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Matkailuasiamies Seppä Jussi 040 356 5510
 jussi.m.seppa@gmail.com 
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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
Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat 
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 €.

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 28 €
Tapahtumamaksut erikseen.

ALOITA MATKASI 
MEILTÄ Huippuvalikoima uusia ja käytettyjä matkailuajoneuvoja 

alan parhaimmilta merkeiltä!

Tarvikkeet matkallesi verkkokaupastamme 24/7! 
Valikoimassamme yli 7000 tuotetta.

Huolla ajoneuvosi meillä! ProCaravanin huolto huoltaa ja 
varustelee ajoneuvosi ammattitaitoisesti.

Varaosat suoraan tehtaalta ilman välikäsiä! Tarjoamme 
varaosat edustamiemme merkkien lisäksi mm. Itineoon ja 
Rimoriin.

NUMMELA
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2

84100 Ylivieska

Suomen myydyin retkeilyauto Weinsberg 
CaraBus suoraan varastosta

Laadukkaat Rapidon matkailuautot 
valikoimassamme

Tyylikäs Knaus Südwind huippuvarusteilla, 
useita pohjaratkaisuja

PÄÄKSLAHDESSA  
TAPAHTUU!
10.–12.6. PÄÄKSIN POSSUT, YHTEIS
TREFFIT SFCHELSINGIN KANSSA
Treffimaksu Vierailijat 70 €, Kausipaikkalaiset  
40 €. Treffimaksu sisältää treffiohjelman sekä 
lauantain ruokailun

23.–26.6. PÄÄKSLAHDEN JUHANNUS
Juhannuspaketin hinta, sisältää ohjelman sekä 
yöpymisen: Kausipaikkalaiset 25 €/vaunukunta, 
Vierailijat 85 € (sis. valosähkö), Telttailijat 60 €. 
Ohjelmassa mm. Arpajaiset, kisailuja, kokko 
(säävaraus), bingo, karaoke sekä juhannusaaton 
esiintyjä Mikko Alatalo

9.7. HEINÄRIEHA
6.8. Teematapahtuma, VILLI LÄNSI (K18)
27.8. Venetsialaiset
Piiitkä pöytä, esiintyjänä Mikko Mäkeläinen & 
Myrskylyhty. Ohjelmamaksu 10 €/per henkilö

Muutokset mahdollisia, tarkemmat tiedot tapah
tumista löydät Pääkslahden verkkosivuilta.

Pääkslahden leirintäalue,  
Irjalantie 649 03400 Vihti
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Puheenjohtajien terveisetPuheenjohtajien terveiset

Hetki sitten säätiedotuksessa kerrottiin, että kevät on kaksi 
viikkoa tavanomaisesta myöhässä. Nyt toukokuun alkupäi-
vinä on edelleen yöpakkasia, ja auton on joutunut iltaisin 
kytkemään lämmitystolppaan, jottei aamulla tarvitse skrapa-
ta auton tuulilasia. Toivottavasti lämpimät päivät ovat vielä 
edessä ja päästään nauttimaan kesästä.

Pandemian suhteen olot lähestyy normaalitilaa. Nyt ke-
väänä voitiin järjestää Turussa jo Caravan Show ja syksyllä 
toivottavasti voidaan pitää Lahdessa Caravan-messut.

Polttoaineen hinta laittaa tarkkaan miettimään kesän ajo-
reittejä, tästä johtuen paikallaan leiriytyminen voi lisääntyä. 
Toivottavasti tuo itäinen naapurimme ei pahemmin enää sot-
ke meidän lomasuunnitelmia.

Vantaan Tallin treffikalenterissa on perinteiset treffit ja nii-
den lisäksi vielä pitkään odotettu NOSTALGIATAPAHTU-
MA 6.8.2022. Tällä kertaa yhdistämme lastentapahtuman 
samaan iltapäivään. Ajatuksena meillä on, että isovanhem-
mat, äidit ja isät voivat ottaa lapsia ja lastenlapsia mukaan 
viettämään hauskaa (lapsille suunnattua) ohjelmallista ilta-
päivää. Tervetuloa kaikki mukaan tapaamaan vanhoja kave-
reita ja muistelmaan menneitä.

Huhtikuun lopulla pidettiin Vantaan Tallilla yhdistyksen 
vuosikokous. Kokouksen vetäjäksi kutsuttiin Juha Rakkola 
ja kokouksessa oli lähes 40 yhdistyksen jäsentä päättämässä 
asioista. Yhdistys sai uuden hallituksen, jonka kokoonpano 
näkyy meidän nettisivulla sfc-vantaa.fi. Kiitos edelliselle 
hallitukselle ja onnea hallituksen uusille jäsenille. Samalla 
kiitän luottamuksesta, kun valitsitte minut vielä jatkokaudel-
le. Kiitos myös Juhalle hyvästä kokouksesta.

Muistakaapa käydä liiton sivuilla karavaanarit.fi ja poi-
mikaa sieltä itsellenne mielenkiintoisia netin välityksellä 
toteutettuja koulutuksia. Sivuilla on myös pitkä lista jäsen-
eduista, joita kannattaa hyödyntää.

Keväiset terveiset

KESÄÄ KOHDEN

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

SF-Caravan Espoo ry
Kimmo Ruoho
puheenjohtaja

SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja

Pitkäaikainen sihteerimme Martti ilmoitti, ettei hän jatka yhdis-
tyksemme hallituksessa vuosikokouksen jälkeen. Marttihan on 
ollut 1990-luvulta lähtien hallituksen sihteeri, joten hänellä on 
todella valtavasti yhdistyksemme toiminnasta kokemusta. Martti 
on tästä aikaisemminkin puhunut, että haluaisi lopettaa ja jättää 
hommat nuoremmille. Tämä toiminta on täysin vapaaehtoista 
ja ketään ei voida pakottaa yhdistyksemme hallitukseen. Vaik-
ka Martin mukana menee erittäin paljon tietotaitoa ja osaamista 
niin toivon silti Martille hyvää jatkoa ja onnea. Myöskin Jorma 
on ilmoittanut, ettei hän tule jatkamaan hallituksessa. Jormalla 
on ollut ihan hyvää osaamista hallitukseemme ja on harmi, että 
hän päättää lopettaa. Toivotan Jormallekin hyvää jatkoa ja onnea. 
Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä pidetty yhdistyksemme vuosiko-
kousta. Joten emme tiedä saammeko me uusia hallitusjäseniä. 
Toivottavasti saamme. 

Koronasta ollaan varmaan viimein päästy jollain tapaa eroon. 
Tosin nyt kun korona ei rajoita reissaamista, niin kallis polttoaine 
pitää kyllä huolen, ettei reissata. Itsekin piti alun perin mennä 
vaunun kanssa liittokokoukseen, mutta ei taida kilometrikorvaus 
kattaa niitä kustannuksia, kun Sotkamoon ajelee. Itäinen naa-

Espoon yhdistyksellä muutoksia

purimme tuo muutoinkin pienen epävarmuuden reissaamiseen 
tulevana kesänä.

Mutta joka tapauksessa  
kaikille onnellisia  
reissuja tulevalle kesälle.

HENKILÖKOHTAISET 
PETANQUE-KILPAILUT

Vantaan Tallilla 
17.9.2022

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

Leiripäällikkö: Martti Jarva
www.sfc-vantaa.fi 

On tämä maailma kummalliseksi mennyt. Juuri päästiin 
eroon koronarajoituksista ja näytti siltä, että tämä vuosi on 
jo melko normaali matkailuvuosi. Jotkut jopa suunnitteli-
vat lähtevänsä Moskovaan FICC-treffeillä, minäkin ainakin 
pohdin asiaa. Mutta sitten tuo naapurin Putte päätti lähteä 
sotasille, vaikka sitä ei sellaiseksi saisikaan Venäjällä kutsua. 
Kuten kaikki tiedämme, tuon sotaretken myötä polttoainei-
den hinta on pompannut ylöspäin. Nyt näyttää siltä, että tein 
syksyllä hyvät kaupat, kun tankkasin Detskuni tankin täy-
teen ja ostin valmiiksi uudet kesärenkaat. Vaikka eihän tuo 
tankillinen pitkään riitä. Tuolle sotimiselle emme voi mitään, 
vaikka voimmehan tietysti ilmaista mielipiteemme somessa. 
Se ei taida paljoa naapuriimme vaikuttaa, mutta saapahan 
turhautumisen purettua johonkin.

Yritetään kuitenkin nauttia kesästä ja auringosta. Luulta-
vasti polttoaineen hinta vaikuttaa ainakin jonkin verran har-
rastukseemme. Kilometrejä tullee ajettua vähemmän, mutta 
ehkä leirintävuorokaudet pysyvät samoina. Ehkäpä väki ju-
mittuu enemmän kausipaikoille, nähtäväksi jää.

Kausipaikoista tuli mieleen keskustelusäie Facebookissa, 
jossa aloittaja kovin tuohtuneena kyseli ikuisuusasiasta, eli 
kuka on oikea karavaanari. Kirjoittajan mukaan, jota moni 
kannatti, ei kausipaikalla viihtyvä voi olla kunnon karavaa-
nari. Kiivaimmat jopa selittivät, että kelpo karavaanari ei nyt 
yleensäkään voi viihtyä leirintäalueella. Moinen kirjoittelu 
on minulle kovin vierasta, mikä oikeus kenelläkään on mää-
ritellä miten jonkun pitäisi vapaa-aikansa käyttää.

Noh, ehkä keskustelun sävyn selittää se, että oli perjan-
tai-ilta. Pitäisikö näppikseen yhdistää alkolukko? 

No, oli miten oli, hyvää kesää kaikille.  
Tasapuolisesti.

Tervehdys

Tekniset tiedot: 

 Paino 2 kg 

 Koko 30X17X6CM 

18-os. KOMPAKTTI HYLSYSARJA AUTOON 

SISÄLTÖ JA HYLSYJEN KOOT: 

 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 

 3/8”, 7/16”,15/32”,1/2”,19/32”,  

 5/8”,3/4”,13/16”,7/8”,15/16” 

 E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24 

 2 jatkoa 80/160mm 

 1/4” ja 3/8” karat 

 Räikkä 
PASS-THRU moniotehylsyt 

Tarjous voimassa  
31.08.2022 asti 

Hinta: 160,00 € sis. alv 24% 

TARJOUSHINTA: 80,00 € sis. alv 24% 

Kauppa Osakeyh�ö 
Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki  
Puh. 09 ‐ 774 3460  
www.kauppa‐oy. 
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ONKIMAAN UUTELAAN!
Helsingin yhdistyksen rannaltaongintakilpailu 

järjestetään 31.8.2022 klo 18.00
Vuosaaren Uutelassa (Nuottaniemi)

Kilpailu on tarkoitettu kaikille karavaanareilla ja 
karavanhenkisille.

Sarjat: yleinen, lapset, naiset ja miehet.
Lisäksi jaetaan palkinnot suurimmasta kalasta, pienimmästä 

kalasta sekä lukumäärällisesti suurimmasta saaliista. 

Kilpailu jälkeen on mahdollista paistaa makkaraa.
Osallistumismaksu 2 € / henkilö.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Mallivuoden 2022 uutuudet!
Jälleen tänä vuonna lanseeraamme monta uutta asiaa.  Seuraa KABE jälleen-
myyjien ilmoittelua ja kotisivuja, milloin heillä  tulee uudet mallit näytille. 

Uusi klassikko on syntynyt!  Suositussa Classic-mallissamme on nyt niin paljon 
uutta designia, että se ansaitsee uuden nimen,  ESTATE. Matkailuvaunu on sekä 
 teknisesti että käytännöllisesti katsoen yhä sama, mutta tässä on uusi coolimpi ja  
modernimpi muotoilu.

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi
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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

MITEN SINÄ AIOT LOMAILLA TÄNÄ KESÄNÄ? 
MEILLÄ ON SIIHEN RATKAISU!

LÖYDETÄÄN
SINULLE  
SOPIVIN

VAIHTOEHTO!

KATTAVA  
VALIKOIMA KATSASTUS-

VAPAITA VAUNUJA

POKSI, KULKURI, 
 RESPO

TUO  
VAUNUSI MEILLE 

MYYNTIIN!
HELPPOA  

JA HUOLETONTA  
SINULLE!

TUTUSTU 
2022-MALLEIHIN

KOTI- 
SIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

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
 – Caramba Cup osakilpailu II
 – Dogs & Deli:n grillikärry alueella 10.6.  
	 			(ei	sisälly	treffimaksuun)

Treffimaksu	70	€	/	vaunukunta;	maksu	kattaa	kaksi	aikuista	ja	
neljä	lasta.	Lisähenkilöiltä	veloitetaan	20	€	/	henkilö.	

Kausipaikkalaisten	ohjelmamaksu	40	€	ja	 
päiväkävijöiden	maksu	20	€	/	henkilö.

Maksutapana ainoastaan käteinen.

Katoksia ja etutelttoja ei sallita.

Lisätietoja: 
www.paakslahti.fi ja www.sf-caravanhelsinki.fi 

Järjestää: 
Pääkslahden Karavaanarit ry       SF-Caravan Helsinki ry
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Liiton järjestämät perinteiset 
Puheenjohtajapäivät pidet-
tiin tänä vuonna korona-
rajoituksien vuoksi huhti-
kuussa, eikä helmikuussa, 
niin kuin yleensä.

P erjantai aamupäivällä 8.4 lähdimme 
kahteen mieheen pehtoori Kalevi Iko-
sen kanssa kohti Tuurin Kyläkauppaa, 

jonne tapahtuma oli järjestetty. Autossa istu-
mista riitti yli neljä tuntia, mutta pari taukoa 
auttoi matkanteossa. Ensimmäinen tauko 
tietysti Lempäälän Caravanlandiassa, jossa 
tutustuimme liikkeen tarjontaan (ei tullut 
ostoksia). Toinen paussi Virroilla, jossa söim-
me Kitusen Kievarissa maittavan lounaan. Ja 
siitä loppumatka Route 66:ta pitkin Tuuriin.

Tuurissa majoituimme Hotelli Onnen 
Tähteen, joka on jo sinänsä melkoinen näh-
tävyys, kristallikruunuineen ja huoneissa ole-
vine kullan värisinä nenäliinarasioineen ja 70 
tuuman televisioineen.

Tiivis päiväohjelma alkoi heti aamulla liit-
tohallituksen varapuheenjohtaja Harri Jär-
veläisen tervetuliaispuheella, jonka jälkeen 
Kyläkaupan isäntä Vesa Keskinen piti esitel-

Puheenjohtajapäivät
9.–10.4.2022 TUURISSA

män kyläkaupan historiasta, kuinka kauppa 
oli alkanut neljä sukupolvea aikaisemmin 
polkupyörällä liikkuvasta kaupasta nykyi-
seen 500 M€ vuosimyyntiin. Kyläkaupan 
karavanalue Onnela alkoi Vesan toimesta 
kymmenen vaunupaikan alueesta, nyt vau-
nupaikkoja on yli 600. Vesa myös paljasti, 
että tavoite on saada yhteensä 1001 vaunu-
paikkaa. Vaikka esitelmä kesti kaksi ja puoli 
tuntia, niin hänen kertomat tarinat olivat 
mukaansatempaavia ja inspiroivia ja niitä oli 

TEKSTI JA KUVAT: KARI KOSKINEN

helppo kuunnella. Vesasta puhutaan kaiken-
laista, mutta häntä kuunnellessa huomaa, 
kuinka suurella sydämellä hän paneutuu 
kaikkeen tekemiseensä. Mieleeni jäi miehes-
tä ystävällinen ja positiivinen kuva.

Liiton toiminnanjohtaja Timo Piilonen 
kertoi leirintämatkailun kehittämisrahaston 
uusista säännöistä ja rahaston toimintape-
riaatteista. Suomen Caravan Media Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Kari Malkamäki 
puhui Caravan-lehden toteutuksesta ja liit-
tohallituksen jäsen Irmeli Valve sparrasi yh-
distysten palvelujen kehittämisestä.

Toisen kokouspäivän aloitti liiton puheen-
johtaja Olli Rusi. Hän esitteli liittohallituk-
sen valmistelemaa liiton strategiaa, uutta 
toimintamallia ja toimintasuunnitelmaa. 
Suurimpana keskustelunaiheena nousi esiin 
liiton nykyisen toiminnanjohtajan Timo 
Piilosen eläkkeelle jääminen vuoden 2023 
lopussa. Timon työn jatkaminen tulee ole-
maan niin iso tehtävä yhdelle henkilölle, et-
tä toimintamallia on muutettu. Timon nyt 
hoitamat tehtävät tullaan jakamaan useaan 
osaan. Näitä osa-alueita siirretään ns. tiimi-
päälliköille.

Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, mi-
ten tämä lopulta toteutuu. 

Vesa Keskinen.

Kullattu  
paperikotelo.Käytävä luentosaliin.

SF-CARAVAN VANTAA RY

Vuosikokous
23.4.2022 VANTAAN TALLILLA

SF-Caravan Vantaa ry:n vuosikokous pi-
dettiin Vantaan Tallilla 23.4.2022. Paikalla 
kokouksessa oli 37 jäsentä ja muutamia per-
heenjäseniä. Kokous aloitettiin jäsenkorttien 
tarkastuksella ja kokouskahveilla ja pullalla. 
Varsinainen kokous alkoi puheenjohtaja Ka-
ri Koskien alkusanoilla, jonka jälkeen pääs-
tiin esityslistaa purkamaan.

Juha Rakkola valittiin kokouksen puheen-
johtajaksi, asiat rullasivat Juhan johdolla 
asiallisesti. Tilit hyväksyttiin ja vastuuvapaus 
myönnettiin edelliselle hallitukselle.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaksivuotis-
kaudeksi valittiin Kari Koskinen jatkamaan 
yhdistyksen peräsimessä.

Hallituksen jäseniä valittiin kolme ero-
vuoroisten tilalle ja valinnan jälkeen todet-
tiin, että Vantaan yhdistyksen historiassa on 
ensimmäistä kertaa naisenemmistöinen hal-
litus. Tämä on sitä tasavertaisuutta.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuo-
delle 2022 hyväksyttiin ja esityslistan loput 
pykälät olivat jo rutiinia, jotka etenivät riva-
kasti eteenpäin.

Näin oli jälleen yksi vuosikokous käsitelty.   
Mukana oli Martti Jarva. 
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Ilta alkoi naisten saunalla ja siitä siirryt-
tiin Alisille, pukukoodina tänä vuonna oli 
yöasu/oloasu/rennot vaatteet. Naiset olivat 
tahoillaan loihtineet upeat purtavat, nyyt-
tikesti idealla. Yhdistyksen puheenjohtaja 
yllätti kaikki naiset punaisella ruusulla. 
Mukavaa ja rentoa yhdessä oloa ja karaoken 
laulamista. Miehet saivat oman saunavuo-
ron jälkeen liittyä naisten seuraan. 

-Mari- 

VANTAAN TALLIN

Naistenpäivät
Jo perinteeksi muodostunutta Naistenpäivää juhlittiin 

Tallilla perjantaina 11.3.2022.

www.campingmessila.fi
messila@campingmessila.fi |p.03 876 290, 0400 498 361

- Matkailuauto,-vaunu ja telttapaikkoja, leirintämökkejä, hirsihuviloita 
- Hieno uimaranta, beachvolleykenttiä, suppilautoja, vesiurheilua...
- Ravintolapalvelut, terassit, ruokaa, juomaa virvokkeita
- Pomppupuisto Camping Messilässä 15.6.-6.7.22 ja 12.7.-7.8.22

15.6.–6.7.
ja

12.7.–7.8.

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI: WWW.ADRIA.FIADRIA.FI

Kohtaa uusi sukupolvi.

*Vuonna 2021
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Karavaanareita kokoontui 
välivuoden jälkeen taas 
Pilkkitreffeille Messilään. 
Treffiviikonlopuksi 
luvattu ja toteutunut upea 
talvisää toimi ehkä myös 
kimmokkeena lähteä 
treffeille. 

T reffiperjantaina kokoonnuimme illan 
tullen Sudenpesä-kotaan makkaran-
paistoon ja ratkomaan Jussi Sepän 

laatimaa leikkimielistä tietovisaa, jonka ai-
heena oli Lahti ja sen ympäristö. Yllättävää 
kyllä, ei kenelläkään ollut täysin oikeata vas-
tauslappua. 

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Vesijärvellä pilkittiin 
TAAS VUODEN TAUON JÄLKEEN

Pilkkiporukka kokoontui lauantaiaamuna 
Messilän takaterassille ilmoittautumaan pilk-
kikisaan.  Pilkkikisaan osallistui tänä vuonna 
27 henkilöä, joka on tähän mennessä osallis-
tujaennätys. Ilmoittautumisen jälkeen suun-
nattiin kohti rantaa ja siitä edelleen pilkkia-
pajille. Tänä vuonna saimme jäällä kahvia 
ja mehua Jussi Sepän ohjastaman liikkuvan 
kahvikelkan mukana, palvelu kulki ”reiältä 
reiälle”. Kahvikelkka selvisi puhtain paperein 
kelkkapoliisin tarkastuksesta. 

Helsingin yhdistyksen toimintatoimikun-
ta oli perinteiseen tapaan haastanut muita 
Caravanyhdistystä. Neljästä haastetusta yh-
distyksestä kaksi, nimittäin SF-Caravan Lah-
den seutu ry ja SF-Caravan Nurmijärvi ry, 
olivat ottaneet haasteen vastaan.

Pilkkijöistä muodostui myös muita kuin 
edellä mainittujen yhdistysten joukkueita.

Kilpailijat saavat treffilauantaina viime hetken ohjeet 
ennen kuin lähtölaukaus kajahtaa.

Laskettelu-
rinteen 

maisemissa.

Upea pilkkisää. Viranomainen valvoi että kaikki sujui kuten pitää.

Bror-Erik Nyholm ja Kari Härkönen 
jallittavat kaloja.

Jussi Sepän ohjaama liikkuva kahvikelkka toi kahvia ja mehua reiältä reiälle.

Kuva  
kuvaajasta.

Päivi Kokkinen on saanut kalan.

Sudenpesä-kodassa oli tiivis tunnelma.

Tämä 
kala ei 
ole kisan 
pienin.
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Pilkkijät olivat varustautuneet varsin hy-
vin kilpailuun, mutta kalat eivät. Saalista 
saatiin kuitenkin mukavasti. 

Pilkkikilpailun voittaja oli tänä vuonna 
Raimo Parviainen 1220 grammaa painavalla 
saaliilla.  Toiseksi sijoittui Timo Kaltiokum-
pu saaliilla 1000 grammaa ja kolmanneksi 
Markku Sironen saaliilla 840 grammaa.

Raimo Parviainen vei lukumäärällisesti 
eniten kalaa saaneen palkinnon, Parviaisella 
oli tuomariston merkinnän mukaan ”hir-
muisesti kalaa”. Suurimman kalan palkinnon 
vei Markku Sironen 94 grammaa painavalla 
kalallaan. Pienimmän kalan palkinto meni 

poikkeuksellisesti neljälle henkilölle, joil-
la kaikilla oli saaliinsa joukossa 4 gramma 
painava kala. Pienimmän kalan palkinnon 
pokkasivat Christa ja Timo Kaltiokumpu, 
Martti Kokkinen ja Markku Sironen. 

Yhdistysten välisen haastekisan voitti Nur-
mijärven yhdistyksen joukkue N1 kokonais-
saaliilla 3060 grammaa; joukkueessa pilkki-
vät Timo Kaltiokumpu, Raimo Parviainen ja 
Markku Sironen.

Kilpailun parhaat Timo Kaltiokumpi, Raimo Parviainen ja 
Markku Sironen.

Messilän Pilkkijöiden 
joukkueessa pilkki  

ainoastaan Jussi  
Seppänen, sijoitus  
tänään seitsemäs.

Yhdistyksen puheenjohtaja Kim Saarikoski hoiti saaliiden pun-
nituksen.

Toiseksi sijoittunut 
Seka 1: Christa 
Kaltiokumpu, Jari 
Naakka ja Jorma 
Helmi.

Kolmanneksi sijoit-
tunut Lahti 1: Martti 
Keinänen, Arvo 
Vartiainen ja Raija 
Turtiainen.

Toiseksi sijoittui joukkue Seka 1 kokonais-
saaliilla 515 grammaa; joukkueessa pilkkivät 
Christa Kaltiokumpu, Jorma Helmi ja Jari 
Naakka.

Kolmanneksi sijoittui Lahden seudun 
joukkue L1 kokonaissaaliilla 450 grammaa; 
joukkueessa pilkkivät Raija Turtiainen, 
Martti Keinänen ja Arvo Vartiainen.

Neljänneksi sijoittui Lahden seudun 
joukkue L2 kokonaissaalilla 430 grammaa; 

Neljänneksi sijoit-
tunut Lahti 2: Kari 

Virtanen, Martti 
Kokkinen ja Päivi 

Kokkinen.

joukkueessa pilkkivät Päivi 
Kokkinen, Martti Kokki-
nen ja Kari Virtanen.

Viidenneksi sijoittui Hel-
singin yhdistyksen joukkue 
H1 kokonaissaaliilla 330 
grammaa; joukkueessa pilk-
kivät Timo Aho, Kari Härkö-
nen ja Bror-Erik Nyholm.

Kuudenneksi sijoittui Lah-
den seudun joukkue L3 ko-
konaissaaliilla 100 grammaa; 
joukkueessa pilkkivät Päivi Sal-
mi, Marjatta Virtanen ja Kari 
Salmi.

Seitsemänneksi sijoittui jouk-
kue Messilän Pilkkijät, jossa 

pilkki Jussi Seppänen. 
Pilkkimisen jälkeen nautittiin lounasta, 

käytiin saunassa ja osallistuttiin Messilän jär-
jestämään iltaohjelmaan.

Pilkkitreffit ovat jo muodostuneet perin-
teeksi, jonka vuoksi järjestäjät sopivat Mes-
silän kanssa, että vuoden 2023 Pilkkitreffit 
järjestetään 3.-5.3.2023.

Suuret kiitokset kilpailijoille, Camping 
Messilälle, yhdistyksemme puuhahenkilöille 
ja eritysesti SF-Caravan Lahden seutu ry:lle 
ja SF-Caravan Nurmijärvi ry:lle mukavasta 
kisaviikonlopusta! 

Pirkko Paananen ja Pirjo Seppä huolehtivat kilpailijoiden hyvin-
voinnista.

Toiset grillasivat 
makkaraa, toiset 
kyniä.
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C aramba kilpailussa ajetaan kaksi erää, 
joissa on kolme ratakuviota erää 
kohti. Jokainen kilpailija ajaa omalla 

autollaan.

TalviCaramba 2022

Carambistit kokoontuivat 26.2.2022 Raja-
mäelle TalviCarambaan välivuoden jälkeen. 

Kisa ajettiin samassa paikassa kuin ”aina”, 
eli Kuljetusliike Reino Laakson pihalla. Kil-
pailun järjestelyistä vastasi Jari Nurmi ja kil-
pailuun osallistujien hyvinvoinnista Kaisa ja 
Esko Vuorinen.

Kilpailu ajettiin talvisessa maisemassa 
upeassa talvisäässä. Kisakenttää jouduttiin 
suurten lumikasojen ja kovien lumipenkko-
jen vuoksi laajentamaan melko tavalla, että 
kisakuvioita saatiin mahtumaan kolme per 
kierros.

Kilpailuun osallistui seitsemän kilpailijaa. 
Yleisöä ei ollut paikalla normaalia määrää, 
mutta se ei tahtia haitannut. Lasse Vähä-Va-
he tuli kisaamaan Kokemäen Pitkäjärveltä 

asti, Toni Westerlund ajoi ilman vetopeilejä, 
Timo Aho, joka normaalisti ajaa matkailuau-
tosarjassa, ajoi kisaa vaunusarjassa ja Caram-
ba-kilpailuja vuosia kuvannut Jani Musto-
nen saapui Suomenlahden toiselta puolelta 
katsomaan kisaa.

Kisakenttä toi myös haasteita: nähtiin vai-
keita liikkeelle lähtöjä, valtavasti sutimista 
joka tässä kisassa hyväksyttiin ja lumipenk-
kaan ajoja.

Onnittelut carambisteille hienosta kisapäi-
västä!

Kiitämme Kuljetusliike Reino Laakso 
Oy:tä, Jari Nurmea sekä Kaisa ja Esko Vuo-
rista hyvistä kisajärjestelyistä! 

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Vuoden 2022 talvikilpailun tulokset:

Matkailuvaunuyhdistelmä

1. Timo Aho Helsinki 12.12.00
2. Ralf Hietaniemi Väst-Nyland 15.33.00
3. Lasse Vähä-Vahe Kokemäen seutu 17.26.00

4. Toni Westerlund Helsinki 18.02.00

5. Jari Nurmi Nurmijärvi 24.32.00

Matkailuautolla

1. Kari Härkönen Helsinki 6.26.00

2. Juhani Peteri Helsinki 6.45.00

TalviCaramba
Mistä on kyse?
Caramba on matkailuvaunu yhdistelmän ja matkailu auton 
käsittelystä kiinnostuneille karavaanareille tarkoitettua 
kilpailutoimintaa. Caramba on mielenkiintoinen ja taitoa 
vaativa harrastus kaikille, joilla on urheiluhenkeä.

AJETTIIN JÄLLEEN RAJAMÄELLÄ

Jari Nurmi piti 
tervetulopuheen.

Carambistit 
yhteiskuvassa.

Huoltopiste perustetaan seinän vierustalle.

Kari Härkönen ajovuorossa.

Yhdistyksen omat 
Carambakisat 

ajettiin syksyllä. 
Kari Härkönen 

joutui lähtemään 
kisapaikalta ennen 
palkintojen jakoa. 
Timo Aho luovutti 

kisassa ansaitun 
pokaalin Karille.

Osuma, keila laitetaan takaisin oikealle paikalle.

Makkaranpaisto-
piste ruuhkautui 
kilpailun tauolla.

Timo Aho kuviossa. Ralf Hietaniemi  
on löytänyt ajolinjan.
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E spoon ja Helsingin yhdistysten Ajohar-
joittelutapahtuma järjestettiin kahden 
vuoden tauon jälkeen viikonloppuna 

9.-10.4.2022 varsin epävakaisessa säässä. 
Helsingin yhdistys oli järjestämässä tapah-
tumaa jo 27. kerran Helsinki Caravan Oy:n 
kupeessa eikä vastaavia sääolosuhteita ole 
vielä kertaakaan ollut.  

Ajoharjoittelutapahtuman pääajatuksena 
on antaa opastusta ja vinkkejä siihen, miten 
matkailuvaunuyhdistelmää ja matkailuautoa 
käsitellään. Harjoittelun pääpaino on aina 
sillä, mitä kukin tarvitsee – toiset kaipaavat 
opastusta yhdistelmän tai matkailuauton 
käsittelyn alkeissa, toiset lisäopetusta jossain 
tietyssä osa-alueessa. Opetusta annetaan jos-
kus kirjaimellisesti kädestä pitäen. 

Tapahtumassa on paikalla aina koulut-
tajia, joilta saa apua. Kouluttajina toimivat 
tänä vuonna SF- Caravan ry:n asiantuntija 
Olof Bussman ja Helsingin yhdistyksen ajo-
taitovastaava Timo Aho.

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Ajoharjoittelutapahtuma
JÄRJESTETTIIN EPÄVAKAISESSA SÄÄSSÄ

Kaikkien ajoharjoitteluradalle uskaltautu-
neiden kesken arvottiin perinteiseen tapaan 
lahjakortti, jonka arpoi Birgitta Bussman. 
Onni suosi Jorma Venemiestä, onnittelut! 

Helsinki Caravan Oy:n puolella oli Kevät-
näyttely avoinna koko viikonlopun. Näytte-
lyssä pääsi tutustumaan erilaisiin matkailu-
ajoneuvovaihtoehtoihin.

Näyttelyn lomassa pääsi tällä kertaa koea-
jamaan retkeilyautoa. Helsinki Caravan Oy 
lahjoitti jokaisesta Adria Twin Supreme 640 
SLB- retkeilyauton koeajosta 10 euroa Pu-
naisella Ristille. 

Adria Caravan Club Finland ja Helsingin 
yhdistyksen hallituksen jäsen Tero Toivonen 
olivat lisäksi paikalla kertomassa harrastus-
muodostamme. 

Suoraan peruutus.

Birgitta Bussman 
arpoi ajoharjoittelu-
radalle uskaltautu-
neiden kesken lah-
jakortin. Onni suosi 
Jorma Venemiestä.

Tero Toivonen esitteli  
harrastustamme ja Mio-koje-
lautakameroita, tässä rupatte-
luhetki Helsinki Caravan Oyn 
toimitusjohtaja Atso Muuro-
sen kanssa.

Marjo-Riitta 
Björkroth hoiti 
retkeilyauton 
koeajoa, asiak-
kaana Elis Buss-
man.

Timo Aho rakentamassa 
rataa.

Adria Caravan 
Club Finlandia 

edustivat vas 
Samu Järvinen, 
Hannu Korho-

nen ja Paavo 
Nuutinen, 

pisteessä  
asiakkaana  
Timo Aho.

Pujottelu yhdistelmällä.

Göran Wolff  
sään armoilla.

Kouluttajat Timo 
Aho ja Olof Buss-
man tauolla.

Tapahtumassa oli aiempien vuosien ta-
paan mahdollista suorittaa myös ajotaito-
merkkejä. 

Kiitämme Helsinki Caravan Oy:tä  
tapahtuman mahdollistamisesta! 

Ajotaitomerkkejä suorittivat 
seuraavat henkilöt: 

Matkailuvaunuyhdistelmällä
Suurmestari Aho Timo
 Björkroth Marjo-Riitta
 Bussman Elis
 Nyholm Bror-Erik
Matkailuautolla
Suurmestari Aho Timo
 Nyholm Bror-Erik
 Wolff Göran

Platina Härkönen Kari

Pronssi Lundahn Jarno
 Rosquist Olli
 Vienonen Maarit

Pysäköinti jalkakäytävän reunaan.
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Mitä kaupungissa tapahtui 
neljä vuotta sitten ja mitä 
tapahtuu nyt? Onko lehden 
ilmestyessä enää olemassa 
Ukrainaa?  Kävimme neljä 
vuotta sitten Lvivissä. 
Silloin siellä oli pystyssä 
kirjamessujen ohella 
joku muukin iloinen 
ukrainalaishappening. 
Ei tietoakaan sodasta tai 
muista häiriöistä.

P uolan kautta on meillä käynyt vuosi-
kaudet matka etelään ja takaisin. Näin 
oli myös neljä vuotta sitten. Palattaessa 

Rzezowin kaupungin tutusta autohuollosta 
Jarmo keksi ehdottaa sivupyrähdystä Ukrai-
nassa. Toki oli joskus maailmassa tullut käy-
tyä siinä maassa Kiovassa saakka. Mutta se 
oli tapahtunut vanhaan NL-aikaan, jolloin 
matkanteko oli viisumi- ym. temppuilujen 
takia hyvin monimutkaista. Suvereenia Uk-
rainan tasavaltaa ei oltu silloin vielä ehditty 
kartalle merkitä.

”Rajalle on vain vajaat sata ja siitä Lvivin 
n. 60 kilometriä. Ei tarvita viisumia. Pyöräh-
detään vain päiväseltään. Mitäs sanot?” kysyi 
syyskuussa 2018 puolisoni.

Se oli tingitty ehdotus. Edeltävään oli 
kuulunut myös Ukrainan pääkaupunki, jo-
ten hetken mietittyäni otin kopin. Suostuin 
ehdotukseen.

Mutta eihän se lähteminen kuitenkaan 
ihan niin suitsait onnistunut. Ilta ehti pi-
metä, joten harkitsimme parhaaksi yöpyä 
Jaroslawissa huoltoasemalla Puolan puolella. 
Nukuttiin rekkojen ynnä muiden Ukrainaan 
yrittävien isojen kärryjen kyljessä. En kyllä 
suosittele, sillä mainitut monsterit käynnis-
telivät kylmävarastomoottorinsa säännöllisin 
väliajoin pitkin yötä. Mutta muuten oli kyllä 
ihan turvallista.

Elizabethin synnyinmaa.  
”Mutta mistäs te olette?”

Lähdettiin varhain, mutta silti oli Puola-Uk-
raina-rajalle jo ehtinyt kertyä jonkunmoista 
jonoa. Siispä kiltisti odottelemaan. Seisos-
kellessa tuli mieleen muuan Libyassa Afrikan 
puolella tavattu tuttavuus, puolalainen nais-
lääkäri, myöhemmin kestäväksi perhetutuk-
si kehittynyt. Elizabethalla oli kyllä Puolan 
passi. Mutta kahvipöytäjutteluissa paljastui, 
että hän ja hänen sukunsa oli oikeastaan läh-
töisin Lvivistä. Puolaan siirtyneenäkin hän 
jaksoi ylpeillä saksalaisilla juurillaan. Histo-
rian kirjat kertovat, että Lvivillä on kirjavan 

monikansallinen menneisyys. Se on ollut 
1700-luvun lopulta vuoteen 1918 Itäval-
ta-Unkarin hallinnoiman Galitsian pääkau-
punki. Ja sitä ennen osa Puolaa sekä jossain 
välissä myös Venäjääkin.

Elisabethalla oli syytäkin ylpeillä saksalaisil-
la sukujuurillaan, sillä Lviv --- venäläisaikana 
Lvov ja saksalaisaikana Lemberg --- oli aina 
ollut kulttuurilla kuorrutettu. Sinne oli ra-
kennettu mm. maan vanhin yliopisto (vuon-
na 1661), edustava kokoelma renessanssiajan 
kirkkoja sekä museo, joka kilpaili mm. Pie-
tarin Eremitaasi-museon kanssa. Kaupungin 
keskustasta löytyi hyvin paljon arvorakennuk-
sia. Ei ihme, että UNESCO oli koplannut 
Lvivin yhdeksi perintökohteekseen.

Mutta eipä mennä tapahtumien edelle.
Mehän siis odottelimme rajatarkastuksel-

la pääsyä Lvivin ihanuuksia tutkailemaan.  
Suurin osa jonossa seisojista kuului raskaa-
seen kalustoon. Olivat meidän SunLight-
imme ”isoveljiä”, rekkoja. Matkakotimme 
lisäksi Ukrainaan ei näyttänyt sinä päivänä 
pyrkivän kovin runsaasti turistitarkoitukses-
sa matkaavia kulkuneuvoja. Ihan edessämme 
seisoi kyseisen valtion rekisterikilvin varus-
tettu henkilöauto. Kuski oli odotellessaan 
jalkautunut ulos. Poltteli tupakkia ja tiirai-
li perässään seisovaa matkailuautoamme. 
Kysäisi sitten ymmärrettävällä englannilla 
---vaikka jälkikommentistaan päätellen vas-
tauksen valmiiksi jo tiesikin: ”Where do 
you come from?” (Mistäs olette).  Me siihen 
tietysti, että Suomesta. Siihen kyselijä sydä-
mellisesti: ”Tervetuloa Ukrainaan!”  ja jatkoi 
vielä ystävällisihailevaan sävyyn: ”Olettepa 
vetäneet kunnon lenkin!”

Sen pitemmälle emme ehtineet tutus-
tua, sillä jono jo hieman liikahteli. Päästiin 
näyttämään passeja ja muita proopuskoita 
rajavirkamiehille. Esittivät ne tavalliset kysy-
mykset ja sitten oltiinkin jo tutun puolalais-
lääkärin synnyinmaassa.

Rahanvaihtoa ja kylänäkymiä

Kun maa vaihtuu, vaihtuu myös valuutta. 
Tarkoitus ei ollut viipyä kauaa Ukrainassa, 

joten vaihdettiin vain pieni määrä euroja.  
Ne vekslattiin paikalliseksi rahaksi, joka on 
hryvnia.  Aina sitä jotain tulisi kumminkin 
ostetuksi. Niin kuin tulikin. Rahanvaihto-
paikka nimellä KANTOR toimi tienvarressa 
heti rajan jälkeen. Bensa-asemallakin pyö-
rähdettiin, mutta meillähän oli tankki melko 
kukkuroillaan. Katsotaan sitten takastullessa, 
jos on vajonnut ja jos polttoaine on alle Puo-
lan edullisten zlotyhintojen.

Ja eikun eteenpäin. Pujottauduimme vilk-
kaasti Lviviin päin liikkuvaan kolonnaan, 
jota ryydittivät pikkuautot, mutta joka pää-
asiassa koostui rekkamonstereista. Tuli mie-

leen joku aiempi matkanteko Vaalinmaalta 
Pietariin. Samanlaista kiirettä pidettiin Uk-
rainassakin. Tiehän oli päällysteistä ja kuskit 
rohkeita. Ohi vain vaikka mistä ja vaikka 
useampi rinnan.

Maaseutumaisemissa tuli muutenkin mie-
leen Venäjän oblastit: siellä täällä vähäisiä 
maalaistalokyliä ulkona askeltavine kotieläi-
mineen. Samanlaista oli – tai hetkinen, ehkä 
ei ihan! Talothan olivat tuoreessa ulkomaalis-
sa, pihalla jos minkälaista maatalouskonetta 
ja kaiken kukkurana tuliterä henkilöautokin.

Vähän Horodokin jälkeen rekkojen ”kil-
pa-autoilu” loppui. Raskaalle liikenteelle oli 
ilmeisesti tehty kaupunkia kiertävä ohitustie. 
Ja syystäkin. Vuonna 1256 perustettu Lviv 
oli halunnut säilyttää historiallisen perusil-
meensä, johon kuuluivat kapeat koukkuiset 
kadut. Niille ei päästetty isoja säiliöautoja tai 
muita monstereita tukkeeksi. Jopa meidän 
matkailuautomme oli siellä vähän ylimitoi-
tettu. Katuja kavensivat molemmin puolin 
parkkeeratut henkilöautot. Me mahduimme 
juuri ja juuri keskellä etenemään. Mutta uk-
rainalaisten kunniaksi on sanottava: kukaan 
ei nostanut meidän vuoksemme meteliä. Ei-
vät vastaan yrittävät menopelit eivätkä siellä 
täällä partioivat liikennepoliisit.    

TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN

Tuokiokuvia
LVIVISTÄ

Jo tien varressa oli esimakua 
Lvivin komeista kirkoista.

Ukrainaan johtava tie oli hyväpäällys-
teista ja autokuskit rohkeita...

Eurot  
vaihtuivat  
Ukrainan  

hryvniksi heti 
rajan ohitet-

tuamme.

Valtavat aurinko-
paneelikentät  
näyttivät kuin  

mäelle kiipeävältä  
järveltä.

Maaseudun talot  
olivat hyvässä maalis-
sa ja muutenkin  
kunnostettuja.
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Silmänruokaa ja mukulakiviä

Lvivissä oli vielä kesäisen lämmintä. Väki 
kulki t-paidoissa ja muissa kevyissä vetimis-
sä. Varsinkin nuoret leimasivat katukuvaa 
muotikuteissaan ja viimeisen päälle lenkka-
reissaan. Tekivät Lvivistä vilkkaan ja iloisen. 
Toki Lviv oli historiallisen vaikuttava, mutta 
se oli myös moderni, elämää sykkivä paikka.

Etsiskelimme matkailuautolle isompaa 
parkkeerausmahdollisuutta. Halusimme ot-
taa kuvia komeista vuosisataisista kirkoista 
ja muista julkisrakennuksista. Mutta ei sem-
moista aluetta löytynyt. Oli pakko yrittää 
ujuttautua pikkuautoille mitoitettuihin ka-
dunvarsipaikkoihin.  Niistä tultaisiin toden-
näköisesti ennen pitkää pois häätämään. Vä-
hän harmitti. Oli tultu Lviviin nimenomaan 
käymään esimerkiksi siinä kuulussa museos-
sa plus niissä paikoissa, joista olimme etukä-
teen lukeneet. Kahvilakäyntikin oli mielessä. 
Mutta se piti jättää väliin parkkipaikkapulan 
takia. Leipomon tuoreet paakelsitkin näy-
teikkunoissa ylläpitivät jatkuvaa kutinaa ma-
kuhermoissa. Mutta ohi vain!

Lyhyitä sattumapysähdyksiä lukuun otta-
matta ajettiin kaupunkia summamutikassa. 
Turisti-infoa ei osunut missään silmään. Kun 
aikamme pyörimme, kävi sillä tavalla, että 
huomattiin olevammekin menossa jo ulos 
runkotielle. Mutta eihän sitä niin helposti 
antauduttu. Käännyttiin vielä kerran takai-
sin. Täytyy kyllä tunnustaa, melko samanlai-
sin lopputuloksin. Kaupunkiin piti näköjään 
tulla joko jalkaisin tai ehkä julkisilla. Ei tällä 
keikalla. Sitten joskus toiste!

Ei Lvivistä silti isommin hampaankoloon 
jäänyt. Mutta yhdestä asiasta tahdon ruikut-
taa. Ne mukulakivikadut!!  Niillä oli koko 
urbaani keskusta päällystetty. Autokyydissä 
heräsi epäilys, että leukojen yhtä mittaa lok-
suessa, joku hammaspaikka saattaisi murtua. 
Ja etenemisnopeudesta! Siitä ei kannata pu-
huakaan.

Nyt ajattelen näin: jos käynnissä olevasta 
sodasta mitään positiivista(!) voisi koitua, 
niin se on tämä: ammusten vaurioittamat 

kadut kannattaisi korjata päällystäen ne au-
toilla, ei hevosvankkureilla ajettaviksi!

Ostokeskukseen vai 
karhufarmille?

Poislähtö Lvivistä joskus puolenpäivän jäl-
keen. Arvelimme ehtivämme Puolaan vielä 
päivänvalolla. Matkaahan oli rajalle vain rei-
lut parikymmentä kilometriä. Mutta ei eh-
timinen ollutkaan kilometreistä vaan muista 
seikoista kiinni.

Ensinnäkin jahkailtiin ihmettelemässä 
valtavia aurinkopaneeleita, joita oli hieman 

Lvivin ulkopuolelle. Ne jo nyt tai tulevai-
suudessa korvaisivat ison osan seudun säh-
köntarpeesta. Todella mahtava hanke, josta 
koituisi ajan kanssa kovasti säästöä!

Kun paneelit oli saatu kameran linssisaa-
liiksi, matka saattoi taas jatkua. Mutta hei, 
tienvarressahan tökötti mielenkiintoinen 
viitta! Se ohjasi Karhufarmille. Ei kylläkään 
sanottu montako kilometriä olisi tälle Ukrai-
nan ”Ähtärille”. Mennäkö vai eikö mennä? 
Ei menty. Kilometrejähän saattoi olla vaikka 
kuinka paljon. Ei ehdittäisi takaisin Puolaan 
saman päivän aikana.

Sitten tuli tosilankeemus: hirveän iso mo-
derni ostoskeskus tilavine parkkialueineen. 
Sinne kurvasi moni. Sinne kaasutimme myös 
me.  Mainitussa ”ostotaivaassa” hryvnioil-
lemme oli reipasta kysyntää. Loppujen lo-
puksi jouduimme vinguttamaan myös visaa. 
Ostoskoriin tuppasi nimittäin kertymään 
kaikenlaista karavaanarille hyödyllistä, syötä-
vää ja muuta. Mielestämme myös edullista. 
Ostoksille oli lehahtanut myös lauma naapu-
rimaa Puolan kansalaisia. Ostivat tupakkaa. 
Me emme. Sauhuttaminenhan aiheuttaa 
syöpää.  Joko puolalaisasiakkaat eivät olleet 
siitä kuulleet tai eivät välittäneet. Heille ker-
tyi koriin tupakkakartonkivuoria.

Paheita on monenlaisia. Meillä se on pul-
la. Nyt oli vihdoinkin tilaisuus herkutella. 
Parkkipaikkaongelmien vuoksi emme olleet 
pystyneet pysäköimään kaupungin kutsu-

vien kahvipaikkojen tai leipomien kulmille. 
Kauppakeskuksessa kerättiin känttyä siitäkin 
edestä.  Valikoimathan olivat tosi runsaat.

Sitten jatkettiin matkaa.

Raja railona aukeaa

Viritteli aikoinaan muuan talvisotamme ru-
noilija. Vaan ei se raja auennut tuosta vain 
meille takaisin Puolaan pyrkijöille. Oli kilo-
metrien jono. Puola ja Ukrainahan kävivät 
vilkasta rajakauppaa. Varsinkin päiväraa-
meissa. Emme olleet osanneet ottaa sitä lu-
kuun.

Jonossa seisoskeli niin henkilö- kuin rek-
ka-autojakin silmänkantamattomiin. Ja 
kaikki pyrkijät syynättiin papereita ja kuor-

Talouselämä 
ja kaupan-
käynti 
kukoistivat 
Lvivissä. 
Katukaup-
piaat myivät 
viljelemiään 
vihanneksia 
ja hedelmiä.

Opperan aukiolla oli 
houkuttelevia kahvi-

paikkoja, mutta ei 
parkkitilaa matkailu-

autolle.

Vanhan kaupungin 
nupukivikaduilla 
liikkui pääasiassa 
henkilöautoja.

mia myöten. Ei auttanut muu kuin odotella.
Aurinko ei ollut vielä laskenut, joten sii-

nä mielessä oltiin ostoskeikasta huolimatta 
hyvissä ajoin paikalla. Oli yksi loppukesän 
kuumimmista ehtoista. Henkilöautoilijat 
päästivät matkustajansa ulos, kun kärryt ma-
telivat jonossa. Siinä tuli monenlaista hätää, 
mm. jano ja nälkä. Onneksi olivat käväisseet 
kauppakeskuksessa ostamassa ruokaa ja juo-
maa. Kassista löytyi sauhuteltavaakin. Yhdis-
tetyt polttoaine- tupakansavu- ym. päästöt ja 
pakokaasut muodostivat sakean saastepilven 
etenevän jonon ylle. Yskitti.

Meitä ei kuitenkaan ihan hirveästi. Mat-
kailuautossahan istuttiin pikkuisen ylempä-
nä. Oli muitakin etuja. Voi odotellessa onkia 
mielin määrin jääkaapista syötävää ja juota-

Länsi-Ukraina on kumpulevaa ja metsäistä.

vaa. Vessakäyntikin onnistui. Sen sijaan hen-
kilöautomatkailijoilla mahdollisuudet olivat 
rajatummat. Ruoka ja juoma loppuivat ja 
hädän tullen ei pystynyt välttelemään julki-
suutta.  Maisema rajalle päin tarjosi pelkkää 
aukeaa peltoa ja kulottunutta niittyä. Yksi-
näiselle tienposkipensaalle oli jonoa.

Ilmeisesti tupakka oli siihen maailmanai-
kaan Puolassa hinnakkaampaa. Moni puola-
lainen kotiinpalaaja, ehkä joku ukrainalaist-
rokarikin, oli sitä joka tapauksessa hamstran-
nut. Mutta tuonnissa taisi olla jonkin verran 
rajoituksia. SunLightin katsomossa nähtiin 
livenä, miten ylimääräiset kartongit oli fik-
suinta viedä maasta toiseen.  Vähän ennen 
rajakontrollia oli oikein huippuesitys tem-
pusta ja miten se tehdään. Mies riisuutui 
lämpimässä kesäillassa ajokkinsa vieressä 
kalsarisilleen. Vyötti vartalolleen teippikiin-
nityksellä riveittäin savukepakkauksia. Sitten 
lököhousut takaisin jalkaan ja pari numeroa 
liian iso kauluspaita yläruumiin verhoksi. 
Vähän pulskalta näytti, mutta läpi tullissa 
meni.

Se on näköjään oppia ikä kaikki.

Kaupunki tänään

Nyt Lviviä voi katsella enää sodan sumupil-
ven läpi. Ajatuksen, että sinne kannattaisi 
paremmalla ja enemmällä aikaa tulla, saa am-
pua alas. Lviviin ei kannata matkustaa. Sieltä 
on parempi paeta. Jos nimittäin pääsee.  

Haluan kuitenkin toivoa, uskoakin, että 
tuo länsiukrainalainen kaupunki kestää. Oi-
keastaan se on kestänyt historiansa aikana jo 
niin monta vallanvaihtoa, että se tulee pärjää-
mään tässäkin elämänsä kovassa kierteessä.

Minä ainakin pidän Lviville ja koko Uk-
rainalle peukkua.  

Sekä mennen 
että tullen 
nukuttiin  
yksi yö rek-
kojen seu-
rassa huolto-
asemalla 
Puolassa.

Paluumatkallakin 
oli rajalla kilomet-

rien jono. Naapurin 
autossa kehitettiin 

tupakkavyö.
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O len itse harrastanut Off-roadia jo 
yli 20 vuotta. Nuorempana oli 
todella mahtavaa päästä ajamaan 

mihin vain sallittuun paikkaan. Sitten al-
koi kilpailuvietti ja monta vuotta kului 
Off-road suunnistuskilpailuja kiertäen.  
Tuo ajopäivillä käyminen ja kilpaileminen 
rupesi jossain vaiheessa tuntumaan liian 
suorittamiselta ja hektiseltä. Kilpailemisessa 
oli vielä auton rakentaminen merkittävästi 
enemmän aikaa vievää kuin itse ajaminen.

Olin jo käynyt kerran Venäjällä katso-
massa maailman rankinta Off-road kil-
pailua Ladoga trophya, tähän katselukier-
rokseen liittyi telttailu Venäjällä ja huono-
kuntoiset tiet. Vuonna 2012 päätin järjes-
tää ensimmäisen safarireissun Venäjälle.  
Keskivertoa hiekkatietä heikommassa kun-
nossa olevat paikallistiet tarjosivat rajan ta-
kana mahtavan tuntuisen maastoajoneuvo-
kokemuksen. Välillä tiet loppuivat kesken 
ja piti laittaa oikein hidasta puolta päälle. 
Kaiken kruunasi vielä iltaleiritulet nuo-
tiolla saman henkisten ihmisten kanssa. 
Heräsi välitön tunne, että tämä on minun 
juttuni. Tässä on kaikki elementit, seikkailu, 
luonto, Off-road, ystävät ja isona bonukse-
na vielä oma puoliso innostui matkailusta. 
Saimme tästä koko perheen harrastuksen.

Monta reissua on tullut heitettyä Venäjän 
puolelle, mutta Venäjän Lapin ja Kuolan nie-
mimaan reissut on jääneet eniten mieleen.

Tässä pieni lyhennelmä vuoden 2017 isos-
ta expeditionreissusta.

Väkeä oli ilmoittautunut reissuun kolmat-
ta kymmenettä autokuntaa ja koska kyseessä 
oli niin pitkä ja iso reissu, niin porukka ja-
kaantui tulemaan ja menemään hieman eri 
aikoja ja reittejä.

Oma suunnitelma oli ajaa ensin Nordkap-
piin ja sieltä Kirkkoniemen kautta Muurman-
skiin ja sieltä muiden kanssa loppupätkät.

Kotoolta lähdettiin ajamaan ensin Jyväs-
kylään, sieltä ajettiin seuraavana päivän Kan-
nonkosken kautta PowerParkkiin ja illaksi 
vielä Kokkolaan. Kokkolasta ajettiin Kemin 
lentokentän kautta Rovaniemelle, jossa seu-
raamme liittyi toinen autokunta, Peltoset 
Kultaisella WJ Grand Cherokeellaan.

Rovaniemeltä ajoimme Tankavaaran 
kultakylään ja sieltä Karigasniemen kautta 
Norjan puolelle. Norjassa leiriydyimme pie-
nelle leirintäalueelle, missä oli suomalainen 
emäntä. Leirintäalue oli Karigasniemen ja 
Lemmijoen puolessa välissä. Kesä oli ollut al-
kureissun todella helteinen ja kuuma, mutta 
Norjan vuoristossa asiat muuttuivat täysin. 
Kylmä ja viima oli leirissä vahvasti läsnä.

Seuraavan päivän etappi oli 
käydä Nordkapissa ja palata 
takaisin illaksi Lemmijoelle. 
Discoveryn 86 kW moottori 
joutui todella koville Nordkap-
piin menevä tunnelin mäissä.

Nordkapista ei nähty kyllä mi-
tään, oli mieletön sumu. Näky-
vyys oli alle kaksi metriä. Takasin 
päin ajettaessa ilma alkoi selkiin-
tymään ja pidimme ruokatauon 
upeissa maisemissa.

Illaksi leiriydyttiin Lemminjoen kylän lä-
himaastoon jonkinlaisen toisen maailmanso-
dan puolustustykkitornin alle.

Seuraavan päivän ajettava matka oli kun-
nianhimoinen, meillä oli tarkoitus majoittua 
Venäjän puolella Zapojarnyin sallitussa ky-
lässä. Sieltä oli varattu hotellihuone jo etu-
käteen.

Itse matka Lemmijoelta Kirkkoniemelle 
olisi ollut navigaattorin mukaan järkevää 
ajaa Suomen kautta. Halusin ajaa pienempää 
tunturitietä mikä menee mm. Ifjordin kylän 
läpi. Tämä päätös oli kyllä hyvä. Aikaa pa-
loi, mutta maisemat olivat yhdet upeimmista 
mitä autoreissuilla näkee. Se on tie, minkä 
ajamista voi suositella kenelle vaan.

Lopuksi myöhään iltapäivällä rupesi Venä-
jän raja lähestymään ja se antaa aina perhosia 
vatsaan. Yli on menty useita kertoja eri pai-
koista, mutta Murmanskin alueen Venäjä on 
lähes kauttaaltaan sotilasaluetta. Siellä ei län-
simaalaisilla ole asiaa juuri minnekään. Kirk-
koniemen ja Murmanskin välissä on kolme 
paikkaa missä turisti saa olla. Avoimia alueita 
on Nikkelin kylä (painokelvotonta ajatusta 
miten luontoa on siellä kohdeltu), Zapojar-
nyn kylä ja Muurmanskin tien varressa oleva 
kahvila ennen sotilaspuomia. Muualle ei ole 
mitään asiaa pysähtyä.

Rajan ylityksessä oli vähän toisella auto-
kunnalla haasteita, ja he joutuivat hakemaan 
vauhtia uudestaan Norjan puolelta. Onnek-
si venäläiset viranomaiset osoittivat halua 
ratkaista asiaa ja kertaviisumilla matkaavat 

saivat viisumiinsa erikoi-
sen leiman. Sillä leimalla 
Peltoset pääsivät pikku 
tuotteiden tiputuksen 
jälkeen palaamaan samal-
la viisumilla uudestaan 
rajanylitysalueelle. Ja it-
se rajan ylitys onnistui 
myös. Siinä oli muutama jännittävämpi hetki 
itse kullakin.

Seuraavana päivänä meillä olikin sitten 
treffit Muurmanskissa muun porukan kans-
sa ja aikaero sähläyksen vuoksi me olimme 
armottomasti tunnin myöhässä. Matkante-
ko tuntui muutoinkin kovin jännittävältä, 

Maastoautomatkailua

kun armeijan alueet olivat koko ajan tien 
molemmin puolin ja eksoottisen näköistä 
tutkaa sekä sotilasrakennuksia oli kaikkialla. 
Kuvia ei kyllä uskaltanut sieltä ottaa.

Muurmanskin treffit olivat Neuvostolii-
ton arktisten puolustajien muistomerkillä. 

Muut olivat jo odotelleet meitä 
siellä sen verran että oli pientä 
kiireen tuntua. Illaksi oli sovit-
tu leiriytyminen Teriberkassa. 
Tämä on koillisin kylä Kuo-
lan niemimaalla mihin turisti 
saa mennä. Jäämeren rannal-
la olevaan pieneen pitäjään 
menee maailman surkein 
hiekkatie, 80 km pelkkää ar-
motonta monttua toisen pe-
rään. Ensimmäisen kerran 
matkan aikana oli hyötyä, 
että oli maastoauto. 

Teriberkassa ihmetytti 
mielettömän iso kallioleik-

kaus, ihan kuin vähän paremmankin Kehä 
kolmosen työmaa olisi ollut käynnissä. Jälki-
käteen luin jostain, että siellä suunnitellaan 
isoa merenalaista kaasun talteenottolaitosta, 
olisiko lie liittynyt siihen. 

Teriberkan iltaleiri oli upea, tyyni ja läm-
min sää houkutti rohkeimmat uimaan Jää-
mereen. 

Aamulla kaikki oli sitten toisin. Jäämerelta 
puhalsi armoton tuuli, mikä pakotti jo viiden 
aikaan aamulla kaikkien kasaamaan leirinsä, 
kun teltat eivät meinanneet pysyä pystyssä.

Lähdimme vielä tutustumaan alueeseen, 
kun kuulimme että lähellä on kaunis vesi-
putous. 

Kokkolan leirintäalueelta.

Nordkapissa.

Ruokailu  
tien vieressä.

Bunkkeri.

Rantaleiri Teriberkassa.

Teriberkan tie.

Jäämeressä uivat.

Kaunis  
vesiputous.
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Toiset olivat jo lähteneet ajamaan kohti 
Revdan kylää, ja me olimme taas hieman jäl-
jessä aikataulusta.

Matkalla tehtiin vielä vähän remonttia WJ 
Grandiin. 

Siirtymä Revdaan kesti viisi tuntia ja kä-
vimme siellä kaupassa. Luulimme, että jääm-
me kylän läheisyyteen leiriin, kun aamu oli 
alkanut jo todella aikaisin. Revdassa selvisi, 
että tiedossa olisi vielä tunturin ylitys. Etu-
joukot eivät olleet enää jaksaneet odottaa 
vaan he olivat jo lähteneet matkaan. Meidän 
kolonnamme piti ruokatauon ensimmäisen 
nousun jälkeen upeissa maisemissa. 

Sitten alkoi jo väsyneelle retkikunnalle 
loputtoman tuntuinen ryskytys kuun kaltai-
sissa maisemissa oleva tunturin lakea pitkin. 
Tämä oli kyllä upea kokemus, mutta olisi eh-
dottomasti pitänyt nukkua ennen ajoa.

Seitsemän tuntia kestäneen tunturirytky-
tyksen jälkeen aloimme laskemaan alas so-
laan, joka on Umba-järven itärannalla. Lasku 
oli huima, siinä oli asteita ja auton jarrutus 
piti tehdä järkevästi.

Kun pääsimme viimein alas tunturista, 
niin vastassa oli suo, minkä ylitys kesti koko 
porukalta viisi tuntia.

Kun viimein pääsimme koko hurjan päi-
vän jälkeen nukkumaan, oli jo seuraavan päi-
vän aamu pitkällä.

Muutaman tunnin kuluttua sovittiin uusi 
kokoontuminen yhden hylätyn tehtaan piha-
maastossa.

Tässä vaiheessa tuli esille, että näin monella 
matkaajalla on paljon eri toiveita ja päädyt-
tiin jakamaan väki kolmeen ryhmään, joista 

Jarno Halme 45 v

•	 omistaja	4x4parts.fi

• Off-roadia harrastanut vuodesta 1999

• Suunnistuskilpailuita aktiivisesti 
2005–2012

• Maastoautomatkailua 2012 lähtien

• 4x4parts varaosakauppaa vuodesta 2007

• Nykyinen autokunta pihapiirissä,  
2 x Land Rover Discovery, Ford Bronco 
2 (pojan auto) Ford Ranger Campper 
asuntoauto. Omistuksessani on ollut 
16-jeeppiä.

• Jeeppi-into alkoi vuona 1982, kun 
isäni osti 1977 vuoden Wagoneerin.

kukin ryhmä menee ajamaan itselleen sopi-
vimman vaatimustason reittejä.

Meidän ryhmämme lähti ajamaan Umba- 
järven itäpuolta myötäilevää vanhaa Revdan 
junaradan huoltotietä.

Tuntureilta ei ollut vielä kaikki lumet su-
laneet ja tämä aiheutti todella paljon vettä 
laskujokiin ja -ojiin.

Matka eteni kivasti ja leiriydyimme met-
sään jonnekin Umba-järven kaakkoiskulmille. 

Umba-järven lounaisnurkassa on Kirovskin 
kaupunki, jonne suuntasimme seuraavaan 
huolto täydennykseen. Tuli myös esille, että 
yhden auton ohjaustehostin rupesi vuota-
maan ja jouduimme hakemaan tähän apua 
Apatiittien kaupungista. Se oli kirjava ja kieli-
taidoton operaatio, mikä toi kuitenkin venä-

läisten ison auttamishalun 
esille. Joku tunsi jonkun, 
joka tunsi jonkun, joka 
tiesi korjaamon. Ja näin 
sekin ongelma saatiin 
korjattua. 

Korjaamoepisodin jäl-
keen oli suunnitelmissa ajaa Umba Highway 
läpi. Tämä 160 km pitkä tienpätkä on over-
landingia parhaimmillaan. Periaatteessa se on 
karttatie, joten mitään kalliokolhimista siellä 
ei ole, mutta kuitenkin tie on niin huono, et-
tä hidasta aluetta tarvitaan aina välillä.

Päivä oli venynyt jo pitkäksi ja löysimme 
hienon leiripaikan ihan Umba Highwayn 
pohjoispäästä.

Seuraavan päivän lähdimme ajamaan ete-
lään ja ihan tien pohjoispäässä on yksi hylät-
ty lentokenttä. Siellä kävimme vähän kiihdy-
tyskisailemassa ja hauskaa pitämässä. 

Umban tien varressa on yksi asuttu ja 
muutama hylätty kylä, me ajoimme sen läpi 

Autot tunturin päällä. Tässä tehdään 
remonttia  

WJ Grandiin.

Näkymä rotkoon.

Varaosaliikkeen 
pihalla.

yhdessä päivässä, tie piti sisällään ojia, suota, 
mutaa ja vesistöjen ylityksiä. Seuraava leiri 
olikin Umban kaupungista pikkasen itään 
päin.

Täällä pidettiin mukavat nuotioleirit ja 
seuraavana aamuna osa porukasta lähti kat-
somaan Kuzomenin hiekkaerämaata. Itse 
olin sen jo käynyt katsastamassa aiemmin ja 
käytin tämän päivän leirin valvontaan ja lep-
poisaan olemiseen.

Iltapäivällä lähdimme kohti Suomen rajaa 
ja ajoimme Kantalahden kaupungin läpi. 
Viimeinen leiri oli ihan rajavyöhykkeen reu-
nalla yhdellä hiekkakuopalla. Pidimme siellä 
saslikkikemut.

Viimeisenä aamun lähdimme aikaisin ra-
jalle ja ylitys meni melko helposti. Suomen 
puolella osa lähti Kemijärvelle ja sieltä junal-
la takaisin etelään. Me lähdimme kahden au-
ton kanssa työntämään suoraan Salla-Helsin-
ki väliä. Kun muutaman teknisen ongelman 
jälkeen oltiin neljän aikaa aamulla kotona, 
niin tuntui että nyt on istuttu autossa.

Koko reissu heitettiin kymmenessä päi-
vässä ja kilometrejä tuli reilusti yli 4000 km. 
Off-roadin osuus oli tästä ihan murto-osa, 
mutta ilman maastoautoa tämä reissu ei olisi 
ollut ajettavissa.

Parasta oli taas leirielämä mukavien ih-
misten seurassa, ajaminen ja seikkailu tulee 
tähän vielä bonuksena päälle.

Tämän reissun jälkeen olen käynyt vielä 
kerran Kuolan niemimaalla ja tulevaisuudek-
si haaveilen uutta reissua.

Hylättyyn vankileiriin vievä 59-tie olisi ki-
va käydä ajamassa. 

Jarno Halme
4x4parts.fi

ps. Toivottavasti nykytilanne paranee ja vielä 
joskus tulevaisuudessa pääsee kohtaamaan 
itänaapurin kansalaisia, jotka ovat ystävällis-
tä ja avuliasta kansaa.

Kiihdytyskisailemassa hylätyllä lentokentällä.

Korjaamolla.
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VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ WWW.SAPPEE.FI

CARAVAN -ALUE AVOINNA KOKO KESÄN

Varaukset ja tiedustelut myyntipalvelusta  
p. 020 755 9975 tai sappee@sappee.fi

TUO VAUNUSI 
SAPPEELLE!

TALVEN KAUSIPAIKAT  
2022/2023  

22€

330€

KESÄN VUOROKAUSIPAIKAT
/yö/vaunukunta, sisältää sähkön

Käytössä 16.9.2022-1.5.2023

KESÄN KAUSIPAIKKA
Käytössä 9.5.-11.9.2022
Sähkö kulutuksen mukaan 0,30€ /kWh

Sis. 1 henkilökohtaisen kausikortin (norm. 890€)
Ilman kausikorttia 710€ (norm. 790€)

810€alk.
ENNAKKOMYYNNISSÄ 

31.8.2022 SAAKKA 

KARAVAANARIN
SEIKKAILUPAKETTI

norm. 158,90€
75€

/hlö

   PAKETTI SISÄLTÄÄ
·  2 pv majoitus  
 Sappeen vaunualueella
·  2 pv liput Sappeen  
 seikkailupuistoon sekä  
 Zip Line & Base Jumpiin  
·  1 pv Särkänniemi-ranneke
·  10€ ravintolakuponki  
 Sappeen ravintoloihin

MAJOITU SAPPEEN CARAVAN-ALUEELLE  
JA VIETÄ VILLI SEIKKAILULOMA  

SAPPEEN SEIKKAILUPUISTOSSA SEKÄ 
SÄRKÄNNIEMEN HUVIPUISTOSSA!

M istähän tämän tarinan aloittai-
si.... vaikka sieltä noin 30 vuo-
den takaa. Meillä oli iso Chevy 

van-perheauto, neljä lasta ja asuntovaunu. Se 
mahdollisti monet ihanat kesälomat. Kun on 
kotona lomalla pitää laittaa ruokaa, tiskata, 
siivota, pestä matot, ikkunat, järjestää ullak-
ko ja kellari, kerätä marjat ja sienet, pakastaa 
ja tehdä hillot jne. Kun lähtee reissuun, on 
koko päivä aikaa puuhailla yhdessä lasten 
kanssa. Välillä matkustetaan, mietitään seu-
raava kohde ja nautitaan yhdessäolosta - ihan 
rennosti. Jos on lämmintä ja mukava paikka, 
jäädään useammaksi päiväksi. Lapsiperheelle 
tärkeitä alueen valinnassa ovat turvallinen ui-
maranta, leikkikenttä, pesukone ja joku ruo-
kakauppa. Naureskeltiin silloin, että reissus-
sa olo on halvempaa kuin olla kotona, koska 
SFC-alueilla lähes kaikki kuuluu hintaan. 
Hullua, miten vähällä tavaramäärällä tulee 
toimeen koko kesäloman ajan. Kassillinen 
vaatteita jokaiselle ja yksi yhteinen lelukassi. 
Muutamia pelejä ja värityskirjoja sadepäiviä 
varten, silloin kun sade ropisee vaunun kat-
toon. Kun tultiin kotiin, lapset ihmettelivät 
niitä kaikkia leluja, jotka olivat jääneet ko-
tiin, ja ne olivat kuin uusia.    

Tuntui mukavalta, kun omat lapset muis-
tavat nämä lapsuuden asuntovaunureissut 
niin kivoina kokemuksina, että jo kaksi 

heistä on liittynyt karavaanareihin, ja saanut 
oman karavaanarinumeron. 

Kun lapset kasvoivat ja menivät kesätöihin, 
saimme matkustella kahdestaan miehen kans-
sa. Olihan se outoa, ruokaa ei tarvinnut tehdä 
kuin kahdelle. Usein kävimmekin jossain syö-
mässä hyvän lounaan, se on edullisempaa ja 
helpompaa kuin ruokakaupassa käynti. 

Meillä on neljä lastenlasta, ja siitä alkoikin 
uusi kausi. Mummon ja papan luo voi kyllä 
tulla yökylään, mutta jos mummo ja pappa 
lähtee reissuun, niin voi vaikka päästä mu-
kaan. 

Nyt näkee taas alueet eri silmin, miten lap-
set ja lapsiperheet on otettu huomioon. Olen 
ollut tyytyväinen SFC-alueisiin. Aika mo-
nessa on hyvin hoidettu lasten leikkipaikka, 
turvalliset laitteet ja lelut, sekä myös lasten 
sisäleikkitila. 

Muistan kun toiseksi nuorin lapsemme 
oli vain kaksi viikkoa vanha, kun lähdimme 
reissuun. Monessakaan paikassa ei ollut las-
ten hoitotilaa ja kauhistutin mummot, kun 
minulla oli todella pieni vauva mukana. Vau-
va nukkui hyvin reissussa ja oli ihan tyyty-
väinen. Hankalampaa on sitten noin vuoden 
ikäisen kanssa, joka ei enää pysy paikoillaan. 
Mutta kaikesta on selvitty. Neljä lasta nukkui 
ihan hyvin, kun oli oma tuttu ja turvallinen 
nukkumapaikka. 

Omien lasten kanssa kävimme joka kesä jossain huvipuistos-
sa, ja ne olivat niitä kesän kalleimpia päiviä. Koko porukalle 
rannekkeet, syömiset ja juomiset. Ne on jääneet muistoihin, 
mutta myös erikoiset luontokohteet. Olemme kiertäneet ko-
ko Suomen, vähän Ruotsia ja Norjaa ja löytäneet monta upeaa 
luontokohdetta, saaristoa, järviä, jokia ja tuntureita. 

Nykyisin on helppo löytää luontoreittejä. Ennen oli paperi-
nen taiteltu kartta ja Caravan-leirintäopas. Nyt on puhelimessa 
netti, navigaattori ja se Caravan-leirintäopas. Lähes jokaisen 
kunnan kotisivuilta löytää nähtävyyksiä ja luontoreittejä. Jos-
kus hyvän vihjeen voi saada muilta karavaanareilta, vaikka sau-
nassa. Niin ainakin meille on käynyt.  

Olemme olleet lapsenlapsen kanssa kivisellä pirunpellolla (se 
on luonnon oma huvipuisto, voi hyppiä kiveltä kivelle ja tasa-
painoilla), matalilla hiekkarannoilla uimassa, näköalatorneilla 
ja olemme löytäneet monta hyvää kiipeilypuuta. Parasta on 
myös uudet kaverit. 

Elämyksiä on myös syödä aamu- ja iltapala ulkona, pelata 
jotain esim. Uno-peliä ulkona ja odottaa, että helteinen ilma 
jäähtyy. Tehdä pieni veneretki ja katsella auringonlaskua. Kaik-
ki on jotenkin helppoa ja lähellä. Vaunussa nukuttaakin parem-
min ja pienessä tilassa on turvallista, aikuiset ovat ihan lähellä. 

Tässä muutamia kuvia, jotka muistuttavat ihanista kesämuis-
toista. Tänä kesänä niitä tulee taas lisää.  

Turvallisia ja mukavia reissuja kaikille, ihan kaikenikäisil-
le karavaanareille 

toivottaa Ulla Nummi 
– neljän aikuisen lapsen äiti ja  

neljän pienen mummo

Reissussa
LASTEN KANSSA

Muistoja 1990-luvulta. Autossa ja 
vaunussa oli tilaa kuudelle. Kanootti 
kulki myös mukana.

Ei pääse eksymään, kun mummon ja  
papan vaunu on vähän erilainen kuin 
muut, pyöreämpi ja värikkäämpi.

Pikkuserkkujen kanssa (Mänttä).

Papan kanssa meren rannalla (Ohtakari, Kokkola).

Osa luontoreittiä  
(Fäboda,  
Pietarsaari). Luonnon oma kiipeilyteline.
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A lkuun hieman haastetta teki sähkö-
auton erilaisuus polttomoottoriau-
toon. Itse olen usein päätynyt die-

selautoon, joilla parhaimmillaan on helposti 
ajettu 1500 km ennen kuin tarvitsee käydä 
tankilla. Sähköautolla tuollaisista matkoista 
on turha haaveilla. Lisäksi VW:n akku on 
niin pieni (vain 32 kWh), että ei sillä viral-
lisen mittauksen mukaan pääse kuin 260 
km (WLTP). Kesän aikana kurvailtaessa tu-
li hyvin tutuksi kyseisen auton lataaminen. 
Uppi ottaa todella huonosti sähköä vastaan, 
minkä myötä latausreissut kestää pitkään. 
Oma suositus on, että käy kokeilemassa la-
taamista ennen auton ostoa. Osaan autoista 
on myös saatavilla latauskäyriä, miten ne ot-
taa sähköä vastaan. Tämä helpottaa hieman 
valintaa. Polttomoottorin osalta on tottunut 
todella helppoon tapaan tankata auto. Aja 
mittarille. Syötä pankkikortti. Ala tankkaan. 

Ihan sama kenen se asema on. No ei onnistu 
sähköautoilla. Puhelimessa pitäisi olla mil-
joona eri appia eri operaattoreiden latureille. 
Yksikään laturi ei toimi pankkikortilla, vaan 
ne vaatii aina puhelimeen oman sovelluk-
sen. Jos käytät väärää sovellusta, niin sieltä 
puskee mukava roamingmaksu ja lataus on 
todella kallista. En tiedä miten vaikeaa oli-
si esim. lähimaksu laturille? Laturi veloittaa 
tyyliin max. 50 € latauksesta. Mitä itse on 
noita julkisia latauspisteitä käyttänyt, niin 
yhdessäkään en ole edes 10 € maksua saa-
nut aikaiseksi. Toinen on, että hinta ei näy 
missään. Se on siellä sovelluksessa. Typerää. 
Jostain syystä paatuneet sähköautoilijat pitä-
vät tuota hyvänä asiana. En voi ymmärtää, 
miten tuo on muka hyvä asia? Lisäksi Up oli 
jostain syystä todella ronkeli eri latureiden 
kanssa. Se ei vaan toimi kaikkien latureiden 
kanssa. En tiedä miksi. Enkä tiedä koskeeko 

tuo myös muita sähköautoja? Kuinka monta 
kertaa polttomoottoriauto ei ole suostunut 
ottamaan polttoainetta tankkiinsa mittarilta?

Mutta jos unohdetaan tuon auton kesä-
käyttö, missä ei pahemmin mitään ongelmaa 
ollut latausta lukuun ottamatta. Pisin matka 
mitä akulla pääsi oli 320 km. Kokeilin myös 
Turun reissun ajaa mahdollisimman talou-
dellisesti (kaikki ecoasennot tapissa ja max. 
80 vauhtia) ja seuraavalla viikolla sama reissu 
100 vauhtia motarilla ilman sen kummem-
paa ecoilua. Maksimi ecoilulla pääsin reiluun 
9 kWh/100 km kulutukseen. Silloin ei mm. 
ilmastointi tai lämmitys toimi. Seuraavan vii-
kon reissu ilman ecoiluja meni 12 kWh/100 
km kulutuksella. Minkä myötä totesin tuon 
ecoilun olevan kyllä niin turhaa hommaa. 
Se ei paljoa ajomatkaa tuo lisää, matka-aika 
kasvaa ja ennen kaikkea ajomukavuus kärsii, 
kun ei ole lämmitystä tai ilmastointia.

Syksyn koittaessa alkaakin ongelmat. 
Nimittäin ulkolämpötila. Polttomoottori-
autolla ulkolämpötila ei nyt niin valtavasti 
vaikuta kulutukseen. Toki jos lyhyttä matkaa 
ajaa, niin siinä vaikuttaa. Mutta se tankin 
täyttö on niin nopea operaatio. Lämpötila 
ei vaikuta sen nopeuteen. Mutta sähköau-
tossa vaikuttaa. Melko radikaalisti alkoi la-
tausnopeudet tippua, kun lämpötila lähestyi 
nollaa, minkä myötä laturin luona vietettävä 
aika kasvaa. Akulla päästävä matka, eli ran-
ge, lyheni myös huomattavasti. Nollan pin-
taan auton ilmoituksen mukaan pääsi vajaa 
200 km. Vielä suuremmat ongelmat alkoi, 
kun ulkolämpötila meni -15 nurkille. Ni-
mittäin lämmitysteho alkoi loppua. Upissa 
melkein kaikki sisäpinta on paljasta peltiä. 
Joka oikein hohkaa kylmää koko ajan. Li-
säksi kun penkin lämmitintä tarvi, niin se 

kesti 2 viikkoa käyttöä ja hajosi. Huoltoon 
on kuukauden jono, missä vain katsottiin, 
ettei se tosiaan toimi. Varaosan toimitus kesti 
kuukauden ja ajan saaminen huoltoon kesti 
taas kuukauden. Siinä se melkein menikin 
ilman penkinlämmitintä koko se kausi, kun 
penkinlämmitintä olisi tarvinnut. Kun pak-
kanen meni -20 niin auton suuttimista tulee 
vain pieni hönkäys lämpöä. Autossa olisi pi-
tänyt olla karvahattu, paksut hanskat ja kelk-
kapuku niin olisi ollut lämmin. VW huolto 
ei myöskään oikein vakuuttanut ongelman 
selvittämisen suhteen, koska he ajavat auton 
lämpimään halliin, missä ongelmaa ei tieten-
kään ole ja toteavat auton puskevan normaa-
listi lämpöä. Eikä auttanut, vaikka etukäteen 
sanoin, että kova pakkanen on se ongelma. 
Kovan pakkasen myötä myös range tippui 
melko naurettavaksi 100 km matkaksi. Tosin 
pääset kyllä pidemmälle, mutta silloin iskee 
virransäästöt päälle. Jotka poistaa autosta 
lämmityksen. Kiva ajaa jäisellä autolla. Sil-
loin ei myöskään toimi penkinlämmitin, eikä 
tuulilasin lämmitin. Sähköautoissa on myös 
usein etäkäyttöohjelmistot, millä voit etukä-
teen lämmitellä autoa tai kesällä viilentää. Se 
on kätevää. Paitsi VW tapauksessa kyseinen 
ohjelma ei suurimmaksi osaksi toiminut. Ky-
seessä on vielä maksullinen softa, jonka saat 
ensimmäisen 2 vuoden ajaksi ilmaiseksi ja 
siitä eteenpäin se maksoi muistaakseni 140 
€/vuosi? Ei todellakaan ole tuon arvoinen 
softa, kun puolet ajasta se ei toimi. 

Lopulta itsellä meni hermo VW:n toimin-
taan. Oli aika katsoa pikkusen parempaa 
sähköautoa tilalle. Nissan Leaf vaikutti hy-
välle. Käytettynä kävin katselemassa. Leafin 
ongelma tosin on lataus. Se ei tue kuin yk-
sivaiheista ac-latausta ja pikalataus on CHA-
deMO-liittimellä. Jota taitaa käyttää vain 
Nissan ja Mitsubishi? Kaikki muut käyttävät 
CCS-latausta. Tuo näkyy taas pikalatureilla. 
Monessa paikkaa on esim. 4 kpl CCS laturei-
ta ja vain yksi CHAdeMO laturi. Tuo yksi-
vaiheinen ac-lataus on myös ongelma. Esim. 
itse saan kotona kolmivaiheisen latauksen, 
minkä myötä tarjolla olisi 11 kw sähköä au-
tolle. Upissa oli kaksivaiheinen lataus, minkä 
myötä siihen sai 7.2 kw nopeudella sähköä. 
Samasta liittimestä Leaf ottaisi vain 3.6 kw. 
Minkä myötä latausaika on reilusti pidempi. 
Leaf tukee kyllä 32A latausta, eli jos vaan on 
32A sulakkeet kotona niin silloin yksivaihei-
sesta latauksesta saisi 7.2 kw sähköä Leafiin. 
Muutoin Leaf olisi kyllä ollut todella hyvä 
vaihtoehto. Veli itseasiassa kävi itselleen os-
tamassa tuollaisen Leafin ja ainakin hän on 
ollut todella tyytyväinen siihen. Mitään vi-
koja ei ole vielä ollut ohjelmistossa tai autos-
sa. Kävin myös kokeilemassa uutta VW ID.4 
autoa. Siinä on muuten melko iso auto ah-
tailla tiloilla. En tiedä mihin se tila on hukat-
tu? Melko samanlaisia ohjelmisto-ongelmia 
siinä oli. Lisäksi kun auto on tungettu täy-
teen turhanpäiväisiä antureita ja tutkia niin 
mm. keskellä Kehä 3:sta se yllättäen päätti 

ajaa 50 vauhtia. En tiedä mistä moinen tuli, 
mutta kertoo hyvin VW:n ongelmista. Auto 
on yhtä keskeneräistä ohjelmaa. Onnea vaan 
kaikille ketkä ostaa VW:n sähköautoja.

Eräässä autoliikkeessä oli 3 kpl BMW 
i3-autoja. Jotka ovat myös sähköautoja. 
BMW ei itselle kyllä alun perin ollut vaihto-
ehto. Mutta kun sitä kävi kokeilemassa ja ko-
keilin myös, miten se ottaa sähköä vastaan, 
niin mielenkiinto heräsi. Lisäksi i3 on saanut 
lisävarusteena REXin. Eli Range Extenderin. 
Kyseinen ominaisuus on muuten n. 5000 € 
maksanut lisävaruste. Se poistaa autosta il-
malämpöpumpun ja tuo autoon bensakäyt-
töisen generaattorin 9-litran bensasäiliöllä. 
Jonka ainoa tehtävä on ladata akustoa. Tä-
män ominaisuuden myötä päädyin vuoden 
2016 BMW i3 94 Ah REX-versioon tam-
mikuussa 2022. VW meni autoliikkeeseen 
vaihdossa, missä ne myi auton 2 päivän si-
sällä eteenpäin. Jostain syystä BMW on ai-
noa valmistaja, joka käyttää ampeereita akun 
koon kertomiseen. Muita malleja on 60 Ah 
ja 120 Ah. Vain 60 Ah- ja 94 Ah-malleihin 
saa REXin. Tämä 94 Ah on suurin piir-
tein samankokoisella akulla varustettu mitä 
Upissa oli. Eli rangea ei tule akun suhteen 
sen enempää. Mutta REXin myötä saa n.150 
km extra matkaa. REX ominaisuus saisi olla 
kyllä kaikissa sähköautoissa vakiona. BMW 
ottaa myös hienosti sähköä vastaan. Pikala-
turilla saa oikeasti sen max. 50 kw sähköä si-
sään, joka on pikalatauksen maksimi nopeus 
esim. Lidlin latureilla. Tämä muuten tapah-
tuu ihan 87 prosenttiin asti, mistä latausno-
peus alkaa pudota. Mutta 95 prosenttiin asti 
ladataan yli 20 kw teholla. Tuo prosentti on 
siis akun latauksen taso. Sähköautossa erit-
täin usein tuo 80 prosenttia on se taso mihin 
kannattaa lataus lopettaa kun latausnopeus 
tippuu radikaalisti alaspäin. Se viimeinen 
muutama prosentti voi helposti viedä jopa 
tunnin. Kotona ladattaessa saa hienosti 11 
kw sähköä sisään, joka on ac-latauksen mak-
simi nopeus. Koska akku on melko pieni 
niin kotona akun saa tyhjästä täyteen noin 
3 tunnin aikana kotona. Pikalaturilla on riit-
tänyt noin 20 min ja matka jatkuu. BMW:l-
lä tuli myös koettua -25 asteen pakkanen, 
missä Up ei koskaan ollut käynyt. Eikä ollut 
mitään ongelmaa. Lämpöä riitti. Itse ajelen 
myös erittäin usein eco-ohjelma päällä. Se 
ei i3:ssa leikkaa lämmitystehoa. Hyvin läm-
pö riittää. Itseasiassa pidän tuota ecoasentoa 
parempana siksi, kun puhallin ei huuda niin 
lujaa. Talvella pisin matka mitä i3:lla tuli 
ajettua oli n.150 km pelkällä akulla. Tosin 
vaikka sähkö loppui, niin REX-ominaisuus 
aktivoituu automaattisesti ja alkaa syöttämää 
sähköä akustolle. Pääsin hienosti perille 200 
km matkan ilman pysähdyksiä. I3:n myötä 
latausahdistus, joka oli melkein koko ajan 
Upin kanssa läsnä, on puuttunut täysin. 
Mikäli ajaa pidemmälle niin tuo 9-litran 
tankki täytetään niin nopeasti ja matka voi 
taas jatkua. Itseasiassa kun kevään liittoko-

TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

VUOSI
sähköautolla

kous pidetään Vuokatissa, niin meinasin 
ajaa i3:lla sinne. Matkaa tulee reilu 550 km. 
Tuo bensasäiliön täyttö tapahtuu n.150 km 
välein, niin siinä saa samalla pienen jaloit-
telutuokion pidettyä. Kokeilin myös Turun 
messuilta ajella 120 km/h vauhdilla kotiin 
koko moottoritien matkan. Ei ollut mitään 
ongelmaa. Ämmässuon kohdalla akussa oli 
enää 6.5 prosenttia virtaa ja REX käynnistyi. 
Se päästi akun pienimmillään 2.5 prosen-
tintasolle, mutta sen jälkeen se latasi akkua 
enemmän mitä virtaa kului. Vaikka ajoi 120 
vauhdilla. I3:ssa toimii myös etäkäyttösoftat 
hienosti. Kertaakaan ei ole ollut ongelmaa 
ohjelmiston kanssa. Joka oli ihan arkipäivää 
Upin kanssa. Etäkäyttö ohjelmat eivät myös-
kään maksa. Autossa oli vuoden 2016 na-
vigaattori, joten sen suhteen tuli maksettua 
karttojen päivityksestä niin sai tuoreet kartat.

Tällä hetkellä BMW on saanut ensimmäi-
sen vikansa esille. Lämmitys lopetti toimin-
nan kesken ajon, eikä ole sen jälkeen toimi-
nut. Se ehkä on sulake, mutta jostain syystä 
BMW ei kerro yhtään mitään mitä minkäkin 
sulakkeen takana on, vaan ne kerrotaan vain 
symboleilla, mitä sulakkeen takana on. No 
ei hajuakaan mikä symboli on lämmityksel-
le. Vahva veikkaus, että lämmityksen vastus 
on vaan entinen. Auton oma diagnostiikka 
ei kerro mistään viasta, eikä yleismallinen 
vikadiagnostiikka ohjelmakaan mitään vikaa 
löydä. Siitä mielenkiintoista, että kun ostat 
käytetyn sähköauton niin oletat, että voi-
sit viedä sen vaikka jonnekin Mekonomen 
korjaamolle. No et voi viedä. Niillä ei ole 
sähköautoille osaamista. Ainoa paikka mi-
hin voit sen viedä on merkkiliike. Sielläkin 
kuulemma aina kun autoa huolletaan, niin 
ensimmäisenä auto viedään nosturipaikalle. 
Sen jälkeen tämä sähkömies sitten laittaa va-
roitustolpat ja narut siihen auton ympärille. 
Siihen ei saa tulla ketään muuta tolppien ja 
narujen sisäpuolelle kuin henkilö kenellä on 
lupa korjata sähköautoja. Tuntuu kyllä hie-
man naurettavalle. Mutta sellainen se Sään-
tö-Suomi on. 

No mitä tässä vuoden aikana on oppinut? 
Jos haluat kurjuutta elämään, niin osta VW:n 
sähköauto. Saat auton, joka on täynnä ohjel-
mistovikoja ja etäkäyttöohjelmia, jotka eivät 
toimi. Jos haluat ilman ongelmia ajella ilman 
latausahdistusta, niin hanki i3 REX-ominai-
suudella. Toki tuo REX ei ole mikään pa-
kollinen varuste. Tuo ottaa sen verran hyvin 
sähköä vastaan, että ei tarvi latureilla kovin 
kauan viettää aikaa. Puolen vuoden aikana 
Up sai mittariinsa 20 tkm. Ensimmäisen 3 
kuukauden aikana i3 on saanut 15 tkm. Eikä 
tarvi välttämättä omistaa toista autoa pidem-
pää reissua varten, koska REXin myötä pi-
demmät reissut eivät ole ongelma. 

Viime vuoden toukokuussa sain itselleni tilaamani  
VW E-Up! sähköauton. Itsellä ei tätä ennen ollut oikein 
mitään kokemuksia sähköautoista. Työkaverilta tuli paljon 
kyseltyä sähköautosta ennen sen ostoa. Hänellä on vuosi 
ollut Nissan Leaf ja itse asiassa tällä hetkellä hänellä on 
niitä kaksi.
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Kuulumisia Helsingin yhdistyksestäKuulumisia Helsingin yhdistyksestä TEKSTI: ARMI YLIKORPI  KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

Tuurin osakilpailuun osallistuneet carambistit ja päätuomari yhteiskuvassa.

PÄÄKSIN POSSUT

Helsingin yhdistyksen ja Pääkslahden kara-
vaanarit ry:n yhteiset Pääksin Possut järjeste-
tään Pääkslahdessa 10.–12.6.2022.

Treffimaksu on 70 € / yksikkö, hinta si-
sältää paikan, valosähkön, ruokailun sekä 
ohjelmat. Treffimaksu kattaa vaunu- / auto-
kunnan, jossa on kaksi aikuista ja neljä lasta. 
Lisähenkilöiltä veloitetaan 20 € / henkilö. 
Kausipaikkalaisten ohjelmamaksu 40 € / 
yksikkö ja päiväkävijöiden maksu on 20 € / 
henkilö.

Treffi- ja ohjelmamaksujen rahastus tapah-
tuu alueelle saavuttaessa. Yhdistys työskente-
lee treffeillä edelleenkin ilman maksupäätettä 
eli maksutapana käy ainoastaan käteinen. 

Treffeillä löytyy ohjelmaa kaikenikäisille. 
Trubaduuri Petri Pietilä viihdyttää treffi-

vieraita perjantaina 10.6. ja Kuudes Joulukuu 
-orkesteri lauantaina 11.6. Treffilauantaina 
on kilpailuja lapsille ja aikuisille. Treffien pää-
ohjelmana on possun syönti lauantaina.

Treffien yhteydessä ajetaan Caramba 
Cup:in toinen osakilpailu.

Treffien ohjelma on nähtävillä Helsingin 
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.
sf-caravanhelsinki.fi / tapahtumakalenteri, 
Facebookissa osoitteessa SFC Helsinki löyty-
vän tapahtuman ohesta ja liiton tapahtuma-
kalenterista. 

Treffeille tulevia muistutetaan myös sii-
tä, ettei treffeille voi varata paikkoja. Jos siis 
haluatte vierekkäiset paikat ystävän kanssa, 
on teidän saavuttava alueelle samanaikaises-
ti. Katoksia ja telttoja emme tilanpuutteen 
vuoksi voi treffeillä käyttää.

CARAMBA CUP

Vuoden 2022 Caramba Cup:in avauskilpailu 
ajettiin 30.4.2022 SF-Caravan Matkailuau-
toilijat ry:n Vapputreffien yhteydessä Tuuris-
sa. Kilpailupaikka oli leirintäalueen välittö-
mässä läheisyydessä, jonka johdosta kilpailua 
seurasi ajoittain runsaskin yleisö. Erittäin 
viileä vappusää ajoi tosin yleisön välillä ha-
keutumaan lämpöisempään paikkaan.

Matkailuautosarjan voittoon ajoi Juha-
ni Peteri (Helsinki). Toiseksi sijoittui Timo 
Aho (Helsinki), kolmanneksi Kari Härkö-
nen (Helsinki) ja neljänneksi Simo Taipalus 
(Helsinki).  

Caramba Team Helsinki toivottaa Simo 
Taipaluksen tervetulleeksi teamin jäseneksi.

Äitienpäivä- 
 kahvien tarjoilut.

Jaana Poutiainen sai Äitienpäivä-
kahveilla ruusut ja pikkulahjat.

Iris Lundqvist Äitienpäiväkahveilla.

Anu Härkönen 
ja yhdistyk-
semme sihteeri 
Armi Ylikorpi 
seuraavat 
Tuurin Caram-
bakilpailua, 
kuva Mari 
Pursiainen.

Caramba Team Finland verrytteli Cup-kil-
pailun jälkeen vetämällä matkailuautoa, 
kuva SF-Caravan Matkailuautoilijat ry.

MUUTA

Yhdistyksen toimihenkilöt ovat jatkaneet 
aktiivista osallistumistaan liiton järjestämiin 
koulutuksiin. Webinaarien lisäksi on osallis-
tuttu Leirintämatkailun kehittämispäiville 
Nastolassa ja Yhdistystoiminnan kevätkier-
tueelle Etuniemeen. 

Puheenjohtajapäiville emme tänä vuonna 
valitettavasti saaneet edustusta, syynä pande-
mia ja yhdistyksen samanaikaisesti järjestämä 
Ajoharjoittelutapahtuma. 

Yhdistyksen kalenterissa on merkintöjä 
osallistumisesta kanssayhdistysten juhlat-
reffeille mahdollisuuksien mukaan. Ensim-
mäisenä tämän lehden ilmestymisen jälkeen 
on SF-Caravan Väst-Nyland rf:n 50+ juhlat 
17.–19.6.2022 Raaseporissa. Yhdistys täytti 
viime vuonna 50 vuotta, mutta joutui tietystä 
syystä perumaan suunnitellut juhlansa.

Toimintatoimikunta järjestää perintei-
sen rannaltaongintakilpailun 31.8.2022 klo 
18.00 Vuosaaren Uutelassa. Tapahtuman il-
moitus toisaalla tässä lehdessä. 

ÄITIENPÄIVÄKAHVIT

Äitienpäiväkahvit järjestettiin toimistolla 
kahden vuoden tauon jälkeen 5.5.2022. Toi-
mintatoimikunta oli tilannut äideille kakut, 
ruusut ja pikkulahjat. Kahveille osallistunei-
ta oli tänä vuonna todella vähän, ei ole tie-
toa oliko syynä kolea kevätsää, ajankohta tai 
joku muu. 

Suuret kiitokset niille, jotka tulivat paikalle!

Yhdistelmäsarjan voittoon ajoi Elis Buss-
man (Helsinki). Toiseksi sijoittui Janne Kal-
lio (Helsinki) ja kolmanneksi Eero Musto-
nen (Väst-Nyland).

Onnittelut carambisteille!
Caramba Team Finlandin joukkue osallis-

tui välittömästi kilpailun jälkeen treffiohjel-
massa olleeseen matkailuauton vetokisaan. 
Joukkue hävisi voittajajoukkueelle ”kunnon 
carambatyyliin” vain 0,4 sekuntia. Joukku-
eeseen kuuluivat Elis Bussman, Eero Mus-
tonen, Milja Santanen, Mikko Santanen, 
Tuula Vähä-Vahe ja Lasse Vähä-Vahe. Val-
mentajana toimi Juhani Peteri.

Pysähtyneet Vankkurit
Matti 
Lipasti

SF-C 125145

s. 9.2.1936 
k. 13.2.2022

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Helsinki ry

Pysähtyneet Vankkurit
Yhdistyksemme 

aktiivijäsen
Kari Arto Aulis 

Virtanen
SF-C 22888
s. 19.4.1941 
k. 3.3.2022

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Helsinki ry

Yhdistyksen viime kesänä ostama uusi 
peräkärry on talven aikana saanut uuden il-
meen. Kärryyn laitettuja etanatarroja on tar-

jolla myös jäsenille. Koot ovat iso 70 x 70, 
jonka hinta on 25 euroa / kappale ja pieni 10 
x 10, jonka hinta on 1 euro / kappale.

Yhdistyksen uusi perkärry 
on saanut kevään aikana 

teippauksen.



2 / 202236    1 / 202236

Lasten Oma
sivu

Yli 400 matkailuajoneuvon jatkuvasti  
vaihtuva valikoima ympäri Suomen

KOHTI KESÄN 
REISSUJA!

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

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

Katso lisätiedot osoitteesta RINTA-JOUPPI.COM



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:

Kesäkuu
10.–12.6. Pääksin Possut Pääkslahdessa SF-C Helsinki, 
  Pääkslahden karavaanarit ry
11.6. Kesäpetanquekisat Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
17.–19.6. SFC Väst-Nyland 50 vuotta,  SF-C Väst-Nyland
 Raasepori
  

Heinäkuu
10.–17.7. NCT 2022, Falun, Ruotsi

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,  SF-C Helsinki
 Vuosaaren Uutela
  

Syyskuu
17.9. Syyspetanque Vantaan Tallilla  SF-C Vantaa
17.–19.9. Syystreffit, Silversand SF-C Hankoniemi / Hangöudd
22.–25.9. Caravan-messut, Lahti

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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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

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


