painelemalla nousevat ja laskevat 
tukijalat yksi kerrallaan. Tiettävästi tällaisia 
”sähköjalkoja” ei vielä ole yhdessäkään Suo-
messa olevassa vaunussa. Ja lienevätkö todel-
la tarpeenkaan!” Niinpä, tänä päivänä meillä 
on sähköisiä tukijalkoja, automaattiset va-
kaajat, moverit ym. apuvälineet. Nuo jutus-
sa mainitut ”sähköjalat” maksoivat muuten 
Saksassa syksyllä 1979 ilman paristoja noin 
900 DM.

Toinen juttu kertoo siitä, miten Matkaa-
ja ky oli joulukuun 1979 aikana toimitta-
nut viisi myymälävaunua Neuvostoliittoon. 

Matkaaja oli toimittanut ensimmäiset myy-
mälävaunut Neuvostoliittoon jo vuonna 
1973 ja niitä oli vuoteen 1980 mennessä toi-
mitettu sinne 75 kappaletta. ”Nyt vietyjen 
vaunujen pituus oli 7 metriä ja paino 2 100 
kg. Ne on tarkoitettu talvisiin oloihin ja niis-
sä on mm. kylmälasikot, useita jääkaappeja, 
mehuannostelijoita, pariloita ym. Vaunujen 
suomalaisuusaste on 83 %.

Kolmas juttu muistuttaa pennien pyöris-
tämisestä, sillä 1.4.1980 tuli voimaan laki 
ja asetus maksujen pennimäärien pyöristä-
misestä. Uutisessa muistutetaan, että ”jos 
summa päättyy yhteen, kahteen, kuuteen 
tai seitsemään penniin, pyöristetään summa 
lähinnä pienempään viidellä jaolliseen pen-
nimäärään ja jos summa päättyy kolmeen, 
neljään, kahdeksaan tai yhdeksään penniin, 
pyöristetään summa lähinnä suurempaan 
viidellä jaolliseen pennimäärään.”

Vuoden 1980 ykköslehdessä kerrotaan mi-

ten ilmaohjain, kansan suussa spoileri, teh-
dään. Monet meistä muistavat miten niitä viri-
teltiin autojen katoille, jotta saataisiin mahdol-
lisimman hyvät veto-ominaisuudet. Ohjaimen 
tekoa käsittelevässä jutussa 
todetaan, että ”polttoaineen 
kulutus on pienempi käytet-
täessä ohjainta. Kun nopeus 
kasvaa, lisääntyy myös polt-
toainekulutus huomattavasti 
ja tähän voi jokainen ajaja 
itse vaikuttaa. Myös eräs toinen etu havaittiin 
käytettäessä ohjainta ajossa. Vaunu seurasi 
vetoautoa huomattavasti paremmin. Samoin 
kävivät sivuheitot vä-
häisiksi kohdattaessa 
isoja kuorma-autoja.”

Vuoden 1980 kak-
koslehdessä kerro-
taan, että SF-Cara-
van ry koostui vuo-

den 1979 lopussa 40:stä jäsenyhdistyksestä. 
Jäseniä liitolla oli 11 140. Jäsenmäärä koostui 
10 510 varsinaisesta jäsenestä ja 630 perhejä-
senestä. Liiton yhdistyksistä viidellä ei ollut 
lainkaan perhejäseniä. 

Vuoden 1980 Valtakunnalliset Talvipäivät 
järjestettiin 22.-24.2.1980 Vantaan Tallilla 
Turkhaudassa. Järjestelyistä vastasi Vantaan 
yhdistys Lars Dahlbergin ja Erkki Korpin 
toimiessa leiripäällikköinä. Talvipäiville osal-
listui 238 vaunukuntaa. SF-Caravan ry:n 
puheenjohtaja Börje Tengström kiinnitti 
Talvipäivien avauspuheessaan huomion tä-
näkin päivänä ajankohtaiseen asiaan: ”Aina 
vain nousevat energiakustannukset tulevat 
varmasti jo ensi kesänä vaikuttamaan ne-
gatiivisesti harrasteemme kehitykseen. Tus-
kin tämä kuitenkaan tuntuvasti vähentää 
vaunumäärien lisääntymistä, mutta se tulee 
varmasti vähentämään turhia siirtymisiä pai-
kasta toiseen. Karavaanarit tulevat siis jonkin 
verran enemmän ja kauemmin pysymään 
samalla alueella sekä tarkoin huomiomaan 
reittisuunnitelmansa.”

Talvipäivien päätapahtumana olivat tie-
tysti hiihtokilpailut, joihin osallistui ennä-
tykselliset 170 osanottajaa. Jutussa viitataan 
Lake Placidin Talviolympialaisten hiihtoon, 
jossa Juha Miedon ja Thomas Wassbergin 

välinen kiri ratkesi historial-
lisesti: ”Usein voittaja saatiin 
selville tänä talvena tavaksi 
tulleella ”sadasosan” margi-
naalilla. Kisoissa isännät ei-
vät olleet kovin kohteliaita, 
sillä useimmat mitalit meni-

vät vantaalaisille. ” Ja lopuksi todetaan, että 
”Turkhaudassa, jossa tunnelma todella ei ole 
paikkakunnan nimen jälkiosan mukainen, 

Lippu korkealla.

Vankkuri- 
männikössä.

Hietasaari Uurainen kesällä 1980.

Alhovuoren toimisto-kahvion tunnelmaa vuonna 1980.

Miten isä oppi 
grillaamaan kanan 

munaamatta?

Jokaisella karavaanarilla on  
vaunussaan tämä liiton tunnus 
 pienoiskoossa ja sen yhteydessä 

 oma jäsennumero.

on helppo järjestää vielä mittavammatkin 
talvipäivät.”

Vuoden 1980 kakkoslehdessä on mainos 
otsikolla ”Miten isä oppi grillaamaan kanan 
munaamatta? Salaisuus piilee oranssinväri-
sessä agenttisalkussa”. Mainos koskee Solifer 
Justus-grilliä, joka on syntynyt kun ”Soli-
fer-tehtaat on tullut arvostaan kiinnipitävän 
grillaajan avuksi valmistamalla Solifer Justus 
nestekaasugrillin.” Mainoksessa havainnol-

Rastila-päivät
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listetaan tekstein ja kuvin, miten Solifer 
Justus-kaasugrilli toimii. Ja korostetaan ”So-
lifer Justuksen ihmeellinen laukkutemppu. 
Peltisalkusta käden käänteessä monimoni-
puolinen nestekaasugrilli”. Allekirjoittanut 
ei muista Solifer Justusta, mutta sen toisen 
salkkugrillin kyllä - se on edelleen käytössä. 

SF-Caravan ry:n koulutustoimikunta oli 
jäsenten pyynnöstä selvittänyt, millaisilla 
luvilla sai katsoa televisiota vaunussa. Kak-
koslehdessä julkaistiin Posti- ja lennätinhal-
lituksen kirje, jossa kerrottiin, että ” perhe, 
jolla on värivastaanotin kaupunkiasunnossa 
ja joka ottaa vastaanottimensa mukaan kesä-
mökille tai matkailuperävaunuun, saa käyt-
tää tätä vastaanotinta myös kesämökillä tai 

matkailuperävaunussa kaupunkiasuntonsa 
väritelevisioluvalla. Luvan on oltava käytet-
tävän laitteen mukana. Perhe, jolla on väri-
vastaanotin kaupunkiasunnossa ja sen lisäksi 
mustavalkoinen vastaanotin, jota käytetään 
kesämökillä tai matkailuperävaunussa, voi 
tätä vastaanotinta käyttää kaupunkiasunnon 
väritelevisioluvalla, jos kaupunkiasunto jää 
asumattomaksi täksi ajaksi. Lupa on luon-
nollisesti otettava mukaan.”

Kirjeessä muistutettiin vielä, että jos kau-
punkiasuntoon jää joku televisiota katsele-
maan, on edellä mainitulla mustavalkotelk-
karilla oltava oma lupa.

Vuoden 1980 kakkoslehden pikku-uutisis-
ta poimitaan maininta siitä, että Etelä-Suo-

men matkailuvaunuyhdistykset eli ESMY oli 
kerännyt rahaa yhteistyötoimikunnan tem-
pauksella SOS-lapsikylän hyväksi. Helsingin 
yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Nummi-
nen luovuttaman 3 000 markan lahjoituksen 
vastaanotto SOS-lapsikylän toiminnanjohta-
ja Erkki Rikkonen. 

Vuoden 1980 kolmoslehden pikku-uu-
tisista otetaan maininta siitä, että ”uusi 
suomalainen matkailuperävaunu Baltic on 
nähnyt päivänvalon talvella 1980. Kehitys-
alueella Rautavaaran kunnassa on aloittanut 
perheyritys nimeltä Baltic Matkailuvaunu 
oy, jonka johdossa on aikaisemmin läntisellä 
Uudellamaalla vaikuttanut Reima Sjöman. 
Yrityksen tavoitteena on vaunullaan täyttää 
vaativan suomalaisen vaunumatkailijan tar-
peet kohtuulliseen hintaan.” Yrityksellä oli 

uutisen mukaan vain 
yksi vaunumalli valmis-
tuksessa eli Baltic 335, 
jota suunniteltiin val-
mistettavan 50 kappa-
letta. Vaunussa sanottiin 
olevan korkeatasoinen 

varustus ja mahdollisuus jopa 7 hengen 
yöpymiselle. Hinnaksi ilmoitettiin 43 800 
markkaa. 

Toisena poimintana pikku-uutisista ote-
taan maininta siitä, että ”uusi kansainvälinen 
VISA-luottokortti on otettu käyttöön myös 
Suomessa.” Uutisessa kerrotaan, että kysei-
nen luottokortti on ensimmäinen kansain-
välinen luottokortti, jota suomalainen yk-
sityishenkilö voi käyttää sekä Suomessa että 
ulkomailla. VISA-pisteitä oli vuonna 1980 
yli 3 miljoonaa 120 eri maassa. 

Vuoden 1980 neloslehden pääkirjoitus 
on Marita Hanströmin kirjoittama ja sen 
otsikko on ”Naisten ja nuorten asema per-
hekeskeisessä harrasteessamme”. Hanström 

esittää huolestuneisuutensa nuorten, eli noin 
14 ikävuodesta ylöspäin olevien perheen-
jäsenten asemasta. Nuorisolle ei löytynyt 
riittävästi tekemistä alueilla eikä riittävästi 
tiloja, joissa he voisivat seurustella saman 
ikäisten kanssa. Hanström toteaa myös, että 
”meillä naisilla olisi varmasti paljon nykyistä 
enemmän tehtävää eri toimikunnissa tämän 
suuren ja kasvavan kara-
vaaniperheemme hyväk-
si. Saisimme uusi ystäviä 
sekä muutakin mietit-
tävää kuin mitä ruuak-
si tälle päivälle- emme 
turhautuisi vaan pysyisimme henkisesti ja 
fyysisesti vireinä. Toimikaamme ja samalla 
tyttäremme oppivat, että myös meitä naisia 
tarvitaan tässä matkailuvaunuharrasteessam-
me”. Hanström oli oikeassa, monen jäsenyh-
distyksemme toiminta makaa tänä päivänä 
naisten harteilla.

Vuoden 1980 neloslehdessä kerrotaan 
Saksan demokraattisesta tasavallasta eli 
DDR:stä.”Meikäläisittäin Itä-Saksa on mat-
kailuvaunuilun osalta vielä alikehittynyt 
maa, kuten sikäläisen valtion matkatoimis-
ton edustajat asian ilmaisevat”. DDR:n mat-
kailusta vastaavat tahot kaipasivat karavaan-
areita vieraikseen. Leirintäalueita kerrotaan 
maassa olevan 33, jotka kahta lukuun otta-
matta pystyivät ottamaan matkailuvaunuili-
joita vastaan. Leirintäalueista vain 13 pystyi 
tarjoamaan kemssan tyhjennyspaikan. Säh-
köä sai jokaiselta alueelta. Maasta kerrotaan 
lisäksi, että ”DDR tarjoaa matkailijalle erin-
omaisen paljon vanhaa historiaa ja runsain 
mitoin kultturellisia kohteita, mutta unoh-
taa ei voi myöskään tämän päivän ”rakenta-
mista”, joka pystyy tarjoamaan monia mie-
lenkiintoisia tutustumiskohteita.” Maassa 
kerrotaan olevan 10 000 – 12 000 matkailu-
perävaunua, joista kolmanneksen arvioidaan 
olevan telttavaunuja. Lisäksi kerrotaan, että 
”tavaraperävaunuja myös käytetään paljon ja 
pienissäkin autoissa. Kun Trabantin perässä 
on tavaraperävaunu ja siinä ainakin motti 
halkoja, niin tuo perävaunu on tosikäytössä!”

Vuoden 1980 
Pohjoismaiset Kara-
vaanipäivät järjestet-
tiin Norjan Trodn-
heimissa. Sandmoe-
nin leirintäalueelle 
järjestetyille PM-päiville oli ennakkoon il-
moittautunut 120 yksikköä, mutta paikalle 
saapui lopulta 469 yksikköä. Sisäänajo oli 
merkitty alkavaksi sisäänajopäivänä klo 14, 
mutta ”klo 14 saapuneet yllättyivät suures-
ti, kun alue oli jo silloin niin täynnä, että 
paikkojen löytäminen tuotti vaikeuksia suu-
remmille vaunuille.” PM-päivien yhteydessä 
kilpailtiin monen lajin pohjoismaisista mes-
taruuksista. Ennen Caramban Pohjoismaisia 
mestaruuskilpailuja nähtiin näytösajo, jossa 
Kari Ruud (NCC), Vera Eriksson (CC) ja 
Helena Mäkinen (SFC) näyttivät, että myös 
naiset osaavat ajaa. Jutussa todetaan, että 
”Toivotaan, että jo ensi vuonna nähdään 
naisetkin kilpailemassa omassa sarjassaan ca-
ramba-palkinnoista.”

Pikku-uutisissa kerrotaan, että jäsennume-
ro 14000 oli kirjattu 8.5.1980 ja jäsennume-
ro 15000 jo heti kesällä eli 30.7.1980.

Vuoden 1980 viitoslehdessä nähtiin en-
simmäistä kertaa väriä. Lehden sivulla no 5 
julkaistiin lehden historian ensimmäinen ne-
livärikuva, kesäinen vaunuilukuva,

Talvipäivä  
Alhovuoressa.

Talvellakin matkaillaan.

Valoa Alho-
vuoressa. ”Esiralli oli Maisansalon mahdollisuuk-

sien testi”- näin otsikoitiin ns. esi-FICCiä. 
Maisansaloon Teiskoon oli viikonloppu-
na 29-31.8.1980 kokoontunut yli viisisa-
taa vaunukuntaa testaamaan vuoden 1981 
”FINNFICCin maailmanleirin pitopaik-
kaa”. Säät olivat loppukesästä 1980 erittäin 
huonot, jutussa sanotaan että ”lähes talvinen 
keli muuttui ennen esirallin päättymistä ke-
sälämpimäksi. Juuri ennen esirallia vallinneet 
kovat sateet olivat pehmittäneet Maisansalon 
kenttiä ja ensi vuoden tapahtuman osalta 
pelätäänkin ehkä pahiten juuri loppukesän 
sadekautta”. Pelko oli turha, vuoden 1981 
FICC-rally vietettiin mukavassa kesäsäässä, 
mutta kerrotaan siitä joskus toiste.

Vuoden 1980 viimeisessä lehdessä on lyhyt 
juttu Torinossa Italiassa 9.-15.9.1980 järjes-
tetyistä matkailumessuista. Messujen kerro-
taan olleen noin neljä kertaa vastaavia Suo-
men messuja suuremmat. Suurin osa mes-
suilla näytillä olleista matkailuvaunuista oli-
vat italialaisvalmisteisia. Messutila oli jaettu 
kolmeen eri osastoon: matkailuvaunut, mat-
kailuautot ja tarvikkeet. Oheistarvikkeiden 
tarjonta oli messuilla erittäin laaja, kirjoittaja 
mainitsee erikseen suuret etutelttavalikoimat 
ja erimalliset vetopeilit. Lisäksi todetaan, että 
”matkailuautot ovat tulevaisuuden ala Keski- 
ja Etelä-Euroopassa. Miltei jokaisella mat-
kailuvaunuja valmistavalla tehtaalla on oma 
matkailuautosarjansa, joten niitä oli nähtä-
vänä yhtä paljon kuin matkailuvaunujakin. 
Tämän alan kehitystä Suomessa jarruttavat 
korkea autovero sekä eräät lainsäädännölliset 
seikat. Mutta voinemme ennustaa, että mää-
rätyissä puitteissa meilläkin matkailuautojen 
kanta tulee lisääntymään”. Ja näinhän siinä 
myös ajan saatossa kävi.

Tämän jutun lopuksi Helsingin yhdistyk-
sen perustajajäsen Johnny Reinbothin (SFC 
157) miete: Liikkuminen on kokemista. Ko-
keminen on elämistä. 

Järvenpään  
Vanhankylän-

niemessä.

Matkalla.

Säät olivat loppukesästä 
1980 erittäin huonot.

Uusi kansainvälinen  
VISA-luottokortti on otettu 
 käyttöön myös Suomessa.
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M eillä vanha kalusto on aktiivisessa 
käytössä kesäaikaan, talveksi ne 
laitetaan suojaan. 

Vanhemmat autot taitavat olla luotetta-
vampia, kun harvoin niitä näkee tuotavan 
kotiin hinausauton lavalla. Työkalusalkku ja 
muutama varaosa mukaan ja menoksi. 

Kesäloman startti rauhallisesti
Kun kesäloma alkoi heinäkuun alussa, 
lähdimme Vaasasta pohjoista kohti. Eka 
yöpyminen oli jo Kokkolassa, se on kaunis 
kaupunki. Ilma oli trooppisen lämmin, jopa 
yöllä. Vanhassa Volvossa ei ole ilmastointia, 
joten matkanteko helteellä on tosi lämmintä 
puuhaa. 

Seuraavana päivänä jatkoimme matkaa 
pohjoiseen. Kaverit oli tulossa eri reittiä 
Mäntsälästä, myös vanhalla kalustolla (Volvo 
145 vm 1971 ja SMV-vaunu vm 1970). Pää-
timme tavata Simossa. Yövyimme pari päivää 
Simojoen varrella SFC-Hopeaperän leirintä-
alueella, nauttien lämpimästä Suomen kesäs-
tä. Simojoen vesi oli +22 astetta, joten uinti 
viilensi hiukan oloa. Ensimmäiset porotkin 
nähtiin täällä. 

Kohti pohjoista
Ajoimme Rovaniemen, Kittilän ja Muonion 
kautta Norjan rajaa kohti. Olimme tutki-

neet netistä, miten nämä 
koronarajoitukset vai-
kuttaa. Päätimme mennä 
Kivilompolosta rajan yli, 
sillä joissain rajanylitys-
paikoissa oli pitkät jonot. 
Rajan ylitys menikin jonot-
tamatta ja olimme etukä-
teen tehneet maahantuloil-
moituksen netissä. Norjassa 
ensimmäinen kaupunki oli 
Kautokeino, ja siellä me jou-
duimme käymään koronates-
tissä. Kaikkien testitulos oli negatiivinen ja 
pääsimme jatkamaan matkaa. 

Ensimmäinen yöpymispaikka Norjan 
puolella oli Alta. Leirintäalueita oli kolme 
rinnakkain. Valitsimme sen, missä oli par-
haat rantapaikat vapaana. Vieressä kulki 
kaunis, mutta jääkylmä Altajoki. Vesi oli 
tehnyt ihmeitä, kivet olivat kauniin pyöreitä. 
Vieläkin ilma oli helteinen (+29 astetta). 

Välietappi Hammerfest
Parin päivän jälkeen jatkoimme taas matkaa, 
kohti Hammerfestiä. Maisemat matkalla 
olivat kauniit, mutta karut. Hammerfestin 
leirintäalue oli todella siisti. Alueen isännän 
harmiksi, mutta turistien iloksi, siellä viihtyi 
myös porolauma. Turistit (niin kuin minä) 

innoissaan kuvasivat poroja ja isäntä hätisti 
ne alueen ulkopuolelle. Ymmärsin myöhem-
min syyn, ne jättivät jälkeensä hmm... lan-
takasoja. 

Hammerfestin historiaan kuuluu myös 
suomalaiset. Kaupungissa oli kalatehdas, 
jonne tuli aikoinaan suomalaisia töihin. 
Osa heistä on jäänyt sinne pysyvästi. Lei-
rintäaluetta vastapäätä oli valtava kerrostalo. 
Meidän oli pakko käydä sitä ihmettelemässä. 
Se oli rakennettu 1960-luvulla ja suurin osa 
ensimmäisistä asukkaista kävi kalatehtaalla 
töissä. Kerrostalo oli rakennettu puoliym-
pyräksi ja siinä oli 123 asuntoa. Se olikin 
nykyisin todella suosittu. Ulkoapäin karu ja 
korjauksen tarpeessa, mutta asunnoissa upe-
at näköalat merenlahdelle. 

Saattue Nordkappiin 
Parin päivän jälkeen jatkoimme taas matkaa, 
kohti Nordkappia. Maisemat tuolla välillä 
olivat todella upeat. Tie kiemurteli vuonon 
reunoja ja vuorien ympäri, ja välillä mentiin 
tunneleita pitkin vuorten läpi. Tunneleista 
ei ollut etukäteen minkäänlaista varoitus-
merkkiä. Vasta tunnelin suulla oli tunnelin 
nimi ja sen pituus. Pisin tunneli oli lähes 7 
km ja se meni meren alta (syvin kohta  212 
m merenpinnan alapuolella). Ensin oli pitkä 
alamäki, sen jälkeen tasaisempi osuus ja sit-
ten loppumatka nousua. Siellä me menim-
me, kaksi veteraanivolvoa vetäen perässään 
vanhoja munavaunuja. Taisivat norjalaiset 
hämmästyä, vanhaa ruotsalaisvalmisteista 
kalustoa, joissa oli kuitenkin suomalaiset re-
kisterikilvet. Aina välillä huomasimme, että 
joku kuvasi meitä kännykällä.   

Norjassa on ollut tie- ja tunnelimaksuja. 
Nyt kun nämä tiet ja tunnelit oli maksettu, 
niin meiltä ei kertaakaan veloitettu mitään. 

Edelliseltä Lofootin reissulta tuli kotiin mak-
sulappu (noin 5 euroa), mutta tämän reissun 
teitä sai ajella veloituksetta. 

Maisemat ennen Nordkappia oli kyllä 
henkeäsalpaavat. Korkeuserot Pohjanmaal-
la asuvalle tasamaan tallaajalle oli aivan 
käsittämättömät. Vuonon pohjat näyttivät 
sinisiltä, toiset turkooseilta. Tie meni mut-
kitellen. Korkeita vuorenhuippuja näkyi 
kymmenittäin, toisissa huipuissa vielä lunta 
ja jäätä. Apukuski joutui kyllä puristamaan 
ovenkahvaa, olo oli kuin vuoristoradalla. Tu-
li kyllä mieleen, miten tuolla pärjäisi talvella, 
kun on liukasta. Yksi rekkakuski tiesi kertoa, 
että aikaisemmin ei ollut edes niitä matalia 
kaiteita.  

Jäimme yöpymään noin 10 km ennen 
Nordkappin maamerkkiä. Olimme ensin ai-

Volvo 142 vm 1973
ja

SMV-vaunu vm 1972

KESÄLOMALLA VANHALLA KALUSTOLLA 2.–23.HEINÄKUUTA 2021 

Poroja Hammer-
festin leirintä-

alueella.

Altajoen 
hymyilevä 
kivi.

Matkassa mukana myös vanhat jopot, 
tässä parkissa Altassa.

Matkalla upeissa maisemissa.

Hammerfest.

Nordkapp  
(Ulla ja Kari Nummi).
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noat turistit alueella, myöhemmin sinne tuli 
pari autokuntaa lisää. Yksi telttailija oli aivan 
innoissaan nähdessään meidän vanhat Vol-
vot. Hänellä itsellään oli Volvo 244. Täytyy 
kyllä ihmetellä, että muita vanhoja autoja ei 
näkynyt koko reissulla. 

Nordkappin vierailukeskukseen menim-
me ilman vaunuja. Se viimeinen pätkä tie-
tä oli kyllä vaikuttava. Horisonttia riitti ja 
korkeuserot oli huimat. Tänä vuonna pysä-
köintimaksua ei ollut ja vierailukeskuksen 
pääsylippu oikeutti oleskelemaan 24 tuntia 
alueella. Parkkipaikalla näkyi kyllä mielen-
kiintoista kalustoa. Italialainen moottoripyö-
räporukka ja erilaisia matkailuautoja, joissa 
osassa oli korkea maavara. Me vietimme 
alueella päivän, emmekä jääneet sinne yök-
si. Se olisi voinut kyllä olla hieno kokemus, 
nähdä auringonlasku noin isossa mittakaa-
vassa. Onneksi ystävämme olivat tarkista-
neet, että vierailupäivänä oli kirkas pilvetön 
sää. Sumuisena ja sateisena päivänä sinne ei 
kannata mennä. 

Välillä toppatakkikelit 
Keräsimme voimia paluumatkaa varten. Lä-
histöllä oli pieni idyllinen Honningsvågin 
kaupunki. Oli mukavan helppoa jättää vau-
nut leirintäalueelle ja tutustua ympäristöön. 
Suomessa oli hellettä, täällä oli noin +15 
astetta ja tuulista. Rinteillä kasvoi pelkkiä 
puunjuuria ja matalia kukkia, eli tuulensuo-
jaa ei ollut. Onneksi olin laittanut toppata-
kin vaunun vaatekaappiin, se olikin tarpeen. 

Nordkappista ei pääse pois kuin samaa 
reittiä mistä tultiin. Nyt tiesi mitä on edes-
sä: vuoria, vuonoja, mutkateitä ja tunnelei-
ta. Jatkoimme matkaa Porsangerin vuonon 
eteläkärkeen, jossa on paikkakunta nimeltä 
Lakselv (suomeksi Lemmijoki). Ihmettelim-
me leirintäalueella norjalaista rantasaunaa, 

eihän se ollut edes rannassa. Meidät sitten 
yllätti vuorovesi-ilmiö. Sen aikataulu löytyi 
jopa netistä. Kun olimme varanneet saunan 
illaksi klo 19, niin vesi oli tullut lähemmäs 
saunaa. Isännät olivat päättäneet mennä sin-
ne uimaan, olihan se vielä Jäämerta. Minulle 
riitti varpaiden kastelu ja totesin sen liian 
kylmäksi. 

Itäpuolta Suomea kohti 
Kun matkakohde Nordkapp oli saavutettu, 
mietittiin mitä seuraavaksi laitetaan navi-
gaattoriin. Harkitsimme Pykeijaa, mutta 
päätimme säästää sen seuraavaan kertaan. 
Pohjoisen kylmyys alkoi jo vähän harmitta-
maan, kun näki millaiset helteet oli samaan 
aikaan Suomessa. Maisemat oli kyllä kaiken 
sen vaivan arvoisia. 

Kompassin neula etelän suuntaan ja Kaa-
rasjoen kautta Suomea kohti. Pääsimme 
Karigasniemeltä sujuvasti Suomeen. Tullissa 

toivotettiin tervetulleeksi kotimaahan, eikä 
kukaan halunnut tökkiä tikulla nenää. Täy-
tyy sanoa, että koko reissun ajan oli tosi tur-
vallinen olo, omassa autossa ja vaunussa. Hy-
vin sai pidettyä turvavälit muihin. Turisteja 
oli vähemmän liikkeellä ja mm. ruotsalaisia 
ei näkynyt ollenkaan. 

Karigasniemen ja Kaamasen välillä löytyi 
mukava taukopaikka, Giellajohka. Siellä olisi 
voinut viipyä pidempään. Alueella oli pieni 
vaunualue, mökkejä ja ravintola. Ruoka oli 
lähes täydellistä, vieressä kulki joki, josta kala 
oli pyydystetty. Ravintolasta myytiin kalas-
tuslupia harrastuskalastajille. 

Jatkoimme matkaa Inarin, Ivalon ja So-
dankylän kautta Kemijärvelle. Välillä piti 
pestä pyykkiä ja virittää naruja vaunun etu-
katokseen. Varsinainen liputuspäivä. 

Kuusamo kutsuu 
Ohitimme Kuusamon ja päätimme poiketa 
suurpetokeskuksessa. Se oli mielenkiintoi-
nen paikka ja tapasimme paikan kuuluisuu-

den, Juuso-karhun. Tätä paikkaa voin kyllä 
suositella. 

Kuusamo ja Hossa ovat tuttuja turisti-
kohteita, mutta me menimme Kylmäluo-
man retkeilyalueelle. Se on Metsähallituksen 
omistama alue, 5-tien varrella. Muutama 
viikko aikaisemmin siellä oli riehunut Pau-
la-myrsky ja alue oli ollut suljettuna. Myrsky 
oli kaatanut valtavan määrän puita ja aiheut-
tanut suuria tuhoja mökkialueella. Leirintä-
alue oli kahden järven välissä, ja mahtavat 
lenkkeilymaastot ympärillä.

Kävimme katsomassa Hiljaista kansaa 
Suomussalmella. Ne olivat yhtä hiljaisia kuin 
aikaisemminkin. Aika erikoinen tilateos, 
noin tuhat heinäseivästä pellolla, pää tur-
vetta ja kaikki puettuina erilaisiin asuihin. 
Syksyllä heille vaihdetaan talvivaatteet, aika-
moinen homma.  

Lähellä oli myös Raatteen portti, jossa on 
sotamuseo. Paikka on lähellä Venäjän rajaa. 

Perillä Nordkappin leirintäalueella.

Pyykkipäivä.

Vierailu oli vaikuttava. Jonkin aikaa siellä ol-
tuamme alkoi ukkosmyrsky ja sähköt meni 
poikki. Se jäi mieleen, antoi lisätehosteen. 

Jatkoimme matkaa Lieksaan. Pielisjärvi on 
valtavan iso. Päätimme lähteä käymään myös 
Kolille. Sinne pääsi helposti risteilyaluksella. 
Jätimme Volvot ja vaunut ja tehtiin helppo 
Kolin valloitus. 

Automuseon kautta kotiin 
Matka jatkui Joensuuhun. Siellä on kaksi eri 
automuseota. Valitettavasti toinen oli suljet-
tu. Ylämyllyn automuseo oli avoinna ja se-
hän oli autoharrastajien aarreaitta. Nähtävää 
riitti, alueella on useampi rakennus ja noin 
300 ajoneuvoa ja 100 mopoa/moottoripyö-
rää. Täällä olikin ne reissun ainoat vanhat 
autot. 

Matka jatkui Sa-
vonlinnaan, mutta 
kalenteri näytti siltä, 
että loma on lopussa 
ja työt odottaa. Pisin 
ajomatka olikin Sa-
vonlinnasta takaisin 
Vaasaan 

Olin etukäteen pe-
lännyt Lappiin menoa 
kesäaikaan, kun olin 
kuullut hyttysistä ja mä-
käräisistä, mutta tämä 
kuuma ja kuiva kausi 
aiheutti sen, että niitä 
ei ollut. Maisemat jäivät 
kyllä mieleen, eli reis-
su kannatti. Volvo toimi 
moitteettomasti ja pienet 
huoltotoimenpiteet tehtiin vasta kotipihas-
sa. Asuntovaunu tulee näppärästi perässä ja 
yöpymisiä ei tarvitse etukäteen varailla eikä 
suunnitella. 

Kylmäluoman retkeilyalue.

Ajettu reitti noin 3500 km.

Hiljaisen kansan vaatteet vaihdetaan pari 
kertaa vuodessa.

Raatteentien sotamuseo  
on vaikuttava paikka.

Ylämyllyn  
automuseo,  

autoharrastajan  
aarreaitta.

Juttu julkaistu Vaasan Veteraaniautoseuran 
Caloric-lehdessä 1/2022 

TEKSTI JA KUVAT: ULLA NUMMI
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M istä tämä vesi tulee tähän lattial-
le? on kysymyksiä, joita ei halua 
kuulla eikä sanoa asuntovaunussa. 

Meidän osalta vastaus on ollut ainakin läm-
mitysjärjestelmä, raikasvesisäiliö, harmaave-
sisäiliö ja suihku. Kun puolen vuoden sisällä 
on rikki myös jääkaappi, valaisimia, ovien 
mekanismeja, keittiön hana ja hermot, niin 
voisi kuvitella haluavansa palata takaisin ta-
loon, mutta ei. Päätöksemme muuttaa tois-
taiseksi asuntovaunuun on pitänyt ja tuntu-
nut hyvältä silloinkin, kun vesipumppua ja 
kaasupulloa on vaihdettu kerran päivässä.

Vuosi sitten tähän aikaan asuimme isos-
sa omakotitalossa Uudellamaalla ja olimme 
olleet karavaanareita nelisen vuotta. Huh-
tikuisena sunnuntaina puolisoni Tomi tuli 
luokseni tabletin kanssa ja pyysi katsomaan 
avoimin mielin auki olevaa myynti-ilmoi-
tusta. Kuvissa oli 11-vuotias hulppea Kabe 
Hacienda 880 TDL. Valkoisella nahalla ver-
hoillut sohvat ja poikittainen saarekevuode. 
Perävessa ja kunnon suihku. Täsmälleen se 
vaunu, josta olimme haaveilleet aina. 

Silloinen asuntovaunumme oli metrin 
lyhyempi Kabe Royal 780 GLE, ja siihen 
helposti kasattava lisävuode oli enää harvak-
seltaan käytössä. Haciendan pohjaratkaisu 
olisi meille täydellinen: enemmän kaappiti-
laa sekä väljyyttä käytävällä, jonka berninpai-
menkoiramme Mambo mahtuisi tukkimaan. 
Ilmoitusta lukiessa mieli oli kyllä avoin, yhtä 
avoin kuin tyhjä lompakkomme.

Maanantaiaamuna sanoimme ajatuksen 
yhteen ääneen: voimme ostaa tuon uuden 
vaunun vain, jos muutamme siihen asumaan 
ja myymme talon. Tiistaina vedimme Ha-
ciendan kotipihaan ja alkoi armoton tava-
roiden myynti ja pakkaaminen. Kaikki pois. 
Niin ja siitä talostakin pitäisi päästä eroon.

Vaikka vaunussa asuminen mahdollistaisi 
päivittäisen reissaamisen, me tarvitsemme 
tutun ja pysyvän paikan, johon palata ja 
pysähtyä. Paikan, jossa on keikkumaton te-
rassinpöytä ja esteettisesti hieman väärässä 
kohdassa lojuvat kottikärryt. Sellaisen, jonka 
metsäpolut ja pihapiirin linnut tunnemme, 
ja etäisesti ihmisnaapuritkin tunnistamatta 

heitä kuitenkaan kaupassa. Olimme löy-
täneet vaunulle vuokratontin jo edellisenä 
vuonna Mäntyharjusta ja silloin luopuneet 
kausipaikasta Vantaan Tallilla. Oli selvää, 
että asumme kesät siellä niiltä osin kuin em-
me ole reissussa. Aloimme vähitellen kutsua 
paikkaa kotirannaksi. Kotihan meillä on aina 
mukana. 

Juhannusviikolla peruutimme vaunun 
järven rannalle kiiltomadon viereen. Muut-
topäivä oli kestänyt seitsemisentoista tuntia. 
Oli kesän siihen asti helteisin päivä, hyttyset 
yrittivät imeä jopa sielumme ja kuutamo häi-
käisi, mutta meillä oli järvi, johon pulahtaa 
yöuinnille.

Haluaisin kertoa, että seuraavana aamuna 
siemailimme myöhäiset aamukahvit laiturilla 
satakielen konserttia kuunnellen, rantaveden 
helliessä rasittuneita muuttovarpaitamme. 
Laituri on kuitenkin edelleen rakentamatta 
ja Tomi lähti peräkärryn kanssa hakemaan 
vielä osaa tavaroista. Pihakalusteet ja grilli 
eivät mahtuneet edelliseen kyytiin, vaikka 
sanovat vaunuamme tilavaksi. Noutopäi-
västä tulisi pitkä ja peräkontti olisi täynnä, 
joten jäimme Mambon kanssa vaunulle pel-
käämään ukkosta ja katsomaan poikittaista 
sadetta.

Kesä kului, öljysimme saunan, tyhjen-
simme huussin, soutelimme, pystytimme 
vajan ja tyhjensimme huussin. Mambo lähti 
sateenkaaren tuolle puolen aivan yllättäen, 
itkimme. Uimme joka päivä, keräsimme 
mustikoita ja kolme kantarellia. Tutustuim-
me alueen lintuihin ja opimme varmuudella 
tunnistamaan kaksi lajia: vesilintu ja pikku-
lintu. Kuulimme niiden hiljentyvän syksyyn.

Viettäisimme mielellämme kotirannassa 
myös talven, mutta muutama haaste vaatisi 
ratkaisua. Käyttövesi otetaan järvestä, joka 
jäätyy talvella, kuin myös harmaavesikaivo. 
Juomavedet haetaan kyliltä puolen tunnin 
ajomatkan päästä, siellä on myös lähimmät 
kaupat ja muut palvelut. Tontille johtavalla 
tiellä on jyrkkiä mäkiä ja sen kulkeminen tal-
vella olisi lähinnä moottorikelkkahommia.

Nostimme pumpun vedestä, kiersimme 
kompostoivan huussin tuuletusaukon talvia-

sentoon, lukitsimme saunan ja otimme vau-
nun koukkuun. Olimme kesäreissulla katsel-
leet muutamaa leirintäaluetta sillä silmällä ja 
tosi tarkoituksella. Osalla alueista vastaantu-
lijat käänsivät katseensa pois, joissain kierrä-
tyspisteet tulvivat jätteitä, toisissa paikoissa 
hanoista pelkäsi saavansa ruton, koska ne oli 
pesty viimeksi vähän sitä ennen. 

Talvipesäksemme valikoitui Etuniemi 
Hirvensalmella. Se on sopivan etäisyyden 
päästä kotikunnastamme, rauhallinen, viih-
tyisä ja siisti. Pyykit saa pestyä ja kuivattua, 
isäntävelvoitetta ei ole ja kauppaan on vain 

muutama kilometri eli paikka täytti kaikki 
kriteerimme. Lisäksi alueen sijainti järven 
rannalla on osoittautunut talven mittaan 
suureksi plussaksi.

Olen aina inhonnut kylmää vettä, mutta 
kesällä kävin joka aamu järvessä kelistä riip-
pumatta, koska voin. Syksymmällä päädyin 
uimaan saunan kautta ja kohta huomasin ui-
mapaikkani ympärille kertyvän jäätä. Etunie-
messä avanto on auki läpi talven ja vaikkei se 
ollut valintakriteeri syksyllä tänne muuttaes-
samme, se voi olla sitä ensi syksynä, ellemme 
päädy talveksi jonnekin sulan veden maahan.

Asuminen 
VAUNUSSA

TEKSTI: NINA NALLI • KUVAT: TOMI RISSANEN

Viihdymme hyvin omissa oloissamme ja 
näköjään keskenämmekin, kun asumme 19 
neliössä ilman sen kummempia ongelmia. 
Haasteita kyllä on ollut, mutta ne liittyvät 
vaunun tekniikkaan eivätkä suhteeseemme. 

Lämmitysjärjestelmä valutti vihreät vedet 
lattialle, ja puron alkupiste oli jakotukki ves-
san allaskaapissa. Tomi rassasi sitä mitä mie-
likuvituksellisimmissa asennoissa useampana 
päivänä, vaihtoi letkuja ja liittimiä. Onnek-
si tämä vuoto löytyi jo loppukesästä, koska 
talvella olisimme olleet sen kanssa oikeasti 
ongelmissa.

Lattialla on olleet myös harmaat vedet. Sil-
lä kertaa vika oli löysällä olleessa klemmaris-
sa. Raikasvesisäiliö päätti itsenäisestä matto-
jenpesusta, kun säiliön korkki falskasi. Se oli 
vähän meidän oma vika, koska korkki hal-
kesi, kun vaihdoimme uutta vesipumppua 
rikkoutuneen tilalle. Vesipumpuista meillä 
on nyt käytössä neljäs. 

Suureksi murheenkryyniksi on osoittau-
tunut jääkaappi, joka ei pysy viileänä tai 
toisinaan edes päällä. Lusikoitava maito tai 
vastaan uiva savusiika eivät ole lempiruo-
kiamme, ja kaappi on toivottavasti uusi, 
kun lueskelet tätä juttua Vankkuri-Uutisista. 
Vaihdamme kompressorikaappiin, vaikka se 
toimii ainoastaan sähköllä. Meillä on aurin-
kopaneelit katolla ja iso akku sohvan alla, jo-
ten pärjäämme puskissa muutaman päivän. 
Jos taivaalta tulee paisteen sijaan vettä, ha-
luamme tuskin olla puskassakaan.

Huolimatta teknisistä vastoinkäymisistä 
emme vaihtaisi asumismuotoamme mihin-
kään. Elämä on helpompaa, kun tavaraa on 
vähemmän. Jokainen mukaan otettu tai han-
kittu esine on harkittu, se ei ole vain kulkeu-
tunut meille. Tavaroiden lisäksi myös maise-
ma on valittu ja se on yleensä luontoa, jossa 
on mahdollisuuksien mukaan jokin vesiaihe. 

Neliöitä on riittävästi ja ainoalle pöydäl-
le mahtuu hyvin levittämään tietokoneet, 
aamukahvit, leivänmurut, neuleohjeet ja 
droonin. Kaikki on aina lähellä ja jutustelua 
voi jatkaa, vaikka siirtyisi olohuoneesta ma-
kuuhuoneeseen. Keittiön tason reunalla on 
tilaa lojuttaa onkohan-tälle-joskus-käyttöä 
-purkkia kuin isommassakin talossa.

Talomme myytiin lopulta päivässä. Vaikka 
päätös muuttaa syntyi näennäisen nopeasti, 
se oli iso, ja aika sille oli ylikypsä. Olimme 
molemmat olleet jo pitkään sairauslomalla ja 
alkaneet kyseenalaistaa elämän mielekkyyttä 
kiireessä, hälinässä ja kasaantuvien tavaroi-
den keskellä. Tomi on nykyään työkyvyttö-
myyseläkkeellä, ja kun minun on jossain vai-
heessa mahdollisuus palata työhön, nykyiset 
etätyökäytännöt mahdollistavat sen tekemi-
sen sieltä, missä vaunumme – Kartanomme 
– milloinkin on.

Vaunulle piti luonnollisesti saada nimi, 
edellinen oli Rivari. Kun kuulimme kom-
mentin, että tuo ei ole enää rivari, tuo on 
kartano, ajatus alkoi muodostua. Koska 
vaunun malli Hacienda tarkoittaa kar-
tanoa, meistä tuli kartanokaravaanarit, joka 
on osoittautunut hieman vaikeaksi sanoa 
ääneen, mutta siihen tottuu. Sillä nimellä 
kerromme kuulumisia vaunuasumisesta ja 
reissuistamme Instagramissa ja YouTubessa. 
Tervetuloa seuraamme. 
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A ikaisempi LMC-vaunu lähti keväällä 
2021 vaihtoon. Se ei oikein omaan 
käyttöön sopinut, kun nuorisoosas-

to olkaa olla sen verran vanhaa jo, etteivät 
mahdu ihan joka sänkyyn nukkumaan. Piti 
saada hieman isompaa vaunua. Alun perin 
itsellä oli idea hakea ulkomailta jotain suur-
ta ja mahtavaa vaunua. Korona vain pilasi 
nämäkin suunnitelmat. Ehkä jossain välis-
sä. Mutta koska ulkomaat oli pois suljettu 
vaihtoehto, niin tutkittiin kotimaan mark-
kinoita. Koronan myötä hinnat vanhassa 
kalustossa on noussut kyllä pilviin. Aivan 
läpimätiä vaunuja markkinoitiin kovaan 
hintaan. Muutamaa yksilöä kävin katsomas-
sa ja ei vakuuttanut. Sattumalta myyntiin 
tuli Nurmijärveltä Matkaaja 9004 vuodelta 
1991. Itse jotenkin pidän Matkaajan tavasta 
suunnitella vaunu/matkailuauto. Kun vertaa 
niitä tuoreempiin peleihin, niin tuoreemmat 
pelit on kovin ahtaita verrattuna Matkaa-
jaan. Matkaajat vaan tuppaa olemaan mel-
ko mätiä, ellei niille ole mitään tehty. 9004 
malli on Matkaajan suurimpia malleja. Mat-
kaajalla oli ollut muinoin myös 9804 malli, 

joka oli puolisen metriä pidempi kuin 9004. 
Niitä malleja on muistaakseni pari kappalet-
ta vain myyty. Yhden sellaisen nähnyt myyn-
nissä ja omasta mielestä se oli kyllä reilusti 
ylihinnoiteltu siihen nähden, kuinka vanhas-
ta vaunusta on kyse. Vaunut eivät ehkä vielä 
ole ihan samanlaisessa klassikkoasemassa mi-
tä jotkin klassikkoautot.

Koska Nurmijärvelle ei ollut pitkä matka, 
niin käytiin paikan päällä katsomassa. Vanha 
LMC oli 215 cm leveä ja tämä 9004 on 230 
cm leveä. Tämän eron huomaa heti sisätilois-
sa. Vaunussa on avaraa. Kuitenkaan leveys ei 
reissuissa ole ongelmaksi muodostunut, ku-
ten Soliferilla pari vuotta sitten, kun se oli 
250 cm leveä. Sitä sai koko ajan varoa, ettei 
osu vastaantulijoihin ja mahtuuko se joka 
paikkaan. Ehkä tämä 230 cm leveä vaunu 
on hyvä kompromissi tilojen ja ulkomittojen 
suhteen?

Vaunu osoittautui yllättävän hyväksi ja 
kohtuu alkuperäiseksi. Hieman pitää paik-
koja siellä täällä fixailla, mutta yleisilme on 
hyvä ja kovin suuria mätävaurioitakaan ei 
näyttänyt olevan. Tämä yksilö edustaa var-

maan aikakautensa tyypillistä pohjaratkai-
sua. Edessä pöytäryhmä mistä saa sängyn 
kahdelle. Takana toinen pöytäryhmä mistä 
saa sängyn kahdelle ja sen yläpuolella ker-
rossänky. Itselle hieman ihmettelyä aiheutti 
kaksi kookasta vaatekaappia. En tiedä miksi 
niitä on kaksi? Miksei esim. vessaa voinut 
tehdä hieman isommaksi? Toki ei vessa nyt 
ole mikään ahdas. Mutta kaksi vaatekaappia 
on perin epäkäytännöllinen. Olisi toinen 
edes täynnä hyllyjä, mutta ei. Pari hyllyä ja 
naulakko kyseisen vaatekaapin sisällä. Ainoat 
vaatteille sopivat kaapit sijaitsevat edessä 
pöytäryhmän ympärillä. Jo tämän vuoksi oli-
si ihan hyvä, jos tuo toinen vaatekaappi olisi 
täynnä hyllyjä niin saisi vaatteet niihin. Tätä 
ongelmaa ei ollut Grand Hotellissa, jonka 
olen aikaisemmin omistanut.

Keittiössä ei oikeastaan ole mitään ihmeel-
listä. Kaksi kaasuliettä, tiskiallas, lämmin ja 
kylmä vesihana, liesituuletin ja kaasu-uu-
ni. Koska itse tykkään kokkailla, niin kaa-
su-uunin myötä reissussa voi tehdä samoja 
ruokia kuin kotona tekisi muutoinkin. Se 
on kätevää. Telkkaria tässä mallissa ei ollut, 

mutta itse viritin telkkarin paikalleen. Yksi 
ihmettelyn kohde on, kun vaunusta puuttuu 
tuuletusluukut kokonaan kyljistä. Tämä joh-
tuu ilmeisesti kasettiverhoista. Niiden kanssa 
ei ole kuulemma tuuletusluukkuja. Tämä 
on taas vähän huono homma, koska nyt 
jos haluaa tuulettaa niin pitää ikkuna ava-
ta. Itsellä ainakin riittäisi, kun hieman saisi 
jotain luukkua tuuletukseen auki, mutta ei 
tarvitsisi avata ikkunaa kuitenkaan. Katon 
tuuletusluukut myös puuttuu. Takaosassa 
on yksi tuuletusventtiili katossa. Sitten kes-
kellä kattoa on kattoluukku ja toinen kat-
toluukku on vessassa. Toisaalta, eipä Grand 
Hotellissakaan montaa kattoluukkua ollut. 
Olisin ehkä odottanut yhtä lisäkattoluukkua 
takaosaan. Matkaajassa myös jääkaappi läm-
mittää sisäilmaa. Kyljessä ei ole minkäänlai-
sia tuuletusluukkuja jääkaapilla. Jääkaapin 
alla on ilmanottoaukko, missä korvausilma 
tulee vaunun alta (tämä ritilä oli muuten 
niin pölyä täynnä, että sieltä ei paljon ilmaa 
tainnut tulla) ja lämmin ilma poistuu omaa 
lämpökanavaa pitkin vaunun sisäpuolella 
katon rajaan, missä lämmin ilma vapautuu 
sisätiloihin. Talvella tämä ominaisuus on 
perin pätevä. Saa kaiken lämmön sisätiloi-
hin. Esim. syksyn reissuilla ei oikein muuta 
lämmitystä kaipaa. Mutta kesällä kyseinen 
ominaisuus on todella huono. Kuten viime 
kesänä. Ulkona on helle, niin sisällä on vielä 
kuumempi, kun jääkaappi lämmittää sisäti-
lan. Viime kesä ainakin itselle opetti sen, että 
helteellä en kovin mielelläni vaunulla lähde 
reissuun.

Matkaajista on aina puhuttu vatkaajina. 
Itse en kyllä tällä vaunulla mitään vatkaa-

silla, miten vaunu lämpiää -15 pakkasessa ja 
hyvinhän se lämpeni. Samalla testailin miten 
sähkölämmitys jaksaa pitää lämpöä ja miten 
paljon kaasulämmitykseen tarvitaan tehoa. 
Sähkölämmityksen osalta näyttäisi tuo –15 
olevan vähän siinä rajalla tehojen suhteen. 
Sisällä oli +19 ja ulkona –17. Sisällä ei kui-
tenkaan tuntunut viileältä. Jos siellä olisi 
sitten kokkaillut tms. niin varmasti sisäläm-
pötila olisi noussut. Kaasulämmityksen osal-
ta minimi teholla ei ollut mitään ongelmaa 
noilla pakkasilla. Tämä myös taitaa kertoa, 
ettei vaunu taida ihan mätä olla. Syyskuun 
Lapin reissulla ei paljon lämmityslaitetta 
kaivattu vaikka öisin oli pakkasta. Jääkaapin 
lämpökanavat on tässä kohtaa ihan mukava 
varuste. 

TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

Matkaaja 9004
ESITTELY

Matkaaja tulee niin kevyesti perässä. Vau-
nuissa on siis paljonkin eroja millaisia ne on 
vetää. Suosittelen siis kokeilemaan ennen 
uuden menopelin ostoa millainen se oma 
vaunu on vetää kyseisellä autolla tai jos on 
vaunua vaihtamassa, niin kokeile ennen os-
toa millainen se vaunu on vetää perässä.

Tällaisella Matkaajalla sitä sitten toistai-
seksi reissataan. Grand Hotellilla –20 asteen 
pakkasessa oli pikkusen vilponen. Johtui 
varmaan siitä, kun sen yksi seinä oli täysin 
märkä. Kokeilin joulukuun kovilla pakka-

jaominaisuutta huomaa. Ehkä se on yksiak-
selisen vaunun ongelma? Tämä tulee vakaasti 
perässä. Yllättävän kevyesti jopa. Aikaisem-
man LMC:n kanssa, kun kokeilin Subarun 
Foresteria vetoautona, niin Subaru oli hätää 
kärsimässä. Täsmälleen samalla vetoautolla 
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T ällä kertaa vetoautona esitellään 
BMW X3 3.0d Automatic 4x4. 
BMW on vuosimallia 2004, vaunu 

on LMC:stä osalta vaihtunut Matkaajaan. 
Matkaajaa on tullut vedettyä jo Hyundail-
la ja Foresterilla. Näillä kahdella tuli myös 
LMC:tä vedettyä.

Hyundai oli melko täydellinen peli, mutta 
vaihtelu virkistää. Hyundai vaihtui Bema-
riin. Jotenkin oma mielikuva Bemarista on 
premiumluokan auto. X3 ei todellakaan tä-
tä mielikuvaa vahvista. Auto on niin täynnä 
halpaa muovia kuin olla vaan voi. En ole 
missään muussa autossa törmännyt tuollai-
sen jätemuovin käyttöön. Samaa jätemuovia 
on käytetty moottorissa. Tuntuu kuin puolet 
moottorista olisi tehty muovista. Eli jos ku-
vittelee Bemarin edustavan jollain tapaa pre-
miumia niin tämä X3 ei todellakaan edusta 
sitä. Näin halvan näköistä muovia ei ole edes 
Daciassa ollut. Mutta eipä sillä sisustalla niin 
väliä ole. Autossa on vaan aina vähän ristirii-
tainen tunnelma, kun tietää ajavansa ns. Pre-
miumautolla, joka sisältä näyttää kuin ajai-
sit jollain itäsaksalaisella Trabantilla. Itselle 
tämä BMW on muutoinkin todella suuri 

pettymys. Ehkä tuo premiumimago jotenkin 
itsellä saa odottamaan jotain todella mah-
tavaa kokemusta. En keksi oikein mitään 
mahtavaa tästä autosta. BMW ei ole mikään 
erityisen hyvä auto ajaa. Jos tykkää sellaisesta 
kivirekialustasta, niin tämä on nappi valin-
ta. Mutta jos haluat pehmoista kyytiä, niin 
pysy kaukana. Itse olen tuollaisen pehmeän 
kyydin kannalla. Sen penkit ei ole kovin 
kehuttavat. Siinä ei ole mitään ihmeellistä 
varustetta. Se on itseasiassa huonommin va-
rusteltu kuin Hyundai oli. Se on myös ah-
taampi auto kuin Hyundai ja huonompi ajaa 
kuin Hyundai. 

Bemarin moottorit on yleensä ollut koh-
tuu hyvässä maineessa ja monen kehumia. 
Moottorin speksit lupaisi aika hyvää. Mutta 
eih.. Tässäkin kohtaa tehottomampi Hyun-
dai tuntui paljon tehokkaammalta ajossa. 
Toki tuo Bemari kiihtyy ihan hyvin, mut-
ta jotenkin tuntuu, ettei tehoja ole ihan se 
mitä paperilla luvataan? Vai onko se tuo 
automaatti, joka syö kaiken tehon? Myyjän 
mukaan auto oli hyvin huollettu ja paperil-
lakin näytti siltä. Mutta itse teen autoihini 
aina perushuollon. Ihan sama mitä edelli-

nen omistaja väittää. Tässäkin tapauksessa se 
kannatti. Ilmansuodatin oli melko tukossa. 
Ei ole kyllä pitkään aikaan vaihdettu. Enkä 
kyllä ihmettele. Noin vaikeasti vaihdettavissa 
olevaa ilmansuodatinta en ole aikaisemmin 
nähnyt. BMW voisi kopioida korealaisilta, 
miten ilmansuodatin pitää suunnitella. Si-
säilmansuodatin vaihdetaan hetkessä ilman 
työkaluja. Ilmansuodattimen vaihto vie reilu 
puoli tuntia vähintään. Ja karmea homma 
purkaa kaikkea edestä. En tiedä mitä ovat 
miettineet, kun tuollaista suunnittelivat. 
Ilmansuodattimen vaihto ei kuitenkaan 
menopuoleen vaikuttanut mitenkään. Heh-
kut olivat myös entiset. Argh mikä työmaa 
ne oli vaihtaa. Taas puoli moottoria pitää 
purkaa. BMW on myös ensimmäinen auto, 
missä törmään useampaan termostaattiin. 
Lämmöt eivät nimittäin tahtoneet nousta 
millään, niin vaihdoin termarin. Sehän ei 
riitä. Siellä on vielä erikseen egr-termostaatti 
ja vaihteiston termostaatti, jotka kumpikin 
vaikuttaa moottorin lämpötilaan. Onneksi 
riitti egr-termostaatin vaihto. Tuo automaa-
tin termarin vaihto on kuulemma melkoinen 
työmaa. Miksi ihmeessä autoon pitää tunkea 

kolme termostaattia?? Mutta eiköhän se ole 
todettu, että BMW ei ole huoltoystävällinen 
auto. Kaikki suunniteltu mahdollisimman 
vaikeaksi korjata/vaihtaa. Ehkä siksi niiden 
huollotkin on kalliita.

Sitten itse vetämiseen. En tiedä miksi tuol-
laiselle tonnikeijulle ei ole annettu enempää 
vetokykyä kuin 2000 kg? Ehkä X5 on sitten 
se syy? Ei voi olla samaa vetokykyä pienem-
mällä mallilla? Vaikka näillä kahdella ei pi-
tuuden suhteen ole kuin 5 cm kokoeroa. Osa 
karavaanareista hehkuttaa miten autosta pi-
tää löytyä vähintään 200 hv, jotta vetämisestä 
tulee jotakin. Taas tulee melkoinen pettymys 
Bimmerin osalta. Ei tuo 200 hv vaan tunnu 
missään. Hyundai tuntui kyllä paljon tehok-
kaammalta vaunun kanssa. Vaikka siinä oli 
54 hv vähemmän tehoa. Toki Matkaaja tulee 
hyvin auton perässä. Siinä ei ole ongelmaa. 
Mutta kun nokalla on yli 200 hv dieselvoi-
maa, niin se varmaan pitäisi olla melko ra-
kettimainen kiihtyvyys, mutta eih. Koska X3 
on kunnon tonnikeiju painoltaan, niin tuol-
lainen kevyt Matkaaja ei sen perässä paljon 
menoa sanele. Esim. peltoaukeiden kohdal-
la tuleva sivutuuli ei kyllä Bemariin vaikuta 
mitenkään. Maantiellä Bemari menee vähän 
kuin juna. En vaan pidä siitä jäykästä alustas-
ta. Meno tuntuu pomppuiselta. Automaatil-
la vetäminen on myös helppoa. Ainut mistä 
en pidä, niin mäkien puolivälissä automaatti 
heittää pienempää kehiin, kierrokset nousee 
tappiinsa ja moottori huutaa. Mäen jälkeen 
tämä jatkuu tovin aikaa ja sitten vaihdetaan 
isompaa. Vaunua tulee vedettyä sportasen-
nolla ja silloin alle 90 vauhdissa auto pitää 
max.4 vaihdetta. 5-vaihde tulee suuremmissa 
nopeuksissa. Mikäli vetäisi D-asennolla niin 
auto heittäisi myös 5-vaihteen aikaisemmin 
päälle, mutta uskoisin sen rasittavan vaih-

teistoa paljon enemmän. Mutta auto var-
maan jaksaisi vetää 4-vaihteella koko mäen 
ylös ilman pienemmälle vaihtoa. Ottaako 
se sitten sen verran koville laatikolle niin se 
heittää pienempää? X3 on muuten myös ka-
peampi auto kuin Santa Fe ja sen näkee tuos-
sa vaunun vedossa. Santa Fe oli sen verran 
leveä, että lisäpeilejä ei välttämättä tarvitse. 
Bimmerillä ne on pakolliset. Ei toivoakaan 
nähdä vaunun ohi.

Itse neliveto tässä mallissa on toteutettu 
niin, että auto on takaveto painotteinen. Ne-
liveto taisi olla 30/70, eli 30 % eteen ja 70 % 
taakse. Tämä on todella hienoa, jos olet juu-
ri valmistunut ammattikoulusta ja kuvittelet 
auton perän heittämisen tekevän vaikutuksen 
vastakkaiseen sukupuoleen. Nimittäin kun 
liukkaalla ajat Bemarilla, niin tuo perä pyrkii 
aivan koko ajan sivulle. Alkuun se oli ihan kiva 
ominaisuus, mutta kun se toistuu ihan koko 
ajan niin, se alkoi ärsyttämään huolella, kun 
auto ei mene suoraan. Luistonesto sallii jon-
kin asteisen perän heiton. Eikä kovin terävästi 
iske päälle. Luistoneston saa myös kokonaan 
kytkettyä pois, jos haluaa donitseja pyöritellä. 
Ne on melko helppo homma Bemarilla. Muu-
tamaan otteeseen tuli mieleen onko auto edes 
nelivetoinen. Mutta liukkaalla se lähtee valois-
ta kuitenkin melko rivakasti liikenteeseen ja se 
ei kyllä vajaavetoisella autolla onnistu.

Perinteiseen tapaan kävin Bemarilla 
ajamassa myös maastoautosafarin. Ei ole 
kuulemma koskaan aikaisemmin kukaan 
sellaisella ajanut safaria. Mutta jos auto on 
rekisteröity oikein M1G -ajoneuvoluokkaan, 
niin se on silloin maasturi ja maasturi tyk-
kää kun sillä mennään maastoon. Bimmeri 
oli kyllä tämän safarin yllättäjä. En olisi us-
konut sen pääsevän edes koko reittiä läpi, 
eikä moni muukaan olisi uskonut. Vakiona 

Bemarissa on naurettava 20 cm maavara. 
Nelivetojärjestelmä on maastoajon suhteen 
erittäin toimiva ja siihen on yhdistetty vielä 
todella toimiva luistonestojärjestelmä. Vaik-
ka napista kytket luistoneston pois, niin silti 
se jarruttaa sutivaa rengasta. Oli siellä kuu-
lemma parhaimmillaan takarengas n. metrin 
korkeudessa, kun jumitettiin kallioita ylös ja 
alas. Mutarännikään ei ollut Bemarille haas-
te. Ainoa missä homma tyssää on mutaeste, 
mistä jääkerros päältä oli mennyt rikki ja 
Bemari upposi huolella tähän mutaan. Pus-
kuri siinä hieman kärsi ja irtosi liitoksistaan. 
Mutta tökkäs puskurin vaan paikalleen niin 
ajo pystyi jatkua. Kun tämä hieno safari oli 
ohi, niin piti vielä yksi auto vetää tielle. Täs-
sä vaiheessa olin jo ajanut koko reitin läpi ja 
olin jo poistumassa sieltä. Mutta tottakai Be-
marilla autetaan. Bemari tielle ja köysi kiinni 
vedettävään autoon. Sitten vetoa vaan. Edes-
tä kuului vain pamaus ja etuvetonivel oli 
entinen. Eli Bemari kestää kyllä hyvin maas-
toajoa, mutta tiellä ajaminen rikkoo paikat.

Bemari ei kyllä ole sellainen auto mitä itse 
haluaisin omistaa. Se onkin menossa hyvää 
vauhtia vaihtoon. Siinä on ihan toimiva ne-
liveto maastoajoa ajatellen, mutta normaali 
käyttöön en suosittele BMW nelivetoa, el-
let ole juuri ammattikoulusta valmistunut. 
Voimaakin riittää. Voima ei vaan niin tunnu 
tuossa autossa. Vetoautonakin se on ihan ok. 
Ei vetämisen suhteen ole oikeastaan muu-
ta huonoa sanottavaa kuin tuo automaatin 
toiminta. Itse en myöskään siitä jäykästä 
alustasta pidä. Manuaalina tuo olisi varmasti 
parempi. Tuo jätemuovin käyttö kyllä laskee 
sellaista premiumfiilistä. Sitä et tällä autolla 
kyllä saa. Hyundai oli huomattavasti parem-
pi vetoauto. Hyundaihin kun saisi Subarus-
ta tai Bemarista nelivetojärjestelmän niin se 
olisi aivan ylivoimainen auto. Tosin Bema-
rin osalta kyllä kaipaisin tuohon perusajoon 
50/50 nelivetosuhdetta. Nyt tuo perä tosiaan 
alkaa pidemmän päälle ärsyttämään, kun se 
pyrkii sivulle koko ajan. 

TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

BMW X3 3.0d Automatic 4x4

• Valmistusvuosi 2004

• Teho 204 hv

• Vääntö 410 Nm.

• Vetokyky 750/ 2000 kg

• Kulutus valtava

• Omamassa 1925 kg

• Kokonaismassa 2350 kg

Täydellistä
VETOAUTOA 

METSÄSTÄMÄSSÄ
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Esittelemme tässä 
lehdessä jäsenlehteä 
toimittavat yhdistykset 
lyhyesti.

SF-Caravan Espoo ry
Yhdistys on perustettu 30.10.1975 
nimellä Espoo-Kauniaisten kerho 
eli EKA. Nykyisen nimensä yhdis-
tys sai vuonna 1989. Yhdistyksen 
jäsenmäärä 31.12.2021 oli 1521 
jäsentä. Yhdistyksen puheenjohta-
jana on vuodesta 2020 lähtien toi-
minut Kimmo Ruoho. Yhdistyksen 
toimintaa pyörittää hallitus.

Yhdistyksen toimintaperiaatteena on yh-
distää matkailusta kiinnostuneita ihmisiä, 
joiden liikkumisvälineenä on joko matkai-
luauto tai -vaunuyhdistelmä.

Espoon yhdistys toimii samois-
sa toimitiloissa Helsingin yhdis-
tyksen kanssa eli osoitteessa Inti-
ankatu 31, Helsinki. Yhdistyksellä 
ei ole omaa aluetta, mutta se jär-
jestää resurssiensa mukaan tapah-
tumia sopimusalueillaan. Yhdistys 
ylläpitää matkailuajoneuvojen säi-
lytysaluetta Espoon Ämmäsmäessä. 
Ämmäsmäen aidatulle säilytysalueel-
le mahtuu 116 matkailuajoneuvoa.

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoit-
teesta www.sfcespoo.net ja yhdistys löy-
tyy Facebookista nimellä SF-Caravan 
Espoo ry.

Pääkaupunkiseudun 
 YHDISTYKSET

TEKSTI: ARMI YLIKORPI • KUVAT: YHDISTYSTEN KUVA-ARKISTO

SF-Caravan Helsinki ry
Yhdistys on perustettu 25.5.1969 nimellä 
Helsingin seudun kerho. Nykyisen nimensä 
yhdistys sai vuonna 1989. Yhdistyksen jäsen-
määrä 31.12.2021 oli 1993 jäsentä. Yhdis-
tyksen puheenjohtajana on vuodesta 2007 
lähtien toiminut Kim Saarikoski. Yhdistyk-
sen toimintaa pyörittää hallituksen lisäksi 
toimintatoimikunta, joka vastaa mm. yhdis-
tyksen treffien ja tapahtumien järjestelyistä. 
Toimikunnan puheenjohtajana on vuodesta 
2019 lähtien toiminut Timo Aho.

Yhdistyksen toimintaperiaatteena on har-
rastuksemme tunnetuksi tekeminen ja kehit-
täminen. 

Yhdistyksellä on toimitilat Helsingin 
Kumpulassa osoitteessa Intiankatu 31. Yh-
distyksessä on vuodesta 1971 keskusteltu 
oman alueen hankinnasta, mutta 1970-lu-
vun hallitukset päätyivät siihen, että toimi-
tila oli aluetta tärkeämpi. Yhdistyksellä ei siis 
siten ole omaa aluetta, mutta se järjestää re-
surssiensa mukaan tapahtumia sopimusalu-
eillaan ja yhteistyökumppaneidensa tiloissa. 

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta 
www.sf-caravanhelsinki.fi ja yhdistys löytyy 
Facebookista nimellä SFC-Helsinki.

SF-Caravan Vantaa ry
Perustettu 22.5.1975 nimellä Vantaan 
seudun kerho. Nykyisen nimensä yhdistys 
sai vuonna 1990. Yhdistyksen jäsenmäärä 
31.12.2021 oli 1252 jäsentä. Yhdistyksen 
puheenjohtajana on vuodesta 2014 lähtien 
toiminut Kari Koskinen. 

Yhdistys ylläpitää Vantaan Talli- nimistä 
leirintäaluetta Turkhaudassa Hausjärvellä. 
Vantaan Tallilla on 160 matkailuajoneuvo-
paikkaa. Alueella on talvisin isäntäpäivystys 
viikonloppuisin ja kesällä joka päivä. 

Yhdistyksen toimintaa pyörittää hallituk-
sen lisäksi Vantaan Tallin tallitoimikunta. 
Vantaan Tallin pehtoorina toimii Kalevi Iko-
nen.

Yhdistys järjestää Vantaan Tallilla useita 
tapahtumia vuodessa, jotka löytyvät tämän 
lehden tapahtumakalenterista ja yhdistyksen 
kotisivuilta www.sfc-vantaa.fi 

Yhdistys löytyy Facebookista nimellä Van-
taan Talli SFC-Vantaa ry. 

Yhdistykset yhteistyössä
Yhdistykset ovat vuosien varrella tehneet 
paljon yhteistyötä. 

Espoon ja Helsingin yhdistykset aloittivat 
yhteisten treffien järjestämisen jo vuonna 
1978. Myöhempinä vuosikymmeninä avus-
tettiin lisäksi molemmin puolin yhdistysten 
omien suurten treffien järjestelyissä. Suurin 
yhteinen ponnistus tähän mennessä on ollut 
Pohjoismaisten Karavaanipäivien järjestämi-
nen Leppävaarassa vuonna 2001. 

Espoon ja Helsingin yhdistyksen yhteis-
työsopimus allekirjoitettiin vuonna 1998, 
jolloin espoolaiset muuttivat samoihin toi-
mitiloihin Intiankadulle.

Yhteisen jäsenlehden julkaiseminen aloi-
tettiin vuonna 2000.

Vantaan yhdistys liittyi yhteisen jäsen-
lehden toimituskuntaan vuonna 
2003. Kolmen yhdistyksen yhteisiä 
treffejä alettiin järjestämään Alho-
vuoressa ja Vantaan Tallilla. Van-
taan yhdistys tuli mukaan siihen 
mennessä Espoon ja Helsingin 
yhdessä järjestämään Ajoharjoit-
telutapahtumaan. Vantaan yhdis-
tys oli mukana Ajoharjoitteluta-
pahtuman järjestelyissä vuoteen 
2014 saakka. 

Yhdistykset ovat myös aktii-
visesti olleet mukana vuonna 
2019 lakkautetun Etelä-Suo-
men matkailuvaunuyhdistysten 

yhteistyötoimikunta ESMY:ssä.
Viimeisimmästä yhteisestä kolmen yh-

distyksen treffistä on kulunut jo pitkä aika, 
mutta tulevaisuus saattaa tuoda ne taas takai-
sin ohjelmistoon. 

Lähteet: 
SF-Caravan ry
SF-Caravan Espoo ry:n 45-vuotishistoriikkia
SF-Caravan Helsinki ry:n arkisto
SF-Caravan Vantaa ry:n 45-vuotishistoriikki

Yhdistysten liput ESMYn 
treffeillä vuonna 2011.

Kolmen yhdistyksen  
yhteiset Venetsialaiset 

Alhovuoressa 2006.

Helsingin ja EKAlaisten  
yhteisten Lättytreffien Ekalaiset  
lätynpaistajat Marita Hanström,  
Aino Lönnqvist ja Anja Dalman.

Karavankokkien opissa  
kolme yhdistyksen Venetsialaisissa  

Alhovuoressa vuonna 2006.

Espoon ja Helsingin yhdistysten tähän 
mennessä suurin yhteinen ponnistelu, 
NCT 2001, järjestettiin Leppävaarassa.

Kuvaa Vantaan Tallilta.

Kolmen yhdistyksen  
yhteisessä ajoharjoittelu-
tapahtumassa vuonna 
2013.

Pitkä pöytä 
Espoon ja Hel-
singin uusien 
jäsenten tref-
feillä vuonna 
2012.

Lehtitoimikunta 
kokoustamassa 
11.12.2018.

http://www.sfcespoo.net
http://www.sf-caravanhelsinki.fi
http://www.sfc-vantaa.fi
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU 
RY:TÄ ON VIHDOIN ONNITELTU
Yhdistyksemme hankki jo vuonna 2019 lah-
jan SF-Caravan Lahden seutu ry:lle lahte-
laisten tulevia 50-vuotisjuhlia varten. Juhlat 
jouduttiin siirtämään muutamana otteeseen 
ja lahja odotteli toimistomme kaapissa pa-
rempia aikoja. 

Yhdistyksemme pääsi vihdoin onnittele-
maan synttärisankaria pikkujouluissa Artjärvel-
lä viime vuoden marraskuussa. Mukana on-
nittelemassa oli myös SF-Caravan Vantaa ry.

Saimme pikkujouluissa nauttia Artjärven 
Maamiesseuran naisten tekemästä erinomai-
sesta ruoasta ja lahtelaisten järjestämästä 
viihteellisestä ohjelmasta. 

Muistimme juhlivaa yhdistystä puheen-
johtajan nuijalla ja Vantaan yhdistys stan-
daarilla.

OHJELMASSA ON ERILAISIA 
TAPAHTUMIA, KATSOTAAN 
MITEN KÄY
Pandemiaan liittyviä rajoituksia ollaan tätä 
kirjoittaessa taas purkamassa, mutta aika näyt-
tää luisutaanko takaisin rajoitusten piiriin.

Yhdistyksen toimintatoimikunta on kui-
tenkin laatinut suunnitelman tällekin vuo-
delle.

Pilkkitreffit järjestetään Messilässä 4.–
6.3.2022. Tapahtuman ohjelma on nähtävis-
sä yhdistyksen kotisivuilta www.sf-caravan-
helsinki.fi löytyvästä tapahtumakalenterista 
ja yhdistyksen Facebook-sivulta.

Ajoharjoittelutapahtuma järjestetään 9.–
10.4.2022 yhdessä Helsinki Caravan Oy:n ja 

SF-Caravan Espoo ry:n kanssa. Tapahtumas-
sa voi harjoitella yhdistelmän ja matkailuau-
ton käsittelyä asiantuntevan porukan opas-
tuksella. Tapahtumassa voi lisäksi suorittaa 
ajotaitomerkkejä. 

Pääksin Possut- järjestetään 10.–12.6.2022 
Pääkslahdessa yhdessä Pääkslahden karavaa-
narit ry:n kanssa.  

www.campingmessila.fi
messila@campingmessila.fi |p.03-876290   0400-498361

- Matkailuauto,-vaunu ja telttapaikkoja,  
leirintämökkejä, hirsihuviloita 

- Hieno uimaranta, beachvolleykenttiä,  
suppilautoja, vesiurheilua...

- Ravintolapalvelut, terassit,  
ruokaa, juomaa virvokkeita

Pysähtyneet Vankkurit
Heino Armas

Kuula 
SF-C 28405

s. 22.10.1948 
k. 6.1.2022

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Helsinki ry

Pääkapunkiseutulaisten 
oma pöytä Artjärven 

pikkujouluissa.

Treffejähän on suunniteltu jo toista vuot-
ta, joten treffien pääasiat ovat melko lailla 
valmiina. Suurin avoinna oleva asia on tref-
fiohjelmassa olevan Karavaanarin taitoajon 
eli Caramban kisakenttä, koska Vihdin kun-
ta ei vastaa suunnittelutiimin yhteydenottoi-
hin. Mutta ehkä tämäkin asia selviää ennen 
treffejä.

Alustava ohjelma ja 
muita treffiin liittyviä 
tietoja löytää yhdistyksen 
kotisivuilta www.sf-cara-
vanhelsinki.fi löytyvästä 
tapahtumakalenterista ja 
yhdistyksen Facebook-si-
vulta.

Toimistolla järjestetään 
vuoden aikana erilaisia 
kahvitteluiltoja, kuten 
Äitienpäiväkahvit touko-
kuussa.

Tapahtumien ilmoi-
tukset toisaalla tässä lehdessä. 

TREFFIT TARVITSEVAT 
HENKILÖKUNTAA
Yhdistys tarvitsee Pääksin Possut -treffeille 
lisää henkilökuntaa. 

Tehtävinä on tarjolla treffivieraiden vas-
taanottoa, vieraiden paikoituista, ohjelmien 
vetämistä, järjestyksenvalvontaa ym. 

Treffityöskentelyyn voi ilmoittautua säh-
köpostitse osoitteeseen Toimisto@sf-cara-
vanhelsinki.fi.

TOIMIHENKILÖT ILTAKOULUSSA
SF-Caravan ry on pandemian myötä ottanut 
Teams-koulutukset käyttöön. Koulutusiltoja 
on useampi kuukaudessa ja niissä käsitellään 
harrastukseen liittyviä eri osioita. Yhdistyk-
semme toimihenkilöt osallistuvat varsin ak-
tiivisesti näihin koulutuksiin. 

Talvinen Artjärvi.

Yhdistyksem-
me puheen-
johtaja Kim 
Saari koski ja 
sihteeri Armi 
Ylikorpi onnit-
telemassa  
SF-C Lahden 
seutu ryn pu-
heenjohtaja  
Juha Hartma-
nia ja sihteeri 
Aila Salosta.

Vantaan yhdistyksen 
edustajat Sinikka ja 

Martti Jarva luovuttivat
juhlivalle yhdistykselle 

standaarin.

http://www.sf-caravanhelsinki.fi
http://www.sf-caravanhelsinki.fi
http://www.sf-caravanhelsinki.fi
http://www.sf-caravanhelsinki.fi
mailto:Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi
mailto:Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi
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Lasten Oma
sivu
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❄
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KABE – Kodikas ympäri vuoden
Matkailuvaunujen rakentaminen Pohjoismaihin on suuri haaste.

Ilmasto voi olla äärimmäisen vaihteleva, kesä lämmin ja kuiva, syksy kostea ja tuu-
linen ja talvi kylmä ja runsasluminen. Yli 60 vuoden kokemuksen ja jatkuvan kehi-
tystyön oikeuttamana voimme ylpeästi sanoa, että jokainen KABE-matkailuvaunu 
täyttää tiukimmatkin vaatimukset – reippaasti!

Tavoitteemme on tehdä talvilomailustasi yhtä mukavaa kuin kesälomastasi. Siksi 
emme jätä mitään sattuman varaan. Tutustu kotisivuillamme tai jälleenmyyjiemme 
luona Premium luokan matkailuajoneuvoihin.

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

Kabe_180x130 mm 2022 Finska vår.indd   1Kabe_180x130 mm 2022 Finska vår.indd   1 2022-01-24   13:54:522022-01-24   13:54:52
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Neliökuja 5, 04300 TUUSULA ark. 9-17
Täyden palvelun matkailuajoneuvoliikewww.kkkivinen.fi

CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

CARAVAN MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

CARAVAN MYYNTI
Kari Kivinen

0400 817 217

TUO  
VAUNUSI MEILLE 

MYYNTIIN!
HELPPOA  

JA HUOLETONTA  
SINULLE!

UUTUUS- 
MALLISTO 2022!

HOBBY BEACHY 
ESITTELYSSÄ 
TUUSULASSA

MATKAILUKAUSI JATKUU  
YMPÄRI VUODEN

TUTUSTU 
2022-MALLEIHIN

KOTI- 
SIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

LÖYDETÄÄN
SINULLE  
SOPIVIN

VAIHTOEHTO!

KOKENUT

&
KATTAVA



TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI
2022

HUOM! Peruutukset mahdollisia. 
Tapahtumien järjestäminen riippuu pandemiasta ja valtioneuvoston ohjeista.

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

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

Lisätietoa tapahtumista:

Maaliskuu
4.-6.3. Pilkkitreffit, Camping Messilä SF-C Helsinki
5.-6.3. Leirintämatkailun kehittämis- 
 päivät, Tampere SF-Caravan

Huhtikuu
9.-10.4. Ajoharjoittelutapahtuma,  
 Helsinki Caravan Oy SF-Espoo, SF-C Helsinki
15.-18.4. FICC Youth Rally 2022, Coimbra, Portugal
22.-24.4. Caravan Show, Turku
23.4. Vantaan yhdistyksen vuosikokous SF-C Vantaa
28.4.-1.5. OnnenWappu Tuurissa/ 
 Kevätkarkelot SF-C Matkailuautoilijat 

Toukokuu
5.5. Äitienpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki
7.5. Kevättalkoot Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
18.5. Helsingin yhdistyksen kevätkokous SF-C Helsinki
20.-22.5. Hernerokkatreffit Skepparsissa       SF-C Itä-Uusimaa 
21.5. Liittokokous, Sotkamo SF-Caravan
30.5. Espoon yhdistyksen vuosikokous SF-C Espoo

Kesäkuu
10.-12.6. Pääksin Possut Pääkslahdessa SF-C Helsinki,  
  Pääkslahden karavaanarit ry
11.6. Kesäpetanquekisa Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

Heinäkuu
10.-17.7. NCT 2022, Falun, Ruotsi
29.7.-7.8. 91. FICC Rally, Moskova, Venäjä

Elokuu
6.8. Nostalgiatapahtuma ja lasten tapahtuma  SF-C Vantaa
12.-14.8. Possutreffit Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa
26.-28.8. Musiikkitreffit Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
31.8. Rannaltanongintakilpailu,  
 Vuosaaren Uutela SF-C Helsinki

Syyskuu
16.-18.9. Caravan-messut, Lahti
17.9. Syyspetanque Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

Lokakuu
15.10. Syystalkoot Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
21.-23.10. Valojuhlatreffit Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

Marraskuu
10.11. Isänpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki

Joulukuu
13.12. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki
31.12. Uusivuosi Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
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Tabbert Vivaldi
Ylellisyyttä erinomaisilla 
varusteilla, hinta alk. 39 990 €

Knaus Südwind
Tyylikkyyttä lyömättömällä 
hinta-laatusuhteella,
hinta alk. 28 160 €

MYY 
AJONEUVOSI 
MEILLE

1. OTA YHTEYTTÄ

Soita meille numeroon 
020 728 922 1 
tai täytä lomake 
verkkosivuiltamme 

2. TARJOUS

Saat ajoneuvostasi 
kilpailukykyisen 
tarjouksen.

3. KAUPANTEKO
Teemme kauppakirjat ja sovimme 
sopivan luovutusajankohdan ja 
-paikan. Maksamme kauppasumman 
tilillenne ja hoidamme tarvittaessa 
mahdollisen velkaosuuden lunastuk-
sen rahoitusyhtiölle. 

4. NOUTO

Noudamme ajoneuvosi 
tarvittaessa.

www.procaravan.fi

PROCARAVAN 
NUMMELA
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela

PROCARAVAN
YLIVIESKA

Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska

Uudet vaunut 
suoraan 

varastosta!

http://www.karavaanarit.fi/tapahtumakalenteri
http://www.sfcespoo.net
http://www.sf-caravanhelsinki.fi
http://www.sfc-vantaa.fi


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

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Jan Björklöf
040 484 1403 

Joni Peltonen 
050 330 0470

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

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda myymälästämme. 

Tervetuloa tutustumaan tarvike-
myymäläämme tai tilaa verkosta!

Ostamme matkailuautoja ja -vaunuja. Kysy lisää myyjiltämme!

2022 uutuudet saapuneet!
Tarjolla runsaasti myös hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja!

Lue lisää www.helsinkicaravan.fi
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