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

Facebook: SFC Espoo

HALLITUS 2019

Puheenjohtaja Juha Rakkola  040 579 2351
 puheenjohtaja@sfcespoo.net  

Varapuheenjohtaja,  Kimmo Ruoho 
Nuorisoyhdyshenkilö varapuheenjohtaja@sfcespoo.net

Sihteeri Martti Monto 040 846 3384 
 sihteeri@sfcespoo.net

Rahastonhoitaja Maarit Joensuu 040 519 7377 
 rahastonhoitaja@sfcespoo.net

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

Tietoturvavastaava Seppo Joensuu 040 166 2195

Kalustonhoitaja 1 Martti Lamberg 050 558 1656 
 kalustonhoitaja@sfcespoo.net

Kalustonhoitaja 2 Olli Rosquist 040 738 7040

Tekninen yhdyshenkilö Hannu Kivikoski 050 520 1563
 tekninen.yhdyshenkilo@sfcespoo.net 

PANKKI: Nordea IBAN FI37 1419 3000 0602 74

YHDISTYKSEN KERHOHUONE
 c/o SF-Caravan Helsinki ry
Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki

JÄSENETUALUE
Pääkslahti SF-C, Vihti

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

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

HALLITUS 5/2019–4/2020 
Puheenjohtaja Kari Koskinen 0400 420 323
	 puheenjohtaja@sfc-vantaa.fi

Varapuheenjohtaja Kalevi Itkonen 040 1354 131
	 varapuheenjohtaja@sfc-vantaa.fi

Sihteeri Martti Jarva 040 591 3824
	 sihteeri@sfc-vantaa.fi

Jäsenkirjuri Niina Toropainen 040 7786 962
	 jasenkirjuri@sfc-vantaa.fi

Rahastonhoitaja Tuula Lahdenperä 050 3130 587
	 rahastonhoitaja@sfc-vantaa.fi

Hallituksen jäsen Jani Kalliaisenaho 010 5818 674
 j.kalliaisenaho80@gmail.com

Hallituksen jäsen Marko Keränen 0400 961 798
 raksa.keranen@luukku.com

TOIMITSIJAT

Tiedotus- ja PR-henkilö Kari Koskinen

Jäsentarvikkeet Mauri Oinonen  010 581 8673

Pehtoorit Mauri Oinonen, Jani Kalliaisenaho

Tiedotustoimikunta Kari Koskinen, Martti Jarva, Päivi Sulin

Internet  Tomi Rissanen  0440 443 010
	 tomi.rissanen@mensa.fi	

Turvatoimikunta Martti Jarva

VANTAAN TALLIN HINNASTO 
11 kg kaasupullo 25 €
Kemsa-aine 10 €
Kemsa-aine (pussi) 16 €

PANKKI: DanskeBank IBAN FI80 8013 0710 1767 18
Y-tunnus 1003808-8

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

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

HALLITUS 2019

Puheenjohtaja Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com

Varapuheenjohtaja Lindholm Dag  0400 433 131
	 dag.lindholm@pp.inet.fi	

Sihteeri/Tiedottaja Ylikorpi Armi
 armi.ylikorpi@gmail.com    

Jäsenet En Anne 0400 427 413 
 Kettunen Anna-Liisa 0400 728 422
 akettunen65@gmail.com  

 Pihlajamäki Johanna  0400 895 926
	 pihlis@iki.fi	

 Sippola Risto 045 260 8680
 sippola47@msn.com

 Toivonen Tero  040 769 7474
 tero.toivonen@bastu.net                                     

MUUT TOIMIHENKILÖT

Talousvastaava/ Ylikorpi Armi
tietosuojavastaava armi.ylikorpi@gmail.com   

Jäsenkirjuri Kettunen Anna-Liisa 0400 728 422
 akettunen65@gmail.com  

Toimintatoimikunnan pj/  Aho Timo 044 238 1810
Kalustonhoitaja/  timo.aho@gmail.com
Ajotaitovastaava

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

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

JÄSENETUALUEIDEN YHDYSHENKILÖT

Kultahiekka Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
	 pihlis@iki.fi	

Pääkslahti  Sippola Risto 045 260 8680
 sippola47@msn.com                                     

YHDISTYKSEN TOIMISTO

Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki

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

Kesä meni jälleen vauhdilla ohi. 
Kerrankin itse on ajoissa pääkir-
joituksen kanssa, eikä se jää viime 

tinkaan. Itse en kovin paljon leirintämat-
kailua kesän aikana pystynyt tekemään, 
koska selkä aiheutti ongelmia tähän har-
rastukseen. Olisi ollut ihan mukava ke-
sällä tehdä reissuja. Yhden reissun pääsi 
heittämään ja sekin on tässä lehdessä. 
Samalla tähän lehteen tulee tietääkseni 
ensimmäistä kertaa koeajojuttu. Tästä 

Päätoimittajan mietteitä
olisi mielenkiintoista saada palautetta 
jäte täänkö se yhteen kertaan vai otetaan-
ko joka lehteen vaikka yksi koeajo?

Ei muuta kuin kovaa ajoa kohti syksyä. 
Syksyllä on myös mukava reissata, kun 
joka paikassa on melko tyhjää ja tilaa 
löytyy. 

Kimmo Ruoho
päätoimittaja

Isänpäiväkahveille 
Helsingin yhdistyksen toimistolle 

6.11.2019 klo 15.00–19.00 välisenä 
aikana.

SF-Caravan Helsinki ry

TERVETULOA
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Puheenjohtajien terveiset

Tätä kirjoittaessani kesä pitää vielä tiukasti pintansa ja saamme 
nyt elokuun lopulla vielä yli 20:n asteen päiviä. Hyvä näin, sillä 
uuden huoltorakennuksen työt ovat vielä hieman kesken ja nyt 
ne saadaan tehtyä hyvällä säällä. Nyt syksyn ja loppuvuoden ai
kana Vantaan Tallilla tullaan järjestämään yhteensä kuusi loista
vaa tapahtumaa, joiden ajankohdat löydät treffikalenterista.

Vantaan yhdistyksessä meillä on noin 1300 jäsentä ja olisi 
mukava kuulla mahdollisimman monelta, mitä mieltä jäsenet 
ovat lehdestä tai yhdistyksemme toiminnasta? Mihin suuntaan 
Vantaan Tallin toimintaa pitäisi mielestäsi johtaa ja onko omalla 
alueellamme järjestettävät tapahtumat riittävän mielenkiintoisia? 
Haluaisitko ehkä muuttaa tai lisätä jotain treffejä? 

Olemme avanneet uuden kanavan, jonka kautta voit lähettää 
hallitukselle palautetta ja halutessasi vaikka nimettömänäkin. 
Nettisivultamme https://www.sfcvantaa.fi löytyy tätä varten 
linkki.  Kaikki linkistä lähetetyt viestit tullaan käsittelemään ja 
toimenpiteisiin johtavat viestit palkitaan.

Kuulit varmaan heinäkuun lopulla YLE:n järjestämästä sauna
päivästä. Ilmoitimme myös Vantaan Tallin mukaan kyseiseen 
tapah tumaan. Meillä oli sauna lämpimänä koko päivän, saunojia 
riitti iltamyöhään asti. Pihalla oli lapsille vesileikit ja kaikki saivat 

viilennystä varta vasten rakennetusta sumusateesta. Musiikki soi 
pihalla sekä saunassa ja saimme nauttia naisten laittamista run
saista välipaloista. Myöhemmin postissa tuli vielä saunapäivän 
diplomi, joka laitetaan saunan pukuhuoneen seinälle. Kiitos kai
kille jotka olivat mukana sekä järjestämässä tapahtumaa.

Muistathan tarjouksen, 
joka on alle 35vuotiaille. 
Eli jos olet alle 35vuotias, 
saat vuosipaikan matkailu
ajoneuvollesi Vantaan Tallil
la hintaan 300 €. Tarjous on 
voimassa 30.4.2020 saakka. 

Tulkaa rohkeasti mukaan 
Vantaan Tallin tuleviin ta
pahtumiin. 

Värikästä syksyä!

Monilla on huoli siitä missä voisi säilyttää matkailuajoneuvoaan 
kaupunkialueella.

Yhdistyksemme on hallinnoinut Espoon Puolarmaarissa sijait
sevaa säilytyspaikkaa yli kymmenen vuotta. Kaupunki irtisanoi 
sopimuksemme päättymään syyskuun loppuun 2019. He tarjo
avat uutta 3,2 ha suuruista paikkaa Ämmäsmäestä; neuvottelut 
ovat vielä tänään 19.8.19 kesken.

Uusi paikka olisi aidattu, valaistu ja valvontakameroilla varus
tettu ja sinne saataisiin sovitettua noin 100 matkailuajoneuvoa. 
Lisäksi kaupunki edellyttäisi, että sinne otettaisiin myös kevyt
peräkärryt, jotka kaupunki haluaa pois kaduilta ja pysäköinti
paikoilta.

Aämmäsmäkeen on rakennettu myös iso alue veneiden säily
tystä varten; veneetkin halutaan pois rannoilta talviajaksi. Asian 
etenemistä voi tiedustella allekirjoittaneelta.

Matkaparkkeja kaivataan kaupunkeihin!

MannerEuroopassa on matkailuajoneuvoilla liikkuvien turistien 
paikoitustarve otettu huomioon paljon paremmin, kuin meillä 
täällä kotona. Siellä ymmärretään matkailuajoneuvoilla kulke
vien tuovan euroja yöpyessään paikkakunnalla. Ranskassa, jopa 
pienen Chateaubriantin kaupungissa oli matkaparkki, jossa oli 

mahdollisuus majailla 24 h.
Pääkaupunkiseudun kaupunkeja luulisi kiinnostavan tällaisen 

palvelun tarjoaminen matkailijoille.
Matkaparkista peritään myös käyttömaksu, joka vaihtelee tar

jottavan palvelun mukaan.
Katso video YouTube matkaparkki SFCaravan ry, videossa on 

esitelty yksi vaihtoehto matkaparkille, vähemmälläkin infralla 
pärjää.

Yhdistyksen kevätkokous 
hyväksyi yhdistykselle uudet 
säännöt.

Suurin muutos vanhoihin 
on siirtyminen yhteen yhdis
tyksen kokouksen malliin.

Kokous pidetään keväisin 
toukokuun loppuun men
nessä.

Värikästä syksyä!

Terveisin 
Juha Rakkola
SF-Caravan Espoo ry
puheenjohtaja

Terveiset Vantaan Tallilta

Matkailuajoneuvojen säilytys  
kaupunkialueella

Terveisin
Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa ry
puheenjohtaja
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Puheenjohtajien terveiset

Tätä kirjoitettaessa alkaa kesä olla lopuillaan ja 
monet tuskailevat vaunun tai auton talvipai
koitusongelmien kanssa. Matkailuvälineelle ei 
taida löytyä paikkaa Helsingin alueelta kovin hel
polla. Nettisivuillamme on joitakin yrityksiä, joilta 
tällaista palvelua voi ostaa mutta tuskin paikkoja 
riittää kaikille halukkaille. Olemme yrittäneet ratkaista tätä ongelmaa, mutta huonolla menes
tyksellä. Kaupungilta ei tule minkäänlaista vastakaikua pyrkimyksillemme, veneille löytyy kyllä 
laitureita ja säilytystilaa jopa aivan kaupungin keskustasta. Lienevätkö sitten veneilijät parempaa 
väkeä, mene ja tiedä.

Viisikymppisiämme vietettiin melko masentavassa säässä, vaikkakin muuten treffeillä oli mu
kava tunnelma. Olisihan siellä saanut olla enemmänkin väkeä, 160 vaunukuntaa ei ihan täyttänyt 
toiveitamme. Säällä taisi olla osuutta asiaan. 

Taloudellisesti juhlamme menivät melko lailla ennakoidun mukaisesti, joskin yhteistyö
kumppanimme lasku herätti keskustelua hallituksen kokouksessa. Sinänsähän se oli ennakoidun 
mukainen, mutta jos vertaa maksettua summaa ja saatuja palveluita, aihetta riemuun ei ole. Kai
kesta huolimatta olivat juhlat onnistuneet ja toivottavasti kaikki viihtyivät, ainakin palaute oli 
positiivista.

Lopuksi voisin mainita, että suunnitelmia tehdään jo 60vuotisjuhlien osalta, ilmeisesti ne  
tehdään aivan toisella konseptilla. Mutta se onkin kokonaan toinen tarina.

Hyvät ystävät

Syysterveisin
Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry
puheenjohtaja

SF-Caravan Helsinki ry:llä on 
jäsentuotteita myynnissä.

Myyntituotteet löydät 
yhdistyksen kotisivujen 
www.sf-caravanhelsinki.fi 
kohdasta ”myytävät tuotteet”.

Tilaukset sähköpostitse 
osoitteeseen: 
toimisto@sf-caravanhelsinki.fi

KAIPAATKO 

LAHJAIDEAA? YSTÄVÄLLÄSI 
NÄYTTÄISI 
OLEVAN JO 
KAIKKEA?

MITEN
YHDISTYSTEMME 

JÄSENEKSI?
Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen 
jäsenlehti. Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat 
liittyä jonkin yhdistyksemme jäseneksi ja olet jo SFCaravan 
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 SFCaravan ry:n jäsen, voit hoitaa 
liittymisen edellä mainitun jäsenrekisterin kautta 
(jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai www.karavaanarit.fi/
jasenyys/liity-jaseneksi/). Muista merkitä / mainita liittyessäsi 
oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Vantaa 
023), muussa tapauksessa sinut ohjataan osoitteesi mukaan 
lähimmän jäsenyhdistyksen jäseneksi. 

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

Juhlatreffien yhteyteen oli järjestetty sekä 
SFCaravan ry:n liittokokous, että karavaa
narin taitoajon eli Caramban Suomen mes
taruuskilpailut.

Treffien suunnittelutiimi oli kuitenkin aja
tellut myös niitä, jotka tulivat treffeillä vain 
yhdistyksen vuosijuhlien vuoksi. 

Treffiohjelmassa oli etenkin huomioitu 
lapset, joille järjestettiin treffilauantaina las
ten oma taitoajo polkuautoyhdistelmällä, 

Helsingin yhdistyksen 
50-VUOTISJUHLIA 

JUHLITTIIN SATEISESSA 
JÄRVENPÄÄSSÄ

Helsingin yhdistyksen 50-vuotisjuhlia juhlittiin viikonloppuna 24.–26.5.2019  
Järvenpään Vanhankylän kartanolla varsin sateisessa kelissä.

keppihevoskisa (johon myös aikuiset saivat 
osallistua) ja poniratsastusta. 

Taitoajossa kisattiin samaan tapaan kuten 
Carambassa; keppihevosradassa oli omat 
haasteensa. Tuikkushetlanninponi ja sen ka
veri Tanjasuomenhevonen taisivat olla tref
fien odotetuimmat vieraat. 

Aikuisille oli järjestetty paitsi aiemmin 
mainittu keppihevoskisa, myös historian 
uumenista kaivettu RiemuCaramba. Yhdis
tyksemme jäsenen Teuvo Haanahon (SFC 
7011) 1970luvulla kehittämää RiemuCa
rambaa jouduttiin kuitenkin hieman sovelta
maan, sillä Teukan ajatus perustui siihen, että 
jokainen käyttää kisassa omaa vetoautoaan. 
Vetoautot olivat ainakin juhlatreffeillä katoa
va laji, sillä vain yksi vetoauto tuli kisapaikal
le. Kisan järjestäjät olivatkin kaukoviisaasti 
jo etukäteen miettineet kuvion uusiksi siten, 
että Riemu Caramba voitiin ajaa polkupyö
rällä. Pyörää sai myös muutaman kilpailijan 
pyynnöstä taluttaa, jonka johdosta kyseiset 
rouvat ristivät lajin MummoCarambaksi.

Molempien treffiaamujen aamuvirkuille 
oli järjestetty keppijumppaa, mutta jumppa  
jouduttiin lauantaiaamun rankkasateen 
vuoksi perumaan. Innokkaat pääsivät kui
tenkin sunnuntaina jumppaamaan Irma 
Fager holmin johdolla. 

Sunnuntaina päästiin myös kiertämään 
luontopolku, joka oli siitä erikoinen, että 
ensimmäistä kertaa kirjoittajan aktiiviuralla 
ei yksikään lapsi kiertänyt polkua. Aikuiset, 
joille polku oli järjestetty hieman eri tavalla, 
yrittivät urheasti ratkoa lapsille tarkoitettuja 
kysymyksiä. Tiedätkö sinä, mikä Paavo Pesu
sienen lemmikki Kari on? No, se on tieten
kin etana.

TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: MINNA JOENSUU, ARI KETTUNEN, VEIJO RAHIKAINEN, ARMI YLIKORPI

Aikuisia kierrätettiin luontopolkureittiä 
takaisin lähtöpisteeseen, jossa viimeiseltä 
rastilta löytyivät kaikki vastausta odottavat 
10 kysymystä. Kysymykset koskivat yhdis
tyksen viideltä toimintavuosikymmeneltä 
poimittuja toukokuun uutisaiheita. Yhtään 
täysin oikein olevaa vastauskuponkia ei löy
tynyt, mutta tietäjä kuitenkin, nimittäin 
Pirkko Paananen.

Treffilauantaina saattoi ohjelman ohes
sa tutkia yhdistyksen jäsentuotteita, ostaa 
Tupper waretuotteita tai sopia LUZ Tmi:n 
kanssa matkailuajoneuvon sisustamisesta. 
K&K Kivinen Oy esitteli treffeillä matkailu
ajoneuvoja, jonka lisäksi oli mahdollista 
käyttää PRCaravan Oy:n palveluita mm. 
tarkastuttamalla sammuttimen. 

Treffiiltojen musiikista vastasi perjan
taiiltana Bridge of Rockyhtye ja lauantai
na Suomen parhaimmaksi rokkibändiksi  
tituleerattu Jussi & the Boys. 

10 3 / 2019

Keppihevoset ovat menossa talliin
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Caramba

Karavaanarin taitoajosta eli Carambasta 
kiinnostuneet kokoontuivat treffilauantaina 
Kavika Oy:n pihalle seuraamaan Suomen 
mestaruuskilpailuja.

Caramba Team Helsinki antoi yhdistyk
selle upean syntymäpäivälahjan:

Caramban SMkisoissa saatiin yhdistyk
selle yhdistelmäpuolella nelosvoitto järjes
tyksessä Elis Bussman, Janne Kallio, Bror
Erik Nyholm ja Ilari Lepola.

Matkailuautopuolella tuli kaksoisvoitto 
järjestyksessä Timo Aho ja Juhani Peteri. 
Menestystä täydensi Kari Härkösen neljäs 
sija. Kolmanneksi sijoittui VästNylandin 
KarlOlof Grönholm.

Nuorten mestariksi ajoi VästNylandin 
Tomi Mustonen.

Liittokokous

Yhdistysten liittokokousedustajat kokoon
tuivat samaan aikaan Järvenpäätalolle liitto
kokoukseen. 

Vuoden 2017 bamlausmestari Esko Vepsä 
kertoi kokousväellä tarinaa Stadin slangilla. 

Liittokokous vahvisti kattojärjestön tilin
päätöksen sekä hyväksyi toimintasuunnitel
man ja talousarvion.  Kokous päätti myös, 
että jäsenmaksut säilyvät ennallaan. 

Kokouksessa valittiin jäsenet liittohalli
tukseen kaudelle 2019–2022. Pirjo Kuisma, 
Hanna Jokinen ja Hannu Kivikoski valittiin 
äänestyksen jälkeen liittohallitukseen.

Kokous hyväksyi SFCaravan ry:n uudek
si jäsenyhdistykseksi anomuksen tehneen 
SFCaravan Kopparö ry:n. Yhdistyksestä tuli 
siten kattojärjestön 79:s jäsenyhdistys.

Juhlallisuudet

Juhlatreffeihin kuuluvat tietenkin myös juh
lallisuudet. Lauantaipäivä oli sään puolesta 
jopa kesäinen, kunnes kello alkoi lähestyä 
neljää iltapäivällä, jolloin virallisten juhlalli
suuksien piti alkaa. Aamun rankkasade pa
lasi, jos mahdollista vielä kovempana. Se siitä 
kuivin vaattein juhlimisesta…

Treffien ajaksi järjestetty bussikuljetus rei
tillä Vanhankylän kartano  Scandic Järven
pää  Järvenpää talo  Kavika Oy toi juhlal
lisuuksiin muutaman bussilastillisen vieraita 
– monta sellaista, joita järjestäjät eivät osan
neet odottaakaan. 

Juhlivan yhdistyksen puheenjohtaja Kim 
Saarikoski kertoi juhlapuheessaan yhdis
tyksen alkuajoista sekä siitä, kuinka harras
tustoiminta on vuosikymmenten saatossa 
yhdistyksen osalta muuttunut. Saarikoski 
kiitti puheessaan kaikkia niitä henkilöitä, 
jotka omalta osaltaan ovat olleet mukana 

yhdistyksen toiminnassa sekä niitä yrityksiä 
ja yhteisöjä, jotka ovat tukeneet yhdistyksen 
toimintaa. 

Yhdistyksemme historian pitkäaikaisin 
toimistonhoitaja Iris Lundqvist ja yhdistyk
sen puheenjohtaja Kim Saarikoski vastaanot
tivat yhdistyksen saamat huomionosoitukset.

SFCaravan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi 
aloitti onnittelurupeaman. Rusi piti juhli
valle yhdistykselle puheen, jossa hän ensin 
palasi takaisin 1960luvun lopulle, jolloin 
juhlatreffeillä esiintynyt Jussi & the Boys jo 
oli niittänyt mainetta. Rusin puheesta on tä
hän poimittu seuraava osio: 

”SFCaravan Helsinki ry on kasvanut ja 
kasvattanut harrastusta yhtenä sen keskei
sistä vaikuttajista. Ihmisen kehityskaaresta 
sanotaan joskus, että aika ennen viittäkym
mentä on kehittymisen ja kasvun aikaa. Sen 
jälkeinen aika on hyvän siirtämistä eteenpäin 
kertyneen viisauden ja voimavarojen myötä. 

2 / 2019 11

Helsingin Yhdistyksen liittokokousedustajat Iris ja Sture Lundqvist sekä Kim Saarikoski

Esko Vepsä ja Risto Sippola viihdyttivät yleisöä 

ennen 50v juhlallisuuksien alkua

Jussi and the Boys
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Tätä avointa uudistamisen henkeä ja voimaa 
voimme nähdä yhdistyksen toiminnassa 
myös vuonna 2019. SFCaravan Helsinki 
ry ja sen avainhenkilöt voivat olla vauhdit
tamassa koko harrastuksen uusiutumista 
myös käsillä olevassa muutoksessa. Men
neistä kokemuksista voimaa keräten ja uusia  
aikoja kohti ponnistaen.”

Merkkivuottaan juhliva yhdistys kiittää 
tässä yhteydessä kaikkia saamistaan huo
mionosoituksista.

Haasteet

Edellisessä jäsenjulkaisussa mainittiin juhla
treffien haasteista. Yksi haaste oli tietysti sää, 
mutta jos katsoo muita yhdistyksen juhla
treffejä, voi todeta, että sää oli siihen ihan 
”normi”. Tänä vuonna tosin sekä Turun että 
Pirkanmaan yhdistysten 50vuotisjuhlatreffit 
sujuivat ”kuivemmissa” olosuhteissa.

Vanhankylän kartanon yrittäjä, jonka 
kanssa treffeistä oli vuonna 2017 tehty so
pimus, purki syksyllä 2018 sopimuksensa 
Järvenpään kaupungin kanssa. Kaupunki 
kuitenkin velvoitti yrittäjän huolehtimaan 

siitä, että yhdistyksen kanssa tehtyä sopimus
ta noudatettaisiin.

Treffien aattona selvisi, että tämä tarkoitti 
käytännössä kuitenkin sitä, etteivät kartanon 
tilat olleet käytössämme kuten alun perin oli 
sovittu; ei sen enempää ravintola kuin ruo
kapalveluidenkaan osalta. Kartanon terassia 
vielä viime vuoden syksyllä suojannut teltta 
oli purettu juuri ennen tapahtumaamme ja 
tilalle tuotiin monen pyynnön jälkeen muu
tama jättivarjo suojamaan (lähinnä aurin
golta). Telttaan olisi saatu kipeästi tarvittuja 
lämmittimiä, jotta juhlallisuuksiin saapuneet 
vieraamme eivät olisi kärsineet kylmästä. 

Yksi haaste olivat myös kakkukahvit, joi
den toteutus piti vielä viime hetkenkin tie
don mukaan olla täysin erilainen kuin mitä 
lopulta tapahtui. 

Väliaikaisen leirintäalueen suunnitelmat 
menivät muutaman kerran uusiksi ennen 
treffiä, mutta sen osalta onnistuimme aina
kin saadun palautteen mukaan hyvin. Kuu
lutukset eivät tosin kuuluneet ns. Ekortte
liin sen sijainnin vuoksi.

Mutta, juhlat on nyt juhlittu ja   
katse suuntautuu eteenpäin. 

Kiitos
Yhdistys kiittää juhlatreffien osallistujia,  
talkooväkeä ja seuraavia tukijoita:

Aho Timo
Andersson Tea
Anthus Service Oy
Dag Lindholm T:mi
Dometic Oy
Eerolayhtiöt Oy
En Anne
Fagerholm Irma ja Timo
Finnlines 
Helsinki Caravan Oy
HOKElanto
J. RintaJouppi Oy
KabeAdria Oy
Kavika Oy
K&K Kivinen Oy
Lihatukku Veijo Votkin Oy
LUZ
Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys 
ja hoitoalan opiskelijat TXO ry
Nakkila Storage
Paavilainen Auli
PR Caravan Oy
RintaJoupin Autoliike
SFCaravan Espoo ry
SFCaravan Lahden seutu ry
SFCaravan Suomen Tiepalvelumiehet 
STM ry
SFCaravan Vantaa ry
Tmi Nina Nyyssönen
TransBoys H & M Oy

SF-Caravan ryn puheenjohtaja Olli Rusi aloitti onnittelut.
Iris Lundqvist ja Kim Saarikoski vastaanottivat onnittelut
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Neliökuja 5, Tuusula WWW.KKKIVINEN.FI

2 0 2 0  A L KO I  J O  M E I L L Ä !
Esittelemme upeat 

2020-UUTUUSMALLIT
Hobbylta, Fendtiltä ja 

Poksilta 
Lahden Caravan-messuilla 

19.-22.9.2019 

ja Tuusulassa 
KOTINÄYTTELYSSÄ

27.-29.9.2019 
TERVETULOA!

R a h o i t u s t a r j o u s

0,99%!

Kotinäyttelyssä
* hernekeittoa 
soppatykistä

* lettukahvitsekä Santanderilta 
että OP:lta.

Vuonna 1993 perustettu K&K Kivinen Oy on 
täyden palvelun matkailuajoneuvoliike!

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

 Helsingin yhdistyksen toimistolla järjestetään

SF-CARAVAN HELSINKI RY:N
sääntömääräinen Syyskokous pidetään
keskiviikkona 13.11.2019 kello 18.00

Helsinki Caravan Oy:n tiloissa
Mestarintie 2, 01730 VANTAA 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 

sääntöjen 4 § määräämät asiat.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!

SF-Caravan Helsinki ry:n hallitus 

KOKOUSKUTSU

Tiistaina 8.10.2019 kello 18.00

LUENNOITSIJANA JIRI KATTELUS
 SF-Caravan ry:n liikenneasiantuntija.

Toimiston osoite Intiankatu 31, Helsinki. 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

SF-Caravan Helsinki ry

LIIKENNEAIHEINEN 
KESKUSTELUILTA
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Avajaiset
Pohjoismaiset Karavaanipäivät avataan aina 
juhlallisilla avajaisilla, joissa kuunnellaan 
puheita ja saadaan nauttia isäntämaan eri
koisuuksista.

Avajaisten ohjelmaan kuuluu usein myös 
avajaismarssi, johon osallistuvat kaikki leiril
lä olevat mutta tällä kertaa marssi oli rajattu 
maiden lipuille, Saksumdal musikkforenin
genin soittokunnalle ja eri maiden yhdis
tyslipuille. Treffiyleisö kokoontui avajaisten 

Pohjoismaiset  Karavaanipäivät 
HELTEISESSÄ NORJASSA

pitopaikalle odottamaan tätä kulkuetta.
Suomen lippua kantoi avajaiskulkueessa 

Mio Tarvainen. Yhdistyslippuja oli paikalla 
vain kolme: SFC Helsingistä, SFC Matkailu
autoilijoista ja SFC VästNylandista.

Isäntämaa oli tällä kertaa tuonut paikalle 
perinnemusiikin asiantuntijan Sissel Mor
ken Gullordin, joka soitti vanhaa kansan
musiikkia pässinsarvella ja tuohitorvella. 
Morken Gullord myös lauloi vanhoja norja
laisia lauluja.

Avajaisiin saapuivat lisäksi peikot Trollgeir 
ja Onkel Nut, jotka olivat omien sanojensa 
mukaan jostain syystä eksyneet Birkebeiner 
Stadionille.

Avajaisiin kuuluu tietysti myös lipun
nosto, jossa osallistujamaiden ja NCR:n li
put nostetaan juhlallisesti salkoihin. 

Ohjelmaa kaikille

Treffeillä järjestettiin ohjelmaa niin lapsille 
kuin aikuisille. Erikoisuutena mainittakoon 
aikuisille joka päivä järjestetty tanssikurssi. 

Treffien ohjelmaan kuuluvat oleellisena 
osana myös erilaiset retket. 

Reippaat ulkoilijat lähtivät retkelle Lille
hammerista noin 14 kilometrin päässä 
sijait sevaan Nordseteriin. Täällä heille oli 
järjestetty opastettu patikkamatka Nevel
toppenille, joka kohoaa 1089 metriä meren 
yläpuolelle. 

Monen treffiläisen mieleen olivat retket 
Hundefosseniin. Hundefossenista löytyy 
paitsi seikkailupuisto myös Norjan suu
rin tieliikennemuseo molemmat retki

TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: JOHAN DALI, ARMI YLIKORPI

Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestettiin tänä vuonna 8.–14.7.2019 Lillehammerissa, 
tarkemmin sanottuna kaikkien vähintään televisiosta tutulla Olympiastadionilla. 

Treffeille osallistui yli 200 vaunukuntaa, joista 42 tuli Suomesta.

Trollgeir ja Onkel Nut 
saapuivat avajaisiin.

Tuohitorvi soi mahtavasti.
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kohteet erittäin suosittuja. Suosittu retki oli 
myös matka vuonna 1856 valmistuneella 
siipiratas alus Skibladnerilla, 

Leirialueelta oli lyhyt matka omatoimiselle 
retkelle alas Olympiamäkien luokse. Matkan 
saattoi taittaa auton lisäksi myös pyöräillen 
tai kävellen. Suurmäeltä alkavia portaita pit
kin pääsi paitsi pikkumäelle myös alas Lille
hammeriin; askelmia vaivaiset 936.

Leiriltä pääsi päivittäin nonstoptyylisesti 
edestakaisin linjaautolla alas kaupunkiin, 
jossa saattoi omatoimisesti tutkia paikkoja. 
Linjaauton kuljettaja toimi lisäksi matka
oppaana kertoen eri paikoista kyydissään 
oleville. Lillehammerin keskustaan saattoi 
tutustua myös opastetuilla kävelykierroksilla. 

Karavaanarin taitoajoa ja 
ajotaitomerkkejä

Treffitorstaina ajettiin Caramban Pohjois
maiset mestaruuskisat, joissa ei valitettavasti 
ollut mukana yhtään ajajaa Norjasta, joten 
mestaruudet ratkaistiin SuomiRuotsimaa
ottelun merkeissä. Ja miten kävi?

Kisan nopein oli matkailuautosarjan 
PMmestari Suomen Timo Aho ennen Suo
men edustajia Juhani Peteriä ja KarlOlof 
Grönholmia.

Matkailuvaunupuolella PMmestariksi 
ajoi Suomen BrorErik Nyholm ennen Suo
men edustajia Eero Mustosta ja Ilari Lepolaa.

Suomi sai mestaruudet myös nuorten sar
jassa Tomi Mustosen ajaessa sarjansa voit
toon ja ikämiessarjassa Olot Bussmanin aja
essa kyseisen sarjan voittoon. 

Suomi voitti matkailuvaunupuolen jouk
kuekilpailun, jonka lisäksi Ilari Lepolalle 
ojennettiin tuomariston sekoilun jälkeen 
tyylipalkinto. 

Onnittelemme Caramba Team Finlandia 
mahtavista kisasuorituksista!

Treffien aikana oli mahdollista suorittaa 
Pohjoismaisia ajotaitomerkkejä. Merkkiä tuli 
suorittamaan 19 henkilöä, joista vain 9 on
nistui hyväksytysti, sillä järjestäjille oli tiukka 
linja – uutta ajoaikaa ei myönnetty vaan pyy
dettiin yrittämään ensi vuonna uudestaan.

Korttelielämää

Treffialueen kortteleissa järjestettiin joka ilta 
pitkäpöytä, jossa treffivieraat saavat treffei
hin liittyvää tärkeää tietoa. Pitkissä pöydis
sä on tilaisuus vaihtaa kuulumisia ystävien 
kanssa ja solmia uusia ystävyyssuhteita. Jut
telun lomassa voi osallistua kortteliisäntien 
järjestämään oheisohjelmaan.

Tämän treffiviikon aikana kisattiin pit
kien pöytien ohessa hevosenkengänheiton 
paremmuudesta; kortteleiden parhaat heit
tivät finaalissa, joka järjestettiin treffilauan
taina. Finaalissa kisattiin lasten, naisten ja 
miesten sarjassa ja voitot menivät naisten 
sarjaa lukuun ottamatta isäntämaalle. Kir
joittajan korttelin viisi parhaat sijoittuivat 
kumpikin mitaleille, Suomen Yvonne Grön
holm pronssille ja Ruotsin Martin Lindblad 
hopealle.

Kortteleissa järjestettiin hevosenkengän
heiton lisäksi myös muita leikkimielisiä kil
pailuja, kuten kirjoittajan korttelissa viisi 
järjestetty SuomiRuotsi hiihtomaaottelu. 
Suomi vei tässä voiton vähintään suksenmi
talla joukkueella Anne JunkkilaMustonen, 
Sirpa Mattsson, KarlOlof Grönholm ja Ralf 
Hietaniemi.

Korttelin viisi pitkään pöytään tuli lisäksi 
yhtenä iltana kuokkavieras, kun paikallinen 
hirvi halusi osalliseksi salaattitarjonnasta. 
Tarjonta ei ilmeisesti täysin vastannut odo
tuksia tai sitten kaveri oli valokuvausarka, 
sillä hirvi poistui pian tyylikkäästi puiden 
suojaan. 

Ensi vuonna Kuopioon

Vuoden 2020 Pohjoismaiset Karavaanipäi
vät järjestetään Kuopion Rauhanlahdessa 
6.–10.7.2020. Tapahtumaa markkinoidaan 
myös Nordic Rally 2020 nimellä. Tapahtu
man kotisivut on avattu osoitteessa https://
nordicrally.fi/.

Timo Aholla on hevosenkengän heitossa oikea tekniikka.

Voittoisa Caramba Team Finland, vas Ilari 

Lepola, Eero Mustonen, Olof Bussman, 

Bror-Erik Nyholm, Timo Aho, edessä vas 

Tomi Mustonen, Karl-Olof Grönholm,  

Juhani Peteri.

SF-Caravan ryn puheenjohtaja Olli Rusi toivotti 
kaikki tervetulleiksi Kuopioon vuonna 2020.
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Ostimme vaimoni kanssa jokin aika 
sitten pienen vaunun ns. matkamö
kiksi tarkoituksena aktiivisemmin 

reissata eri puolella maailmaa. Olimme jo 
jonkin aikaa olleet kiinnostuneita Eesti Kar
vanin treffeistä, joista olimme kuulleet pal
jon. Emme vain itse olleet koskaan osallis
tuneet niille. Niinpä päätimme tänä vuonna 
lähteä Eesti Karavanin Latviassa Lomakylä 
Turbaksessa järjestettäville Kevättreffeille. 
Lomakylä Turbas sijaitsee Riian lähellä ja 
se tarjoaa hyvä puitteet suurtenkin tapahtu
mien järjestämiselle. Alueelta löytyy useampi 
sauna ja hyvät sosiaalitilat.

Ajattelimme matkaa tehdessämme, ettem
me kohtaa treffeillä yhtään tuttua, mutta se 
oli täysi harhaluulo! Emme olleet kunnolla 
edes vielä ehtineet leiriytyä, kun jo ensim
mäinen tuttu oli yhdistelmämme luona. 
Treffeille saapuneista 70:stä suomalaisesta 
yksiköstä löytyi tuttuja aikamoinen määrä ja 
treffien jälkeen vielä enemmän. 

Suomalaiset oli sijoitettu omaan kortteliin, 
jonka läheisyydessä oli sosiaalitilat. Alueella 
majailevat vuoristohärät, lampaat ja haikarat 
antoivat lisäväriä leirielämään. 

Treffeille osallistui saamani tiedon mu
kaan 315 yksikköä Suomesta, Virosta, Lat
viasta, Liettuasta, Puolasta, Venäjältä ja 
Valko Venäjältä.

Treffit alkoivat jo torstaina, jolloin ei ollut 
muuta virallista ohjelmaa kuin lähes koko 
päivän lämpimänä olevat saunat. Treffit avat
tiin virallisesti perjantaina 10.5. avajaisilla, 

TEKSTI: RISTO SIPPOLA, KUVAT: TIMO FAGERHOLM, PÄIVI SIPPOLA

 Eesti Karavanin
KEVÄTTREFFEILLÄ LATVIASSA 

9.–12.5.2019
joihin kuului mm. muilta kansain välisiltä 
treffeiltä tuttu avajaismarssi. Saimme illalla 
nauttia tervetuliaiskeitosta ja virolaisen Ama
deusorkesterin musiikista. 

Lauantaina oli ohjelmassa vierailu paikal
lisen Turkalnes Muiža nimiseen panimoon, 
jossa saimme tietoa panimon historiasta ja 

toiminnasta, jonka lisäksi pääsimme maista
maan sen tuotteita. 

Lauantaina saimme herkutella kansain
välisessä pitkässä pöydässä, jonne osallistujat 
olivat tuoneet herkkuja kotikonnuiltaan. 
Suomen pöydästä löytyi mm. ruisleipää, 
ruisnappeja, lihapullia ja Fazerin sinistä.

Avajaismarssi on alkamassa.
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Panimovierailulla.

Lauantaina järjestettiin myös leikkimie
lisiä kilpailuja, kuten HYMER matkailu
auton vetoa. Tämä ei oikein meiltä suoma
laisilta sujunut: miehet yrittivät saada autoa 
liikkeelle siinä onnistumatta. Naiset tuli
vat auttamaan, jolloin se hievahti hieman. 
Homman seuraaminen riitti tässä vaiheessa 
valkovenäläisille kanssakaravaanareillemme 
ja he tulivat aitoa karavaanihenkeä osoittaen 
vetämään auton maaliin. Karavaanihengestä 
ei valitettavasti saanut palkintoa.

Alueella oli myös markkinatori, jossa oli 
kaikenlaista karavantavaraa kaupan, lisäksi 
makkaroita, lihaa, leipää yms. Eräässä ko
jussa sai tehdä itse Latvian piirakoita, ruis 
vehnäpohjaan lisättiin perunaa ja porkkanaa. 
Esittelijä kertoi, että näiden piirakoiden val
mistus perustuu karjalanpiirakoihin. 

Illan musiikkiannista vastasi muusikko 
Vadim Bai ja orkesteri. 

Orkesterin tauolla oli arpajaisten voittojen 
arvonta. Päävoittolaatikko oli taulutelevisio. 
Voittajan ilme oli aika pettynyt, kun laati
kosta otettiin esiin alumiinitikkaat. 

Treffisunnuntain ohjelmassa olivat vain 
treffien päättäjäiset ja matkamökin pakkaa
minen kotimatkaa varten.

Ensimmäiset Eesti Karavanin treffimme 
eivät jää viimeisiksi.

KANSAINVÄLINEN 
LEIRINTÄKORTTI, CCI

SF-Caravanin jäsenille 
Katsastukset edullisesti 

Meillä onnistuu myös suurempien matkailuautojen katsastukset 

Koivuhaan Autokatsastus Oy 
 

 

  

35  50 

Koivuhaan Autokatsastus Oy 
Niittytie 15 Vantaa, puh. 020 7999 620 

www.koivuhaanautokatsastus.fi 

€ € 

ma-pe 

 
klo 8-18 

 

Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat alennusta yli 
1 500 leirintäalueella 26 Euroopan maassa. Useat leirintä-
alueet edellyttävät matkustajalta jonkinlaista leirintäkorttia. 
Leirintäkortilla saa yleensä alennusta leirinnästä, ja kortin 
voi jättää pantiksi passin tai henkilökortin sijasta. Kortti voi-
daan kirjoittaa SF-Caravan ry:n jäsenelle. Kortissa on hen-
kilötietojen (nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka) lisäksi 
passin tai henkilökortin numero, kortin myöntämispäivä 
ja myöntämispaikka/viranomainen. Korttihan on voimas-
sa 12 kuukautta sen kirjoittamisesta ja sen hinta on 10 €. 
Lisätietoja kortista ja sen eduista voit lukea osoitteessa  
www.campingcardinternational.com. 

Kansainvälisen leirintäkortin voit hankkia SF- Caravan 
ry:n toimistosta Hämeenlinnasta ja internetistä osoitteesta  
http://www.karavaanarit.fi/kauppa/

Verkkokaupasta tilattaessa postikulut vain 3,50 €. Toimitus 
puhelin- tai sähköpostitilauksissa postiennakkolla. Postiennak-
kotilauksissa postikulut ovat 10 €.

Huom! Korttia ei toimiteta ulkomaille.
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SYYSKOKOUS SUUNTAA 
KATSEEN TULEVAAN

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidetään 13.11.2019 klo 18.00 Helsinki Ca
ravan Oy:n tiloissa osoitteessa Mestarintie 4, 
Vantaa.

Syykokous katsoo aina tulevaan, jonka 
vuoksi sen päätettävissä on, minkälainen 
yhdistyksen tulevan vuoden toimintasuun
nitelma on ja minkälaisissa taloudellisissa 
raameissa toimintaa toteutetaan. 

Syyskokous valitsee myös ne luottamus
henkilöt, jotka hoitavat yhdistyksen toimin
taa tulevana vuonna.

Kokouksessa valitaan siten yhdistykselle 
puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuo
roisten tilalle sekä jäsenet yhdistyksen kah
teen toimikuntaan, toimintatoimikuntaan ja 
lehtitoimikuntaa.

Kim Saarikoski on toiminut yhdistyksem
me puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien. 

Hallitus on toiminut vajaamiehisenä Paul 
Björkrothin keväällä jättäessä toiminnan; 
Björkroth olisi tänä syksynä ollut erovuo
rossa. Hallituksesta ovat lisäksi erovuorossa 
Anne En, AnnaLiisa Kettunen ja Dag Lind
holm.

JUHLAHUMUA KESÄN AIKANA

Yhdistys on ollut paikalla myös muiden yh
distysten juhlatilaisuuksissa. 

SFCaravan Turku ry juhli 50vuotisjuh
liaan 14.–16.6.2019 Kesäniemessä Vehmaal
la ja SFCaravan Pirkanmaa ry vastaavasti 
50vuotisjuhliaan 28.–30.6.2019 Vankkuri
männikössä Virroilla.

Yhdistyksemme muisti juhlivia yhdistyk
siä uniikeilla puheenjohtajan nuijilla. 

Onnittelemme juhlivia yhdistyksiä myös 
jäsenlehtemme välityksellä.

Hallituksemme jäsen Johanna Pihlaja
mäki edusti yhdistystämme SFCaravan 
Kopparö ry:n alueen virallisessa vihkimis
tilaisuudessa 20.7.2019. Johannan juttu 
tilaisuudesta löytyy kotisivuiltamme osoit
teesta www.sfcaravanhelsinki.fi kohdasta 
”Menneet tapahtumat”.

Yhdistyksemme huomioi syksyn aikana 
juhlavuottaan viettäviä SFCaravan Valkea
kosken seutu ry:tä, SFCarravan Karkkila 
ry:tä ja SFCaravan Hankoniemi ry/ Han
göudd rf:ä.

Kuulumisia Helsingin yhdistyksestä

50-vuotta juhlivien yhdistyksien lahja.

TEEMAILTOJA SYKSYN AIKANA

Syksy tuo taas mukanaan erilaisia teemailtoja 
toimistolle.

SFCaravan ry:n Liikenneasiantuntija Jiri 
Kattelus tulee pitämään meille liikenneaihei
sen keskusteluillan 8.10.2019. Isänpäiväkah
vit juodaan 6.11.2019 ja glögiä vastaavasti 
10.12.2019. 

Nipsukerho jatkaa askarteluiltojaan; 
illoista löytyy lisätietoja yhdistyksen koti ja 
Facebooksivuilta.

MUUTA

Caramba Cup on tämän lehden ilmestyessä 
edennyt jo niin pitkälle, että se on tältä vuo
delta ajettu. Viimeinen osakilpailu on ajettu 
7.9.2019 ja tiedämme siis, miten Cup:issa 
lopulta kävi.

Yhdistyksen Carambatiimi on koko kau
den ajan harjoitellut säännöllisesti erilaisella 
kokoonpanolla. Tiimi sai treenipäivänään 
15.8.2019 harvinaisen mutta erittäin mielui
sen vieraan, kun Caramba Team Swedenin 
joukkueenjohtaja Johan Dali saapui harjoit
telemaan. Harjoittelu saikin tuona kyseisenä 
iltana uutta virtaa puolin ja toisin. Hälsnin
gar till Johan via denna tidning.

Yölintu esiintyi SF-Caravan  
Pirkanmaa ry:n juhlatreffeillä.

Ruotsin Caramba tiimin joukkueen-
johtaja Johan Dali saapui Suomeen 
harjoittelemaan.

SF-Caravan Kopparö ry:n 
alueen vihkimistilaisuudessa 

tarjottiin soppaa.

Yhdistyksemme puheenjohtaja 
Kim Saarikoski ja sihteeri Armi 
Ylikorpi onnittelevat SF-Ca-
ravan Turku rytä_ onnittelut 
vastaanottaa puheenjohtaja Esa 
Kankaristo ja kunniapuheen-
johtaja Pentti Groth.

TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: TIMO AHO, JOHANNA PIHJALAMÄKI, ARMI YLIKORPI

Pysähtyneet Vankkurit

Oikaisu: Edellisessä 
lehdessä oli Henry 
Kalervo Rutasen 

kuolinpäivä väärin. 
Kuolinpäivä oli 

ilmoituksessa 1.12.2019, 
oikea päivä on 1.2.2019.
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Kuulumisia Helsingin yhdistyksestä

TOPI TYPPÖ
020 728 9227
topi.typpo@procaravan.fi

Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela 

ANDRE PAISO
020 728 9229
andre.paiso@procaravan.fi

NUMMELA

Suuri
syysnäyttely

la 10-16
su 11-15 UPEITA

uutuuksia ja
kampanja-

malleja!

Knaus Sky Ti
Platinum Selection

Hinta alk. 
66.400€

mm. Truma Combi E,
Markiisi, Sähkörappu, 
Peruutuskamera, 
Multimediasoitin, 
Tunnelmavalaistus,
Tuulilasinäyttö

Säästä jopa

16.284€

Upea kampanjamalli
kattavilla varusteilla!

28.-29.9.

Saatavilla myös
nestekiertolämmityksellä!
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Tällä kertaa päätettiin tehdä reissuna 
Saariston rengastie, mitä moni on 
kehunut. Yleensä kun itse lähtee reis

suun niin en suunnittele niitä sen kummem
min. Todetaan vaan että lähdetään jonnekin 
tuonne päin ja mennään fiilispohjalta. Jos 
tulee jotain mielenkiintoista matkan varrella, 
niin käydään katsomassa. 

Tällä kertaa suunnitelmana oli viikonlo
pun aikana ajella Saariston rengastie läpi. 
Keskustelin reissusta vielä parin kaverin 
kanssa etukäteen, jos lähtisivät mukaan aja
maan rengastietä. Toinen oli myynyt vau
nunsa pois, mutta saisi vanhemmiltaan lai
naksi asuntoautoa. Ainut, että vanhemmat 
oli juuri reissussa. Toisella kalusto on seissyt 
koko kesän, eikä sillä oltu reissuja tehty. Hän 
kuitenkin ilmoitti lähtevänsä mukaan. Kave
rilla on kalustona VW Transporter T3, missä 
on himmeä kattokorotus. Virallisesti se tai
taa tarjota 4:lle hengelle majoitustilat. Sillä 
liikkuminen on kohtuuhelppoa, koska se ei 
eroa ulkomitoiltaan normi pakettiautosta 
mitenkään ja 1980luvun pakettiautot eivät 
ole kovin kookkaita nykyaikaisiin verrattu
na. Ainoa rajoittava tekijä on kattokorotus. 
Etukäteen vähän katseltiin mitä siellä käy
dään katsomassa ja missä ollaan yötä. Saa
riston rengastielle on oma sivusto. Joka ei 
kyllä omasta mielestä ole sieltä selkeimmästä 
päästä. Sieltä löytyy hieno kartta ja sinne saa 
erikseen nähtävyydet näkyviin. Mutta itsellä 

Saariston 
RENGASTIELLÄ

TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

tämä kartta siirsi sijainniksi aina keskelle At
lantin valtamerta, mistä sitten siirtelet kart
taa Turun saaristoon ja kun klikkaat jonkun 
nähtävyyden auki ja palaat edelliselle sivulle, 
niin ollaan taas Atlantilla...

Kohteita löytyy  
ja päästään matkaan

Yhdeksi kohteeksi valikoitui Borgbergin 
näkö alatorni. Tämän jälkeen menikin her
mo sivuston toimintaan ja todettiin vaan, 
että kyllä siellä varmasti tien varsilla on kyltit 
nähtävyyksistä, joten ei sen enempää tullut 
niitä katsottua. Yöpymispaikoiksi itse suo
sin SFCpaikkoja, ihan vaan siksi kun ne 
on yleensä aina kohtuusiistejä, harvemmin 
mitään valittamista ja ne on edukkaita. Ne 
piti löytyä reitin varrelta. Ensimmäiseksi 
paikaksi valikoitui VankkuriVehmas, mistä 
alettaisi ajella reittiä läpi. Siellä pitäisi olla 
pela. Reissun viimeinen yö valikoitui Kuu
sisto, joka sijaitsee Kaarinassa ja siellä ollaan 
lasu yö. Kumpikin siis SFCpaikkoja. Tällä 
kertaa reissuun mentiin lainavaunulla. Täs
tä vaunusta vähän enemmän juttua lehden 
ensimmäisessä koeajojutussa. Koska vaunu 
pitää palauttaa reissun jälkeen niin päädyt
tiin pakkaamaan kamoja pahvilaatikoihin 
etu käteen. Mitkä sitten kuskaa vaunuun ja 
laittaa kaappeihin. Helppoa ja nopeaa. Läh
töpäivän lähestyessä kaveri ilmoittaa, ettei 

muu perhe lähde mukaan, mutta hän lähtee 
silti omalla laitteellaan. 

Reissuun lähdettiin ajamaan Turun moot
toritietä pitkin, mutta Nummelan kohdalla 
siirryttiin vanhalle tielle. Moottoritie kun 
on niin puuduttavaa ajella ja Turun motari 
on vielä tehty niin, että se on kuin putkessa 
ajaisi. Maisemia ei oikein näe. Ensimmäi
nen stoppi Ravintola Lahnajärven kohdalla. 
Kysei nen paikkahan avattiin joskus muuta
ma vuosi sitten uudelleen, mutta taisi tuossa 
viime talvena mennä konkurssiin? Paikka 
on ihan siisti ja vesipuistokin näköjään oli 
tehty siihen. Kyllä kyseinen paikka varmas
ti kesällä toimisi hienosti, mutta ei varmaan 
enää lomakauden loputtua. Tällä kertaa tyy
dyttiin vain hieman katselemaan paikkoja 
ja matka jatkui. Vaunun kanssa liikuttaessa 
yhdistelmän pituus ja tällä kertaa myös vau
nun leveys aiheutti hieman haastetta, kun 
piti käydä esim. kaupassa. Matkailuautolla 
pysäköinti on hieman helpompaa, mutta 
niissäkin on tuo pituus hieman haaste. Mat
kalla piti muutama kauppa skippaa koko
naan, kun pihalle ei vaan mahdu tuollaisella 
yhdistelmällä.

Reissuun oli lähdetty hienosti työpäivän 
päätteeksi ja VankkuriVehmaaseen saa
vuttiin hieman ennen kello 20. Olin vielä 
etukäteen soittanut VankkuriVehmaaseen. 
Kyselin, onko ylipäätään tilaa ja päästäänkö 
kaverin kanssa vierekkäisille paikoille. Tilaa 
oli ja paikat järjestyy. Hyvin huomaa kauden 
alkavan loppua. Kalustoa ei ole paljoa liiken
teessä ja tosiaan leirintäalueella oli reilusti 
tilaa. Paikan päällä otettiin hienosti vastaan 
ja saadaan oikein opastus paikan päälle. Kau
sipaikkalaisilta sai hyviä vinkkejä reissuun ja 
lisää niitä tuli saunassa. Illalla kaverin kanssa 
päätettiin jatkaa matkaa viimeistään kello 
10, jotta keritään lautoille ja vielä samana 
päivänä Kuusistoon. Kohtuuhyvin tämä 
aika taulu piti paikkaansa. Puolisen tuntia ol
tiin etuajassa, kun lähdettiin reittiä ajamaan.

Losseja riittää

Ensimmäisen lossin kohdalla jouduttiin 
odottelemaan n. 40min. Tässä paikassa sai Aina ei mahdu pitkällä yhdistelmällä mukaan.
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mukaansa myös reitin kartan, jos halusi. 
Matkailuajoneuvolla liikuttaessa on etuna, 
kun mukana on oma keittiö. Koska tässä 
kohtaa oli hyvä hetki keittää kahvit ja naut
tia aamulla kaupasta haetut tuoreet munkit. 
Ensimmäinen lossi oli kohtuukookas. Kaikki 
mahtui hienosti mukaan ja jonosta ketään ei 
jäänyt maihin. Seuraava lossi olikin huomat
tavasti pienempi ja osa jäi odottamaan seuraa
vaa vuoroa. Mutta koska matka oli niin lyhyt 
niin eipä siinä kauaa tarvinnut odotella. Vielä 
tässä vaiheessa lossit oli ihan mielenkiintoisia 
kapistuksia. Kolmas lossi olikin sitten reissun 
ainoa maksullinen lautta, joka kulkee Dale
nista Mossalaan ja samalla se on ilmeisesti 
myös pisin väli. Eikä se ole myöskään kovin 
kookas lautta. Tämä on varmaan ainoa lautta 
minkä aikataulu kannattaa etukäteen kat
soa, koska muutoin joudut melkoisen tovin 
odottamaan sitä, 
jos se juuri ker
kiää lähteä. Eikä 
varmasti kannata 
olla jonon viimei
nen, jos lautalle ei 
mahdu niin jou
dut odottamaan 
vielä pidempään. 75 € maksaa asuntoauto tai 
auto + vaunu. Kaverin Transporterista otet
tiin normi henkilöauton maksu. Ensimmäi
sellä lossilla nimittäin tuli katseltua, kuinka 
sen perässä oleva Kia Niro on jopa kook
kaampi ulkomitoiltaan, kun T3 Trans porter, 
joten olisi ollut hieman nihkeä maksaa pai
kasta enemmän kuin henkilöauto, koska 
korkeuden suhteen ei ollut muutoinkaan 
rajoitusta lautalla. Siinä jonon ensimmäisenä 
tuli hieman ihmeteltyä todella hidasta mak
samisprosessia. Ensimmäisenä sisään otetaan 
pyöräilijät, miltä jokaiselta otetaan erikseen 
maksu. Hommaa voisi helpottaa, jos liput 
voisi jotenkin etukäteen ostella? Lisäksi Kuu
sistossa sai kuulla, että jos olisimme olleet 
yötä jossain saaressa niin tämä lossi olisi ollut 

puolet halvempi. Tälläista tietoa en nähnyt 
missään etukäteen. Jos tämä olisi ollut tie
dossa niin ehkä sitä olisi voinut olla yötä jos
sain saaressa.

Saaristossa matkaaminen  
on haastavaa

Saaristossa on myös hieman nihkeä liikkua 
vaunun kanssa. Varsinkin vaunun mikä on 
250 cm leveä. Tiet ovat todella kapeita. Jos 
vastaan tulee normi henkilöautoa suurempi 
laite, niin ohittaminen on kohtuu vaikeaa. 
Reitillä tuli myös ihmeteltyä opastuksen 
puutetta. Välillä risteyksissä ihmetteli, min
ne suuntaan rengastie jatkuu, kun mitään 
merkintöjä ei ollut. Nähtävyyksistä ei ole 
minkäänlaisia merkintöjä missään. Eli tässä 
kohtaa reittiin pitää tutustua etukäteen tai 

ottaa mukaan rei
tin alusta saatavan 
paperi kartan. En 
tiedä miksei missään 
ole mitään mainin
taa nähtävyyksistä? 
Tässä kohtaa mallia 
voitaisi ottaa esim. 

ItäSuomesta. Esim. Iniössä olisi voinut kat
sella paikallista kirkkoa, mutta se tuli niin 
yllättäen mutkan takaa, ettei siinä voinut 
alkaa yhdistelmällä miettiä miten sin
ne pääsee ja minne kalusto parkkiin. 
Vaunun kanssa tuo yhdistelmän 
kääntäminen ei todellakaan ole 
rengastiellä kovin helppo homma. 
Kääntöpaikkoja on todella vähän ja 
yleensä aina tukit tien. Joten tämä 
kirkko sitten hypättiin yli. Matka 
jatkui kohti Borg bergin näköala
tornia, joka oli ainut kohde min
kä etu käteen katsoi. Kahden lossin 
jälkeen ollaan oikealla saarella. Tie 
näköalatornille on vielä entistä kapoi
sempi. Onneksi ketään ei tule vastaan. 

Kohteeseen ei myöskään ole mitään opastus
ta tai sellaista ei ainakaan havaittu. Onneksi 
Google Maps tunnistaa kyseisen paikan niin 
navilla oli helppo suunnistaa. Paikan päällä 
on todella nihkeät pysäköintipaikat. Käytän
nössä tien laidassa on vähän hiekkaaluetta. 
Siihen saa henkilöauton parkkiin. Mutta ei 
todellakaan vaunua. Jos vaunu jätetään tien 
laitaan, niin se sopivasti tukkii liikenteen. 
Tässä kohtaa jo alkoi ihmettelemään, mi
ten porukka voi suositella koko rengastietä, 
kun opasteet puuttuu ja ei ole oikein otettu 
huomioon mihin sitä kalustoa pysäköidään. 
Vaunun kanssa tätä reissua en suosittele te
kemään. Tässäkin kohtaa tämä muutaman 
auton hiekkapaikka oli täynnä. Eikä yhdis
telmää todellakaan kovin monessa paikkaa 
saa ympäri, joten kilometri tolkulla piti ajella 
eteenpäin, jotta löytyi paikka missä sen saisi 
ympäri. Eikä paikalliset oikein olleet tyyty
väisiä, kun tie tukitaan, jotta pääsee ym päri. 
Takaisin tullessa tien toiselta puolelta oli 
poistunut muutama auto, joten siihen sai 
vaunun kanssa mentyä. Toista yhdistelmää 
sinne ei olisi mahtunut.
Tällä hiekkapaikalla eräs saksalainen turis
ti sitten ihmetteli mistä tänne torniin oikein 

Lahnajärveä katselemassa.

Matkailuajoneuvolla liikuttaessa on  
etuna, kun mukana on oma keittiö. 
Koska tässä kohtaa oli hyvä hetki  
keittää kahvit ja nauttia aamulla  
kaupasta haetut tuoreet munkit.
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mennään. Hän kun ei nähnyt mitään opastus
ta. Eikä sellaista siinä hiekkapaikassa ollutkaan 
vaan piti kävellä tietä tovin matkaa eteenpäin 
ja siellä oli kyltti polulle mistä perille pääsee. 
En tiedä miksi opastukset ovat näinkin huo
noja. Polulle mentäessä oli kyltti, kun paikalla 
on ollut metsäpalo, joka on syttynyt tupa
kantumpista. Tämä paikka sitten savusi yh
destä kohtaa hieman, mitä siinä ihmeteltiin. 
Tiedossa ei ollut milloin tämä paikka olisi 
palanut. Ketään muuta tuo pieni savuava 
kohta ei näyttänyt häiritsevän. Käytiin näkö
alatornia katsomassa ja hienot oli maisemat. 
Alas tullessa sitten soiteltiin 112, jotta palo
kunta kävisi katsomassa pitääkö tuolle savua
valle paikalle tehdä jotain. Maa oli ainakin 
sen verran kuivaa, että metsäpalo leviää kyllä 
helpolla. Vaikka puhelimeen oli asennettu 
tämä 112sovellus, joka sitten kertoo sijain
nin hätäkeskukselle, niin melko haastavaa oli 
kertoa missä ollaan. Reissussa kun on niin en 
ainakaan itse kovin tarkkaan tiedä millä tiellä 
mennään tai mikä paikkakunta ylipäätään on. 
Hätäkeskus ei myöskään tiennyt mitään Borg
bergin näköalatornista tai sen sijainnista tai 
sen metsäpalosta, mistä oli kyltti polun alussa. 
Osoite löytyi, kun menivät rengastien sivuil
le katselemaan paikan osoitetta. Tässä välissä 
otettiin vaunun harmaavesisäiliöstä vettä pul
loon ja käytiin kaatelemassa ne tuon savuavan 
paikan päälle. Savutus ainakin loppui siihen, 
mutta myöhemmin palokunta saapui paikalle 
ja kävi huolella kastelemassa paikan.

Tästä matka jatkui eteenpäin rengastie
tä. Lossit muuttuivat myös isommiksi, jo
ten kaikki mahtuu helposti kyytiin. Mitään 
kylttejä nähtävyyksistä ei näkynyt edelleen
kään, joten ne kaikki jäi katsomatta. Parai

silla ideana oli nähdä kalkkilouhos, mutta 
minkään laisia kylttejä sinne ei näkynyt. 
Joten ei ollut tiedossa, minne pitää mennä, 
jos sen haluaa nähdä. Lisäksi ei haluttu vau
nu perässä lähteä kikkailemaan, koska yhdis
telmän kääntäminen on kohtuuhaastavaa ka
peilla teillä. Joten matka jatkui suoraan SFC 
Kuusistoon. Tässä kannattaa käyttää navia, 
koska se liittymä tuli hieman yllättäen, eikä 
siinäkään ollut mitään kovin selkeää kylttiä 
leirintäalueesta. Ilmeisesti VarsinaisSuo
messa on jokin pahemman laadun ongelma 
opastuksien suhteen.

Viimeinen etappi Kuusisto

Kuusistoon johtava tie on melko kapea. On
neksi mutkien kohdalla on levennyspaikat. 
Mutta jälleen kun liikkuu vaunun kanssa, niin 
toivoo, ettei vastaan tule ketään. Koska jos vas
taan tulee toinen vaunulla niin tuo levennys 
ei taida yhdistelmälle riittää. Parhaimmillaan 
tie oli yhtä leveä kuin vaunu. Itse alue oli ihan 
siisti. Olin tännekin alueelle etukäteen soitta
nut ja pyytänyt vierekkäisiä paikkoja. Sellaisia 
ei pystytty järjestämään, mutta melkein vas
takkaiset paikat saatiin. Tällä alueella oli myös 
T4 koppainen VW California. Auto oli Saksan 
kilvissä. Käytiin kaveria jututtamassa ja vähän 

ihailemassa laitosta. Kaveri oli sen uutena os
tanut. Nyt mittarissa oli se reilu 600 000 km. 
Melko hyvin. Auto ei kyllä ulkonäöllisesti vai
kuttanut niin paljon ajetulta. Edes sisältä se ei 
näyttänyt siltä. Sattumalta alueella oli myös 
T5 koppainen VW California. Hieno tilaisuus 
hieman verrata näitä pelejä. Sekin oli Saksan 
kilvissä ja sillä ajeli n. 3040v pariskunta. Sisä
tilojen osalta ei kovin suuria muutoksia. Pin
nat vähän päivitetty nykyaikaan ja materiaalit 
on erilaisia. Kaikki näytti muutoin olevan sa
moilla paikoilla. Mitä sitä hyvää muuttamaan.

Saariston rengastie suoritettu. Saaris
to tullut nähtyä. Jos tykkää useasta lossista 
niin tämä on hieno reittivalinta. Pari ekaa 
lossia oli ihan kiva juttu, mutta niitä kun 
oli se 8 peräkkäin niin se ei enää ollut ko
vin kivaa. Itselle tämä oli pieni pettymys. 
Johtuu ehkä siitä, kun en etukäteen paljon 
tutustunut reittiin. Oletus oli myös, että pai
kat on merkattu ja näinhän ei ollut. Reitti 
kyllä vaatisi hieman etukäteen tutkiskelua, 
jotta näkisi enemmän. Muutoin se on vain 
saarelta toiselle ajelua. Maisemissa sinällään 
vikaa ole. Saaristo on ihan kivan näköinen. 
Mutta jotenkin kaipasi jotain nähtävyyksiä. 
Eli ei ehkä ollut ihan meikäläisen juttu tämä 
rengastie. Liekö sitten ollut liikaa odotuksia 
reitistä, kun niin moni sitä kehuu.

SFC Kuusistossa.
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Kaben matkailuvaunujen- ja autojen*) jälleenmyyjät: 
• Helsinki/Vantaa  Helsinki Caravan Oy *) 0300 472 370 www.helsinkicaravan.�  
• Jalasjärvi  Jalasjärven Kalustetalo  (06) 4560669 
• Jyväskylä  Jyväs-Caravan *)  0400 407 066  www.jyvascaravan.�  
• Kokkola  Kokkolan Vaunupalvelu Oy  040 515 8159  www.vaunupalvelu.� 
• Kouvola  Kouvolan Vaunu Oy *)  (05) 311 9077  www.kouvolanvaunu.com 
• Kuopio   J. Rinta-Jouppi Oy   *)  017 36830 00 www.rintajouppi.� 
• Lahti   J. Rinta-Jouppi Oy *)  020 7881310 www.rintajouppi.� 

• Lappeenranta  J. Rinta-Jouppi Oy   *)  020 7881340 www.rintajouppi.� 
• Rovaniemi  Caravankeskus Reatalo *) (016) 315 440  www.reatalo.net  
• Seinäjoki  J. Rinta-Jouppi Oy   *)  06 4201800 www.rintajouppi.� 
• Tampere  Caravan Erälaukko Oy *) 020 75 59960   www.eralaukko.�  
• Turku   Turun Länsi-Vankkurit Oy*) (02) 274 9880  www.lansivankkurit.com 
• Tuusula   K&K Kivinen Oy   (09) 273 1707  www.kkkivinen.�  
• Vantaa   J. Rinta-Jouppi Oy   *)  (09) 25257500 www.rintajouppi.� 

www.kabe.se/� 

Kaben 2020-mallistovuosi edustaa 
teknologian ja designin huippua

Vuosikymmenien työmme vapaa-ajan liikkuvan asumisen ja lomanvieton puolesta huipentuu jälleen. Uusi matkailu-
vaunumallisto kohtaa asiakkaidemme odotukset, toiveet ja tarpeet täydellisesti. Lapsiperheet, seniorit, harrastajat ja 

ammatinharjoittajat löytävät itselleen parhaan ratkaisun viidestä matkailuvaunusarjasta, joissa on runsaat 1,7 miljoonaa 
eri valinnanmahdollisuutta.

Premium-luokan matkailuautomallisto uudistuu ja vahvistuu uusilla malleilla. Uudelle Mercedes Sprinter-alustalle on 
rakennettu eksklusiivinen Crown-sarja sekä kompaktiluokan retkeilyautomallisto. Uutuudet ovat Kaben 

valmistusperinteen mukaisesti varustettuja ympärivuotiseen käyttöön ja niissä on erinomaiset ajo-ominaisuudet.
Tervetuloa tutustumaan Kaben tähtiparaatiin Lahden Caravan-messuille ja jälleenmyyntiliikkeisiimme.

Hurmaava valkoinen 
etukeittiöSulavalinjaista muotoilua
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Itseä on kiinnostanut tehdä lehteen joku 
koeajo jostain käytetystä matkailuajo
neuvosta, joten saariston rengastie oli 

hyvä tilaisuus myös siihen. Keskustelin asias
ta Helsinki Caravan Oy:n Atso Muurosen 
kanssa yhdistyksen kevätkokouksen aikaan 
ja hän näytti vihreää valoa asialle. Sitten 
valikoimaan kalustoa. Halusin tehdä jutun 
vaunusta, joten päätettiin katsella siis vau
nua. Oman auton vetokyky oli melkoinen 
ongelma, koska sillä sai vetää vain 1300 kg ja 
lähes kaikki vaunut mihin mahtuu 5 henkeä 
painaa enemmän. Tämä ongelma kierrettiin 
lainaamalla vanhuksilta Renault Talisman 
vetoautoksi. Sen 1800 kg vetokyky salli jo 

TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

huomattavasti paremman valikoiman ja die
selmoottori varmasti sopii paremmin veto
hommiin kuin oman auton bensamoottori. 
Koska itsellä on 
Matkaajan Grand 
Hotel matkailu auto 
ja vanhuksilla on 
vielä vanha Solifer 
3002, niin lähdettiin 
katsomaan Soliferin 
mallistoa. Hieno tilaisuus verrata vanhempaa 
karavaanikalustoa tuoreempaan. Helsinki 
Caravan Oy:ltä löytyi hieno Solifer Finlandia 
560 NS vuodelta 2009. Sisältää makuupai
kat seitsemälle ja löytyy oikein kaasuuuni. 

Tätä on hyvä vähän vertailla vanhuksien So
liferiin ja Grand Hoteliin. Nukkumapaikat 
on aikalailla samaa luokkaa. Varustus on 

myös samaa luokkaa, 
tosin tuoreessa Soli
ferissa ne on vähän 
enemmän nykyaikaa. 
Miten tämä ulkomail
la rakennettu ”koti
mainen” vaunu eroaa 

kotimaassa 1980luvulla rakennettuun Soli
feriin ja Matkaajaan? Mielenkiintoinen testi 
tiedossa.

Vaunua haettaessa jouduin hakemaan sen 
omalla autolla, joka on Opel Meriva, koska 

KOEAJOSSA 
Solifer Finland 560 NS

Pieni vetoauto iso vaunu.

Hieno tilaisuus verrata 
vanhempaa karavaani-
kalustoa tuoreempaan. 

Ekaanari_0319.indd   24 10.9.2019   7.35



3 / 2019 25

Talisman saadaan vähän myöhemmin käyt
töön. Meriva on Opel malliston pikkuinen 
tilaauto, joka perustuu Opel Corsaan. Vaik
ka auto on pieni ulkomitoiltaan, tarjoaa se 
silti hyvät tilat. Ja mikä parasta Merivan no
kalla on ratakiree 180hv 1.6 turbomoottori.
Vaunun luovutus Helsinki Caravan Oy:ltä 
on kyllä ensiluokkainen. Vaunu käydään 
täysin läpi ja laitteet käydään läpi. Tosin itse 
on tottunut hieman vanhempaan kalustoon 
niin vähän meni ohi tuoreemman kaluston 
niksit. Noh. Reissussa oppii. Opastuksiin 
menee yllättävän paljon aikaa. Reilussa 
tunnissa kaikki käyty läpi. Nämä nyky
aikaisemmat laitteet vaatii hieman enem
män opastusta. 

Soliferin ilmoitettu omamassa on 1200 kg 
ja kokonaismassa 1500 kg. Joten tyhjänä sitä 
saisi vetää Merivalla. Soliferia on aina kehut
tu hyväksi vaunuksi vetää, mutta nyt ongel
mana taitaa olla pikkusen liian pieni veto
auto. Vaunu vie aika huolella vetoautoa. Si
vulta puskeva tuuli saa Merivan perän melko 
epävakaaksi. Kyyti ei ole todellakaan kovin 
kivaa ja enemmänkin se on pelottavaa. Vaik
ka itsellä on lisäpeilit käytössä niin en näe 
yhtään mitään vaunun taakse, koska se on 
niin leveä. Onneksi matka kotiin ei ole pit
kä. Kotona peruuttaminen on hieman tus
kaa, kun Meriva on niin kapea auto ja vaunu 
on niin leveä. Taakse näkemisen suhteen on 
haasteita. Vaunu kuitenkin saadaan pihaan 
ja vetoauto saadaan vaihdettua Talismaniin. 
Nyt pitäisi helpottaa. Vaikka Meriva on erit
täin pätevä kaupungissa, niin tämän Soliferin 
nokalla se ei ole kovin pätevä. Pihassa myös 
huomaa vaunun koon. Kun Solifer ja Grand 
Hotel on vierekkäin, niin Solifer on leve
ämpi ja noin aisan verran pidempi. Hieman 
yllättää merkintä 560, koska käsittääkseni se 
yleensä on tarkoittanut vaunun asuinosan 
pituutta. Grand Hotel on tasan 7 m pitkä ja 
asuinosa loppuu käytännössä puolisen met
riä ennen Grand Hotelin nokkaa. Pitäisikö 

merkinnän silloin olla 650? Tähän sai Hel
sinki Caravanilta hieman valaistusta asiaan. 
Merkintä 560 tarkoittaa vaunun sisäpituutta 
tässä tapauksessa. Joillain valmistajilla se on 
ulkopituus. Eli valmistajakohtainen. Joka ta
pauksessa vaunu on iso.

Etukäteen oltiin varauduttu reissuun pak
kaamalla jokaiselle laukut ja mukaan otetta
vat tavarat oli pahvilaatikoissa. Näin tavarat 
saadaan nopeasti vaunuun ja ne saadaan 
nopeasti pois vaunusta. Helsinki Caravan 
Oy:stä oltiin etukäteen niin ystävällisiä, että 
jääkaappi oli valmiiksi ollut päällä ja se oli 
kylmänä. Joten jääkaappiin sai heti tavarat 
kylmään. Tässä kohtaa itsellä huomio kiin
nittyy jääkaapin kokonaan. Grand Hotelissa 
se on isompi ja vanhuksien Soliferissa samaa 
kokoluokkaa. Pakastinosa on uudemmassa 
Soliferissa ja Grand Hotelissa suurin piirtein 
samankokoinen. Pakastinta ei reissun aika 
tullut kokeiltua. Mutta Grand Hotelin pa
kastin ainakin reissussa on pakastanut ihan 
ok. Jos sinne on jättänyt esim. vesipullon 
niin se jäätyy siellä. Talismaniin saa hienos
ti asennettua samat Milencon Aero Convex 
peilit mitä Merivaan. Hieman pähkäilyä 
teettää automaattisesti sisään kääntyvät pei
lit. Jos lisäpeilit on kiinnitetty auton omien 
peilien alalaitaan niin peilien kääntyessä si
sään se ottaa kiinni autoon. Joten ne pitää 
kiinnittää peilin yläosaan. Vaikka Talisman 
on huomattavasti leveämpi kuin Meriva, niin 
silti Milencon peilit eivät meinaa riittää. Ne 
on siinä rajalla, että juuri ja juuri näkee Soli
ferin taakse. 250 cm leveä vaunu on todella 
leveä myös käytännössä. Solifer vedossa Ta
lismanin kanssa ei ole suurempia ongelmia. 
Talisman on varustettu 1.5litraisella turbo 
dieselillä, joka tarjoaa 110hv. Se ei ole kovin 
paljon, eikä Talisman ole mikään raketti So
lifer perässä. Vaunun siis huomaa kyllä pe
rässä. Talisman on myös varustettu kaksois
kytkin vaihdelaatikolla, mistä Renault pitää 
nimeä EDC. Vastaavia vaihdelaatikoita on 

Soliferin ohjaintaulu.
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myös mm. VW/Skoda/Seat käyttämä DSG. 
Reissussa huomasi kyllä kyseisen laatikon 
soveltumattomuuden vaunun vetoon. Kyt
kin kärysi melko usein ja se teki todella ty
periä vaihtoja. Matkassa varsinkin sivutuuli 
saa Talismanin perän hieman levottomaksi. 
Ehkä Talisman kaipaisi vähän jäykempiä 
jousia perään. Joku hieman tehokkaam
pi citymaasturi voisi olla parempi vetoauto 
Soliferille. Moottoritiellä on myös havaitta
vissa melkoista heilumista, kun kookkaam
mat laitteet ohittelee yhdistelmää. Varsinkin 
bussit heiluttaa Soliferia huolella. Soliferin 
saa rauhoittumaan, kun peileistä seuraa jos 

isompi yhdistelmä lähtee ohittamaan niin 
vetää vaunun tien oikeaan laitaan. Ilmeisesti 
hajurako on tällöin huomattavasti suurempi 
ja ohimenevän isomman yhdistelmän ilma
virta ei niin pääse vaikuttamaan. Solifer on 
varustettu myös kitkavetopäällä. Tälläista en 
itse ole koskaan vetänyt. Käsittääkseni veto
koukun nuppi pitää olla puhdas, eikä siinä 
saa olla öljyä. Talismanin osalta siinä ei ole 
öljyä ja sen pitäisi olla puhdas. Mutta en nyt 
itse huomannut mitään ihmeellistä vedettä
essä verrattuna normaaliin vetopäähän. Joku 
edellinen omistaja on saattanut vetää vaunua 
öljyisellä koukulla ja sen myötä kitkavetopää 
ei toimi. Mutta koska itsellä ei ole täysin toi
mivasta kitkavetopäästä mitään kokemusta 
niin en osaa sanoa oliko se tässä tapauksessa 
toimiva vai ei. Sen pitäisi jollain tapaa rau
hoittaa vetoa. Mikäli näin on niin, Solifer 
heiluu varmaan huo
lella ilman kitkaveto
päätä?

Syystä tai toisesta 
ensimmäisen leiri
paikan luona Dome
ticin jääkaappi oli sammunut. Siitä oli valot 
pimeänä. Siinä kun nappuloita paineli niin 
mitään tapahtunut. Onneksi meillä on hie
no karavaaniyhteisö Facebookissa, mistä sai 
pikaisen avun. Pitää painaa modenappulan 
vieressä olevaan virtanappia. En tietenkään 
kiinnittänyt tähän mitään huomiota, kun 
luulin modenäppäimen olevan yhtä nap
pia. Joka tapauksessa, kun painoi vasenta 
laitaa tovin aikaa pohjassa, niin jääkaappiin 
tuli virta ja sen sai eloon. Tilojen suhteen 
Solifer antaa kyllä hyvin tilaa. Keskikäytävä 

on sen verran leveä, että siitä mahtuu hyvin 
ohittamaan toisen. Mitä on messuilla katsel
lut vaunuja ja asuntoautoja niin hyvin usein 
tämä keskikäytävä on perin ahdas. Varsinkin 
asuntoautoissa. Grand Hotelin osalta tätä 
ongelmaa ei ole, koska myös siinä on leveä 
keskikäytävä. Märkiä pyyhkeitä varten Soli
ferissa on vessassa sähkökäyttöinen pyyhe
kuivain. Tämä vaati toimiakseen tolppasäh
köä. Tätä en keksinyt millään, miten se toi
mii, joten se jäi kokeilematta ensimmäisenä 
yönä. Seuraavalla leiripaikalla tätä tuli tutkit
tua enemmän ja sen pohjassa oli virtanappi. 
Hienosti se kuivasi pyyhkeet. Solifer tarjoaa 
7 nukkumapaikkaa, missä takana on parisän
ky, sen yläpuolella 80  kg kestävä yläsänky. 
Parisängyn vieressä on pieni pöytäryhmä 
mistä saa sängyn ja sen yläpuolella on kaapis
to mistä saa 50 kg kestävän sängyn. Mukana 

ei ole nyt ketään alle 
50 kg painoista, joten 
tätä sänkyä ei tullut 
kokeiltua. Tämän 
sängyn voi kiinnittää 
remmillä ”lukkoasen

toon”, milloin sitä ei saa auki. En vaan kek
sinyt miten tämä remmi saadaan kytkettyä 
sänkyyn, kun itse sänky on edessä. Parisänky 
oli erittäin mukava nukkua. Eikä kuulemma 
pienestä pöytäryhmästä tehdyssä sängys
sä ollut sen kummallisempaa nukkua. Yksi 
nukkui edessä sohvalla. Aamulla mielen
kiinto koskee ikkunoita. Itsellä on jokaisessa 
vaunussa ja Grand Hotelissa ikkunat aina 
aamuisin kosteat. Mitä netistä on lueskellut 
niin näin ei ilmeisesti kaikissa matkailuajo
neuvoissa ole. Soliferissa oli hieman kosteut

1980-luvun tuuletusluukku  

nykyajan vaunussa.

Solifer on melkein yhtä pitkä kuin Grand Hotel.

Onneksi meillä on hieno 
karavaaniyhteisö Facebookissa, 

mistä sai pikaisen avun.
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ta pienen pöytäryhmän ikkunassa ja etuik
kunassa. Kaikki muut ikkunat oli kuivia. 
Kertooko tämä sitten paremmasta ilman
vaihdosta? Mikään lämmitys ei ollut päällä. 
Sääennusteen mukaan yöllä oltiin kylmim
millään n.10 astetta lämmintä. Soliferissa oli 
aamulla 16 astetta lämmintä.

Seuraavan yön osalta ajattelin kokeilla 
Soliferin lämmitystä. Grand Hotelin osalta 
homma on helppo. Alde pitää hieman ääntä, 
jos kaasulämmitys on päällä. Ja naksuu jos 
sähkö on päällä. Lisäksi Alden kiertovesi
pumppu pitää erittäin ärsyttävää ääntä. Soli
ferissa en ainakaan huomannut mitään ääntä 
Alden osalta. Alde sijaitsee etupenkkien alla. 
Etupään sohvilla nukkujaa Alden naksunta 
häiritsi. Alden käyttöpaneeli oli kohtuuse
kavan oloinen. Paneelia säädellään neljällä 
napilla ja siinä tuntuu olevan melkoisesti 
ominaisuuksia. Tässä vaiheessa piti myös 
ottaa käsikirja esille, jotta tietää laitteen ole
van toiminnassa. Jotenkin hieman sekavan 
oloisesti selitetty paneelin toimintaa ja sii
hen on tungettu melkoisesti ominaisuuksia. 
Ilmeisesti onnistun kuitenkin laittamaan 
lämmityksen päälle ja määritän siihen läm
pötilaksi 19. Näin pääsee vähän katsomaan 
vaikuttaako yöllä lämmitys ikkunoiden 
märkyyteen. Tähän sillä ei ollut vaikutusta. 
Samat ikkunat oli jälleen kosteina. Yöllä läm
pötilan piti tippua n.8 nurkille sääennusteen 
mukaan. Aamulla Soliferissa oli 21 astetta. 
Ehkä en osannut säädellä paneelia tai se ei 
ole niin tarkka lämpö
tilasta? En myöskään 
tiedä missä lämpötila 
anturi sijaitsee.

Itselle hieman yllät
täen Soliferissa on 
myös oma harmaa
vesisäiliö. Joka sijait
see oikeassa takakulmassa. Raikasvesisäiliö 
pitäisi olla 40litraa ja harmaavesisäiliö sa
mankokoinen. Kummatkin säiliöt ovat vau
nun sisäpuolella, enkä usko niiden olevan 
mitenkään lämmitetty tämän seurauksena. 
Grand Hotelin osalta raikasvesi on 80litraa 
ja harmaavesi 120litraa. Raikasvesi sijait
see sisätiloissa, mutta harmaavesi on auton 
alla. Minkä myötä se on lämmitetty. Näin 
Grand Hotelilla voi myös talvella liikkua, 
vaikka vedet olisi säiliöissä. Grand Hotelissa 
on myös lämmitetty kaasupullokotelo, mitä 
ei ollut Soliferissa. Ilmeisesti ideana on saa
da viimeisetkin kaasut ulos pakkasella? Tätä 
ominaisuutta en ole nähnyt kuin Matkaajas
sa. Ilmeisesti Soliferilla on meinattu harmaa
vesisäiliö tyhjentää aina leirintäalueelta läh
dettäessä. Koska muutoin perään tulee 40 kg 
ylimääräistä painoa jos säiliö on täysi. Tämän 
säiliön tyhjennys oli melkoinen haaste en
simmäisessä yöpymispaikassa. Koska vaunu 
piti peruuttaa ylämäkeen. En tiedä miten hy
vin kaikki vesi tulee ulos, kun vaunun keula 

on alaspäin? Lisäksi paikka oli sen verran 
haastava vaunun kanssa operoitavaksi, joten 
se jäi kokeilematta. Toisella yöpymispaikalla 
tyhjennyspaikka oli paremmalla sijainnilla 
ja sen sai hienosti tyhjennettyä. Soliferissa 
ei myöskään ole mitään mittareita miten 
paljon vettä on missäkin säiliössä. On vain 
vihreä valo, mikä kertoo siellä olevan jotain 
ja punainen valo mikä kertoo raikasvesisäi
liön olevan tyhjä ja harmaavesisäiliön olevan 
täynnä. Mitkä näiden valojen rajaarvot on, 
niin ei tietoa. Sitä ei tullut ohjekirjasta kat
sottua. Grand Hotelissa on kumpaankin säi
liöön oma mittari mikä kertoo, miten paljon 
vettä säiliöissä on. Tässä kohtaa Grand Ho

tel vetää pidemmän 
korren. Soliferissa on 
lisäksi allaskaapin al
la erillinen vesisäiliö. 
Minkä tarkoitusta itse 
alkuun hieman ih
mettelin. Mutta idea 
on ilmeisesti ottaa 

tämä säiliö mukaan ja täyttää se raikkaalla 
vedellä niin ei tarvi isoa säiliötä käytellä. Il
meisesti jossain on joku automatiikka mikä 
tunnistaa mikä säiliö on täynnä ja mikä ei vai 
kiertääkö vesi aina tuon pienemmän säiliön 
kautta? Tähän en ainakaan käyttöohjekirjas
ta löytänyt selitystä.

Mielenkiintoista oli myös havaita Soliferin 
edelleen vuonna 2009 käyttävän täsmälleen 
samanlaisia tuuletusluukkuja kuin vanhuk
sien 1983 vuoden Soliferissa. Tosin ne on vä
hän ohuemmat nykyään. Uunissa on myös 
grilliominaisuus, mutta tähän erikseen oh
jeistettiin, ettei grilliä saa käyttää luukku täy
sin kiinni. Se pitää olla hieman auki. Uunia 
ei tällä reissulla tullut käytettyä, mutta Grand 
Hotelissa sitä on käytetty. Uunin myötä voi 
kokkailla aivan samoja ruokia kuin kotona. 
Mitään mikroa en itse kaipaa. Sillä yleensä 
lämmitetään valmista einesruokaa ja en ole 
kovin suuri fani einesruualle. Teen ruuan 
mieluummin itse. Kattoluukun osalta So
liferissa on MidiHeki. Se tuo kyllä hyvin 

valoa sisään. Ilman sai parhaiten vaihtumaan 
avaamalla takaa toisen tuuletusluukun ja kat
toluukun. Jos pelkkä kattoluukku oli auki, 
niin tuntui, ettei ilma niin vaihdu. Grand 
Hotelissa ilma tuntuu kyllä hyvin vaihtu
van, kun kattoluukku on auki. Soliferissa on 
myös radio. Itseasiassa samassa paikkaa missä 
vanhuksien vanhan Soliferin radio sijaitsee. 
Grand Hotelissa taas mennään auton omal
la radiolla, jonka säätäminen asuinosasta on 
hieman nihkeää. Pitäisi olla kaukosäädin. 
Kaiuttimet on vain etupäässä, kuten vanhuk
sien Soliferissa kun taas Grand Hotellissa ne 
on myös taakse.

Reissussa perheen nuoriso ainakin piti 
Soliferista, ja muutama sananen tuli missä 
vaadittiin vaunun ostoa. Omasta mielestä 
tämä Solifer sopii erittäin hyvin kausipai
kalle. Siinä on todella hyvät tilat. Vaunun 
kyljestä pääsi myös käsiksi parivuoteen alla 
olevaan tilaan. Sinne oli kätevä laittaa ulko 
tuolit. Kyllä Soliferilla myös satunnaisia reis
suja hoitaisi, mutta tuo 250 cm leveys tun
tui aika haastavalta välillä. Edellinen vaunu 
oli 230 cm levee ja siinä ei kokenut vaunun 
leveyttä kertaakaan ongelmaksi. Paitsi sisäti
lojen osalta, minne kaipasi leveyttä. Jotenkin 
tuo 250 cm leveä vaunu oli melko haastava 
maantiellä. Ehkä siihenkin tottuu? Voi myös 
olla, että kun ei ole muutamaan vuoteen 
vaunua vetänyt niin ehkä se on tottumis
kysymys? Soliferissa on myös samanlaista 
tilan tuntua kuin Grand Hotelissa. En ole 
löytänyt itse vielä mitään asuntoautoa mikä 
voisi korvata Grand Hotelia. Kaikki on niin 
ahtaan oloisia. Varsinkin keskikäytävät on 
ahtaita. Tämä Solifer voisi sen korvata. Olisi 
ollut mielenkiintoista kokeilla jotain vähän 
jykevämpää vetoautoa tämän vaunun kanssa. 
Talisman ei ollut kovin kehuttava vetoautok
si. Soliferin sisätiloissa ei ollut havaittavissa 
myöskään suurempia kulumia, vaikka se on 
10 vuotta vanha jo. Ainut oli vessan oven 
sisäkahva. Joka ei sitten millään tahtonut 
pysyä paikallaan. Soliferista saisi kyllä hyvän 
vaunun vuosiksi eteenpäin.

Yhdistelmä vie reilusti tilaa.

Reissussa perheen nuoriso 
ainakin piti Soliferista, ja 

muutama sananen tuli missä 
vaadittiin vaunun ostoa.
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K oko elämäni viettäneenä karavaana
rin kakarana, päätin vuonna 2008 
alkaa elämään itsekin retkeilijän 

elämää ja liityinkin sitten SFCaravanin jä
seneksi.

Perheelliselle tuo elämä tuntui helpolta ja 
mukavalta maiseman vaihtuvuuden takia. 
Vaunuiltua tuli muutama vuosi pitkin Suo
mea ja monenlaista leirintäaluetta tuli läpi 
koluttua ja kaikenlaista porukkaa nähtyä.
Harrastus jäi tauolle vuonna 2012 muuta
maksi vuodeksi erinäisistä syistä ja ajattelin
kin tuolloin, ettei minusta enää tule karavaa
naria. En kuitenkaan eronnut yhdistyksestä, 
ajatuksella ”jos vielä joskus”…

Toukokuussa 2018 menimme äitini syn
tymäpäiväkahveille Vantaan Tallille, van
hempieni ollessa viikonlopun vietossa. Se oli 
ensimmäinen kerta, kun pääsi tutustumaan 
Vantaan Tallin kauniiseen leirintäalueeseen. 
Ihmiset iloisesti tervehtivät ja ilmapiiri oli 
mukana leppoisa kaiken kaikkiaan. Nuorin 
lapseni oli tuolloin vajaan vuoden ja kun 
olimme saaneet tutustua paikan maalaishen
kisiin tiloihin, ihmisiin ja katselleet vaunu
paikkoja, heräsi siitä ajatus ”olisiko sitten 
minusta vielä retkeilijäksi”…

Ei kulunut kuin muutama kuukausi, kun 
mieheni kanssa eksyimme vaunukauppaan. 

Karavaanarin elämää VOL 2
 Vantaan Tallilla

Löysimme ihanan pienen ja vanhan vaunun 
ja pakkohan se oli auton perään ottaa. Paik
kaa, jonne vaunun veisimme, ei tarvinnut 
enää miettiä, Vantaan Talli oli tehnyt vaiku
tuksensa.

Keväällä 2019 päätimme palata Vantaan 
Tallille uudestaan ja tällä kertaa ajatuksena, 
että nyt otamme kausipaikan. Kausipaikka 
otettiin ja johan se vaunukin piti sitten isom
paan vaihtaa.
Tänne on joka ikinen perjantai mukava 
tulla, kun tietää porukan kenen kanssa saa 
mahtavista löylyistä nauttia, grillata yhdessä 
ja varsinkin jos tarvitsee apua jossain, tietää 
että sen varmasti saa, kera kokemuksen.

Ajattelimme, että uimapaikan puute tuo 
perheellemme suurta ahdistusta (lähinnä 
lapsille), mutta onneksi pitkään paikal
la olleet kertoivat, miten mukava paikka 
on Kolmilammen lavan yhteydessä oleva  
uima ranta. Matkaakaan ei ole kuin vajaat  
5 km, joten siitäpä löytyi ratkaisu kuumuu
teen ja lasten ilon, kun uiminen ei olekaan 
itsestäänselvyys. Se mistä itse nautin suures
ti, ei ole paarmoja, kun ei vettä ihan vaunun 
vieressä.

Vantaan Talli on osoittautunut todella 
mukavaksi ja ennen kaikkea rauhalliseksi 
paikaksi viettää viikonloppuja ja lomaa.

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA VENEMIES-PERNU
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KESÄKUU ALKOI VANTAAN TALLILLA 
PETANQUE-KISALLA

Naistensarja

1. Pirjo Huotari
2. Terttu Hakkarainen
3. Trissan Heikkilä

Miestensarja

1. Harri Huotari
2. Jarmo Vekkeli &
 Leevi Smulovitz

Kuvassa kilpailun voittajat.

Vantaan Tallin Lasten treffit

Nyt on ihan pakko – tai siis ihan mielelläni tämän kirjoitan – antaa 
myönteistä	palautetta	Vantaan	Tallin	lastentreffien	järjestäjille.

Ohjelma oli monipuolinen, tekemistä riitti kaiken ikäisille. 
Lapset saivat nähdä vuohia, kalkkunoita ja poneja. Jopa oikea 

Elsa-prinsessa oli kutsuttu leikkimään heidän kanssaan! 
Ajankohta osui nappiin. Koululaisten loma on vasta alussa ja 

aika harva vanhempi on vielä omaansa aloittanut, niinpä lap-
sille ei vielä ole tullut yliannostusta pakollisista huvipuisto- ja 
seikkailu rata käynneistä. Ihailtavan kärsivällisesti kaikki jaksoivat 
odottaa vuoroaan vaikkapa poniratsastukseen tai keppihevos-
kilpailuun helteestä huolimatta. Myös ongintayllätykset ja erityi-
sesti hampurilaiskioskin antimet olivat lasten mieleen. 

Paikalla oli paljon meitä isovanhempia lapsenlapsineen. Oli  
todella mukavaa tavata monta vuosien  
takaista tuttua, joiden kanssa aikoi-
naan Tallilla aikaa vietettiin.

Ehkä paras arvio tuli  
kolmen 7–11-vuotiaan po-
jan suusta, kun kysyin, 
mikä on ollut hauskinta. 
Vastaus oli ”Kaikki!”

Mitäpä siihen lisää-
mään, kun lapset viih-
tyvät, on meillä kaikilla 
mukavaa! 

 
Kiitos treffien toteuttajille!
Seuraavia lastentreffejä 
odotellen, yks ämmi
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ESITTELYSSÄ SFC  Koivulehto
SFC Koivulehto on SFCaravan Järvi

seutu ry:n ylläpitämä alue. Yhdistyk
sessämme on noin 400 jäsentä ja se on 

perustettu 1987. Koivulehto sijaitsee Lappa
järven kaakkoisrannalla Alajärven kaupun
gissa. Maapohja on kaupungin omistuksessa.  
Järviseutu ry on tehnyt alueesta pitkän ja hy
vin kohtuullisen vuokrasopimuksen. Alueen 
naapurina on kaupungin omistama venesata
ma, josta osittain huolehdimme tarjoamalla 
veneilijöille mahdollisuuden käyttää kios
kiamme ja huoltorakennustamme.

Lappajärvi on kraatterijärvi, jonka pintaala 
on 145 km2. Pohjalaisittain se on suuri. 

Koivulehdossa on noin 50 sähköpaikkaa ja 
palvelut on mitoitettu sen mukaisesti. Kaksi 
saunaa, joista toinen perhesauna, grillikota, 
savustuskatos, huoltorakennus sosiaalitiloi
neen sekä juuri rakennettu terassi riittävät 

hyvin palvelemaan alueelle mahtuvaa vierai
lijamäärää. Vieraiden yöpymisvuorokausia 
kesän aikana on noin 2000–2500. Vakipaik
kalaisia on tällä hetkellä 26 vaunukuntaa, 
heidän yöpymisvuorokausia on arviolta noin 
1500.

Päivystäjänä on normaalisti kaksi isäntää  
/ emäntää, siivooja käy kaksi kertaa viikossa. 
Yleiset tilat ja saunat siivotaan päivittäin ja 
ulkoalueet pidetään niin hyvässä kunnossa 
kuin mahdollista.

Alue on auki toukokuun puolivälistä elo
kuun loppuun ja silloin on isäntäpäivystys. 
Syyskuulla ja vielä lokakuullakin voi yöpyä 
omatoimisesti. Ohjeet saa soittamalla Koi
vulehdon puhelinnumeroon 040 518 7205. 
Talvella alue on kiinni.

Järjestämme kesän kuluessa juhannus
juhlat, lasten päivän, pitkän pöydän, yhden 

vierailun alueen muihin kohteisiin sekä 
Venet sialaiset. Liikuntaa harrastaville on 
lentopallokenttä, golfin lyöntiverkko ja hyvä 
uimaranta.

Hyvää palautetta olemme saaneet rauhal
lisuudesta, siisteydestä, lapsien leikkipaikasta 
ja välineistä. Vierailijoita tuo meille myös 
sijainti Etelän ja Pohjoisen puolivälissä,  
täällä länsireitillä. Samoin Keskisen kylä
kauppa, Power Park, Tangomarkkinat ja 
tietysti pesäpallo Vimpelissä ja Alajärvellä. 
Nähtävää löytyy paikallisesti: Aution Ateljee, 
Hotelli Kivitippu, JSG:n loistava golfkenttä, 
kesäteatterit jne.

Seuraavasta linkistä voit katsoa ilmakuvaa 
alueestamme: https://www.youtube.com/ 
watch?v=Jndl8w_xH3c

Tervetuloa Koivulehtoon!

Martti Ylikojola
puheenjohtaja

SF-Caravan Järviseutu ry

Järvelle. Kuva VMH Data Ville Huitti.
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MUSIIKKITREFFIT 

Vantaan Tallilla 23.–25.8.2019

Saapui taas se jokavuotinen kauan 
odotettu Musiikkitreffitviikon
loppu, jotka ovat jo 38:net Mussarit.  

Paikalle oli saapunut 63 vaunukuntaa. Osa 
jopa Uudestakaupungista ja länsiranni
kolta saakka, kun olivat kavereiltaan kuul
leet, että silloin soi musiikki erilaisissa 
muodoissa ja meininki on hyvä. 

Perjantaiilta näytti hiukan epäilyttä
vältä, kun vettä satoi osittain aika rankas
tikin, mutta sehän ei meille karavaanareille 
ole mikään matkailun este. Hyvin varus
tautuneena ja lämpimästi pukeutuneena 
pärjäämme säässä kuin säässä, ja aina sau
naan pääsee vaunun tai matkailuauton 
parkkeeraamisen jälkeen lämmittelemään. 
Ihmisiä alkoi tulla jo heti puolenpäivän 
jälkeen alueelle, jossa Tallitoimikunnan 
miehiä oli auttamassa paikoituksessa, kun 
portilla vastassa olleet iloiset useille jo tu
tuksi tulleet rouvat Sinikka, Paula ja Tuula 
ottivat heidät ensi vastaan.

Saunojen jälkeen tanssiorkesteri Axent 
aloitti latotanssit ja tanssipareja riitti ihan 
puolille öille asti. Leiripäällikkö Mara ja 
alueisäntä Paula paistoivat makkaraa ladon 
ulkopuolella ja hyvin tuntui makkara tans
sijoille maistuvan aina orkesterin väliajoilla. 

Lauantaiaamu valkeni ihanan 
lämpimänä ja aurinkoisena, sateista 
ei enää ollut tietoakaan. Aamusau
nat oli lämmitetty aamuvirkuille 
heti klo 9.00 alkaen. Perinteinen 
iskelmävisa ladossa alkoi klo 13.00 
ja treffikahvi ja pullat tarjoil
tiin heti tietovisan jälkeen, jonka 
Tallin naiset olivat järjestäneet. 
Klo 14.00 humoristi, hanuristi 
Seppo Soittila viihdytti ladossa n. tunnin 
verran ja naurusta päätellen kuuntelijoilla 
taisi olla mukavaa kuunnella hänen juttuja 
ja lauluja. Klo 15.00 oli lapsille järjestetty 
omaa ohjelmaa Alisille herkkujen kera. 

Sitten koittikin jo ruokaaika ja pieni ruo
kalepohetki ennen iltasaunoja. Loppuillan 
Päivi toimi karaokeDj:nä ja laulatti haluk
kaita, osa oli myös tullut ainoastaan tanssi
maan ja kuuntelemaan. Ylisille oli saapunut 
n. 70–80 henkilöä viettämään iltaa kanssam
me. Laulajia oli illan aikana reilu 20 henkilöä 
ja kappaleita ehdittiin laulamaan n. 50 kpl. 
Muutama duoparikin innostui illan aikana 
mukaan. Kale Keravalta lauloi illan viimei
sen valssi, joka oli vielä kaunis hidasvalssi. 
Siihen oli mukava lopettaa onnistunut ilta ja 
kiittää ja toivotella kaikille hyvätyöt.

Sunnuntaiaamu valkeni myös lämpimä
nä ja aurinkoisena aamuna. Klo 11.00 alkoi 
iskelmävisan palkintojen jaolla ja treffien 
päätöksellä.  Oli taas aika toivottaa kaikille 
hyvää ja turvallista kotimatkaa. Toivotta
vasti nähdään taas vuoden kuluttua.

Erittäin Suuret Kiitokset leiripääl
likkö Maralle ja alueisännälle sekä muille 
musiikki treffityöryhmän jäsenille muka
vasta viikonlopusta. Minä nautin suuresti 
mukavasta viikonlopusta ja hyvästä musii
kista hyvässä seurassa.

TEKSTI JA KUVAT: PÄIVI SULIN SF-C 73775

Tietysti lasten tuokioon kuuluu myös pientä 
herkuttelua Alisten ulkoterassilla. Kuvassa 
herkuttelemassa Viivi, Vilma, Vieno ja Jenna.

Axent tanssiorkesteri tanssitti  

perjantai- iltana treffiväkeä ladossa.

Tanssipareja riitti koko illan lattialla 
erilaisten musiikki kappaleiden ajan.
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Olavi Virta -musikaali
SAPPEEN KESÄTEATTERISSA 
OLI MENESTYS

Kello läheni jo kymmentä, oli viittä 
vaille lähtöaika. Seisoin Åbergin lin
jan bussikuskin Fredin kanssa Matin

kylässä bussipysäkillä ja katselin ympärilleni. 
Ei ketään missään. Kylmä hiki nousi otsalle, 
mitä on tapahtunut, missä kaikki ovat? Vih
doin näin Railin tulevan Omenasta, Tuulan 
ja Laurin seisovan tien vastakkaisella puolella 
ja Olarin suunnasta tuli Annu ja Erja ja Kari. 
Järjestäjän painajanainen ei toteutunut, vaan 
kaikin puolin onnistunut retki kohti Sap
peen kesäteatteria oli alkamassa ensimmäi
seltä keräyspysäkiltä Matinkylästä.  

Pikkuhiljaa auto täyttyi matkalaisista ja 
iloinen puheensorina täytti bussin. Pysäh
dyimme välipalalle ja tauolle Tiiriössä.  Siitä  
matka jatkui Sappeelle asti. Aikataulu oli koh
dillaan ja saavuimme sopivasti puoli tuntia  
ennen esityksen alkua parkkipaikalle. Mara 
kävi hakemassa meille liput sillä aikaa, kun 
kerroin Railin avustuksella matkalaisille mis
tä päin mitäkin löytyy.  Näytös oli loppuun
myyty ja moni jäi ilman lippua, kun ei ollut 
varannut ennakkoon.

Lavalta kuuluu vahvalla Olavi Virran ää
nellä: On muisto vain, on muisto vain tuo 
laulu mun nuoruudestain. Näytelmä alkaa 
yksinkertaisen koruttomasti vahvalla lau
lulla ja yleisö hiljenee kuuntelemaan. Laulu 
kaikuu kauniisti Sappeen teatterin rinteillä. 
Näyttelijät ja laulajat ovat huippuosaajia. 
Sysmäläisen pojan, Olavi Virran, unelmat 
kohti tähteyttä laulajaa, säveltäjää ja laulun 
tekijää alkavat käydä toteen.  

Sodan jälkeinen Suomi janosi unelmia ja 
haaveita. Nuoruusvuotensa metsissä taistellen  

TEKSTI: MAARIT JOENSUU, KUVAT: RAILI MONTO

viettäneet nuoret miehet ja naiset tarvit sivat 
jotain, joka irrotti arjesta ja loi uskoa ja unel
mia tulevaisuuteen. Olavi Virran laulu ja 
musiikki osuivat syvälle kuulijan tunteisiin.

Heikki Paavilainen on tehnyt hienon kä
sikirjoituksen. Hän on sitonut tarinan, tun
teet ja laulut näytelmäksi lähelle katsojaa, 
elämykseksi tähän päivään Sappeelle. Näyt
telijät olivat loistavia. Laulu ja tanssi olivat 
Suomen huipputasoa ja orkesteri soitti suo
raan sydämeen.

Esitys oli kaunis kunnianosoitus hienolle 
taiteilijalle, jonka luottamusta ja uskoa pa
rempaan huomiseen yhteistyökumppanit 
niin usein käyttivät väärin.

Kiitos hienosta esityksestä, josta huokui 
yhdessä tekemisen ilo, liikkumisen riemu, 
ammattitaito ja rentous.

Vaikka aika kului siivillä esityksen lumois
sa, väliaika oli tervetullut virkistävä hetki. 
Ennakkoon tilatut kahvit ja voileivät olivat 
katettuna meille ravintola Huippuun. Katso
mosta oli aikamoinen ylämäki kahvioon. 
Heikkojalkaisemmille meistä tuli kiire her
kullisen leivän syömisen kanssa. Kaikesta 
kuitenkin selvittiin. Kotimatkalla keskus
telimme vilkkaasti hienoista tanssiesityksis
tä ja Jari Aholan ja Jani Koskisen laulusta. 
Jani Rasimus oli suunnitellut koreografian. 
Naispäärooleissa lauloivat Mira Luoti ja 
Petra Ahola. Tangon taitajina toimivat Jani 
Rasimus ja Katri Mäkinen. Muissa rooleissa 
hurmasivat Leea Lepistö, Mikko Huoviala ja 
Valentin Salo.

Viihdyttävää katsottavaa ja hienoja tun
teita nostattava musikaali.

Väliaika-kahvit Huipussa.

Olavi Virta -musikaali on alkamassa.

Katsomo täyttyy ja odotellaan esityksen 
alkua.
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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
Vuorokausimaksu  17 € 
Mittarisähkö / kWh  0,28 € 
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.–30.4.) 10 € 
Kuukausimaksu  70 € 
Kevätkausipaikka   190 € 
Kesäkausipaikka  270 € 
Syyskausipaikka   190 € 
Vuosipaikka  470 €
Kausi ja kuukausipaikkojen edellytyksenä on asennet
tuna kWhmittari. Sähkömaksu kWhmittarin mukaan.
Kevät, syys ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella) 125 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella) 18 €
Pesukone/kerta  3 €
11 kg kaasupullo  25 €
Tapahtumamaksu erikseen
Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

Laaja valkoima uusia ja huollettuja käytettyjä matkailu- ja 
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

KOKO KANSAN 
CARAVAN-KAUPPA

    

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT

Löydä oma unelmamallisi myymälöissämme Espoossa, 
Jyväskylässä, Kempeleessä, Kokkolassa, Porissa, 
Tervajoella tai Turussa. 

Meiltä myös erityisesti matkailuajoneuvoille suunnitellut 
huoltopalvelut ja varaosat.

RJ-Caravan-mainos-A4.indd   1 8.2.2019   14.52

SF-Caravan Espoo ry:n 
KEVÄTKOKOUS

Y hdistyksen kevätkokous pidettiin 
maanantaina 27.5.2019 kello 18.00 
Vantaalla Helsinki Caravan Oy:n 

tiloissa. Toimitusjohtaja Atso Muuronen 
toivotti kokoukseen osallistujat tervetul
leiksi tutustumaan uudistettuun myymä
lään. Muuronen kertoi meille viime syksyn 
myynnin kehityksen tavoitteista ja kevään 
näkymistä.  

Kokouksessa oli paikalla 18 yhdistyksen 
jäsentä. Kevätkokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Ari Rehnfors. 

Puheenjohtaja Juha Rakkola esitteli pai
kalla olleiden espoolaisten liittohallituksen 
jäsenten Minna Joensuun, Hannu Kivikos
ken ja Juha Rakkolan tehtävänkuvaa ja osaa
mista liittohallitusedustajina.

Yhdistys palkitsi Seppo Joensuun prons
sisella yhdistysmerkillä. Eläkkeelle siirty
välle pitkäaikaiselle tilintarkastajallemme 
Jyri Favorinille, vuoden 2018 Ekaanarille, 

TEKSTI JA KUVAT: MAARIT JOENSUU

ojennettiin kiertävä Ekaanaripatsas vuodek
si. Timo Aho sai standaarin numero 57 vuo
den 2017 Ekaanarina.

Kokouksessa käsiteltiin normaalit kevät
kokoukselle kuuluvat asiat ja myönnettiin 
yksimielisesti tili ja vastuuvapaus hallituk
selle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018. 

Yhdistyksen hallitus esitti kevätkokouksel
le siirtymistä yhden vuosikokouksen käytän
töön. Kokouksen puheenjohtajana toiminut 
Ari Rehnfors pyysi Juha Rakkolaa esittele
mään hallituksen sääntömuutosehdotuksen. 
Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen 
esityksen uusiksi säännöiksi ja yhteen vuosi
kokoukseen siirtymiseksi.

Seppo Joensuu saa  
pronssisen yhdistysmerkin
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Laaja valkoima uusia ja huollettuja käytettyjä matkailu- ja 
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

KOKO KANSAN 
CARAVAN-KAUPPA

    

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT

Löydä oma unelmamallisi myymälöissämme Espoossa, 
Jyväskylässä, Kempeleessä, Kokkolassa, Porissa, 
Tervajoella tai Turussa. 

Meiltä myös erityisesti matkailuajoneuvoille suunnitellut 
huoltopalvelut ja varaosat.

RJ-Caravan-mainos-A4.indd   1 8.2.2019   14.52
Ekaanari_0319.indd   35 10.9.2019   7.36



3 / 201936

Vantaan Talli osallistui YLE:n järjestämään 

saunapäivään 27.7.2019.

Sauna oli lämmin heti aamusta aina iltaan 

asti, ja kovasti saunottiin ja vihdottiin 

musiikkia kuunnellen.

Välillä naposteltiin naisten tekemää 

välipalaa ja taas löylyyn. 

Kiitos kaikille jotka olivat mukana 

järjestämässä tätä upeaa tapahtumaa.
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Treffi  maksu 50 €,
kausipaikkalaisten treffi  maksu 20 €.
Maksut sisältävät valosähkön ja saunat.

Valojuhlat
Vantaan Tallilla
25.-27.10.2019
Vantaan Tallilla

Valojuhlat
Vantaan Tallilla
25.-27.10.2019
Ohjelma:
Perjantaina
klo 21–24 Orkesteritanssit ylisillä
Lauantaina   
klo 10-12  Sammuttimien tarkastuksia
klo 14  Nikke ja karavaanipojat lauluesitys ylisillä
klo 17  Valoteosten suunnittelua ja rakentelua
klo 19–21  Valoteosten arvostelu
klo 21-24   Bumerang-orkesteri tanssittaa ylisillä
Sunnuntai
klo 10:30  Palkintojen jako

Tanssimusiikkia 

aikuiseen makuun!

Jukkis &

Adria – aina parhaat maisemat!
Suunnittelemme suurella sydämellä matkailuautoja ja asuntovaunuja, joissa yhdistyvät asumisen mukavuus ja käytännöllisyys. 
Ajoneuvoja, jotka ovat osa sinun seikkailuasi. Uuteen 2020-sarjaamme kuuluu palkittuja malleja, joissa on mukavat nykyaikai-
set sisätilat, ylellisiä ominaisuuksia ja laaja valikoima erilaisia pohjaratkaisuja. Olemme inspiroineet seikkailuja jo vuodesta 1965.

Ekaanari_0319.indd   37 10.9.2019   7.36



3 / 201938

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI

TALVEN 2019-2020 
KAUSIPAIKAT NYT MYYNNISSÄ 

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT 
Sappeen Myyntipalvelu puh. 020 755 9975

sis. 1 hlökoht. kausikortin
860eAlk.

TUO VAUNUSI

Talvipaikka käytössä 14.9.2019–1.5.2020

HUIPUN ESIINTYJÄT
 27.9. MÄKKI
 28.9. SAPPEEN SYYS-
  KAUDEN AVAUS
 19.10. GASELLIT
 26.10. STEVE ‘N’ SEAGULLS
 16.11. ARTTU WISKARI

O
ik

eu
de

t m
uu

ut
ok

sii
n 

pi
dä

te
tä

än

ilman kausikorttia
760eAlk.

Katso kaikki tapahtumat: 
www.sappee.fi

Snow
CHALLENGE 2019

KAUSIKORTTI
SAPPEEN RINTEISIIN

149,99e

Sappee Snow Challengen 
tavoitteena on myydä 
15.11.2019 mennessä 
12 222 kausikorttia 
talvikaudelle 19/20 
hintaan 149,99 € 
(norm. 540 €). 

Varaukset tehdään 
Sappeen verkkokaupassa, 
jos kampanja ei toteudu 

niin maksua ei peritä. 
Ota haaste vastaan!

Sappee.fi/
snowchallenge2019

 23.11. AARNE TENKANEN 
  & TEMPUNTEKIJÄT
 30.11. UNIKLUBI
 5.12. TEFLON BROTHERS
 7.12. ANTTI KETONEN
 31.12. HESAÄIJÄ

SAPPEELLE!

Arvonnan suoritti Harri Hartikainen ja virallisena 
valvojana oli Tuula Lahdenperä. 

Vantaan Tallilla 1.6–31.8 välillä vierailleiden karavaanarien 
jättämien matkustajailmoituksien joukosta nousi Mikko Nevan 

ilmoitus. Mikko, Janika, Viljami ja Eemeli tulivat tallille  
Söörmarkusta ja vierailivat meillä ensimmäistä kertaa.

Onnea voittajille!

Vantaan Tallin 
kesäkilpailun voittaja 
arvottiin 1.9.2019.

      Vantaan tallin 

              puurojuhla

lauantaina 30.11.2019

   Tervetuloa !

Ekaanari_0319.indd   38 10.9.2019   7.36



3 / 2019 39

TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI 
2019 / 2020

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

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

Syyskuu
27.–29.9. Yhdistyksen 30vuotistreffit, SFC Hankoniemi/
 Vuohensaari, Salo Hangöudd 
28.9. Rapukekkerit Vantaan Tallilla SFC Vantaa
28.9.–6.10. 89. FICC Rally, Tenei Village, Japani

Lokakuu
5.–6.10. Koulutuksen superviikonloppu 2019
8.10. Liikenneaiheinen keskusteluilta 
 toimistolla SFC Helsinki
25.–27.10. Valojuhlat Vantaan Tallilla SFC Vantaa

Marraskuu 
6.11. Isänpäiväkahvit toimistolla SFC Helsinki
13.11. Helsingin yhdistyksen syyskokous SFC Helsinki
30.11 Puurojuhla Vantaan Tallilla SFC Vantaa

Joulukuu
10.12. Glögitilaisuus toimistolla SFC Helsinki
31.12. Uusi Vuosi Vantaan Tallilla SFC Vantaa

2020
Maaliskuu

6.–8.3. Pilkkitreffit Messilässä SFC Helsinki

Lisätietoa tapahtumista:
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