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Lehti ei vastaa lehden sivuille kirjoittavien kolumnistien, kirjeenvaihtajien ja avustajien vapaasti ilmaistuista mielipiteistä. Artikkeleissa 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.

/ 2020

Sihteeri

Tuula Lahdenperä
050 3130 587
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HALLITUS 5/2019
Puheenjohtaja

JULKAISIJAT

040 738 7040

KANSAINVÄLINEN LEIRINTÄKORTTI, CCI
Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat
alennusta yli 2 900 leirintäalueella 40
Euroopan maassa. Useat leirintäalueet
edellyttävät matkustajalta jonkinlaista
leirintäkorttia. Leirintäkortilla saa yleensä alennusta leirinnästä, ja kortin voi
jättää pantiksi passin tai henkilökortin
sijasta. Kortti voidaan kirjoittaa SF-Caravan ry:n jäsenelle. Kortissa on henkilötietojen (nimi, osoite, syntymäaika ja
-paikka) lisäksi passin tai henkilökortin
numero, kortin myöntämispäivä ja myöntämispaikka/viranomainen. Korttihan on

voimassa 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. Postiennakkotilauksissa postikulut ovat 10 €.
Huom! Korttia ei toimiteta ulkomaille.
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Pääkirjoitus
Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu
Mittarisähkö / kWh
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.–30.4.)
Kuukausimaksu
Kevätkausipaikka
Kesäkausipaikka
Syyskausipaikka
Vuosipaikka
Kausi- ja kuukausipaikkojen edellytyksenä
on asennettuna kWh-mittari.
Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät
isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella)
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella)
Pesukone/kerta
11 kg kaasupullo
Tapahtumamaksu erikseen

Pesulut
e
palv oden,
vu
läpi araa
v
!
aika

17 €
0,28 €
10 €
70 €
190 €
270 €
190 €
470 €

150 €
20 €
3€
25 €

Hintojen muutokset mahdollisia ilman
eri ilmoitusta.

Päätoimittajan
mietteitä

K

esälomat on varmasti suurimmalla lukijoista vietetty. Koronan
myötä meidän harrastama leirintämatkailu on kyllä saanut
melkoisen piristysruiskeen. Osa alueista on ollut melko täynnä
koko kesän. Kotimaanmatkailu näyttäisi tänä vuonna olevan se, mihin ihmiset ovat lomalla suunnanneet. Moni yhdistys on saanut paljon uusia jäseniä. Toivottavasti pysyviä sellaisia. Tämä meidän harrastama laji on vähän sellainen mitä korona aikana on hyvä harrastaa.
Vaikka lomat on käytetty niin viikonloppuna voi hyvin reissata.
Itse juuri kotiuduin itselle toisen rakkaan lajin tapahtumasta, olin
viikonlopun kestävällä maastoauto-safarilla. Kun muut osallistujat
pähkäili missä nukkuvat, niin itse otin vain vaunun perään ja koti oli
mukana. Ei tarvinnut miettiä missä nukkuu, missä tehdään ruokaa,
missä pitää ruokaa jne. Kaikki kulkee kätevästi mukana. Tätä samaa
ideaa voi sitten käytellä syksyn metsästysreissuilla sun muissa. Tämä
meidän leirintämatkailuharrastus tukee todella hyvin toisia harrastuksia.
Syksyllä on vielä hyvä reissata viikonloppuisin, mikäli se
nyt on koronan osalta mahdollista.

Kimmo Ruoho
päätoimittaja

-

laitteiden pesupalvelut
veneiden kuljetuspalvelut
akkujen latauspalvelun
ionisoinnin sisätiloille
osamaksumahdollisuus

Riihimäellä, erinomaisten
yhteyksien varrella.
Varaa ensi talven
paikkasi ajoissa!
Tampere
120 km
Lahti
50 km

E 12
Turku
200 km

Riihimäki

Hanko
140 km

54

Helsinki
70 km

www.hati.fi

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

Roope 040 845 6178, Jaakko 040 738 4316, nimi@hati-yhtiot.fi
MONIPUOLISET VARASTOINTI-, YLLÄPITO- JA HUOLTOPALVELUT!
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Puheenjohtajien terveiset
Tervehdys
Tätä kirjoittaessa on koronatilanne taas pahentunut ja Suomen hallitus suosittelee jälleen työskentelemään etätöissä. Itse olen onnekas, kun pystyn hoitamaan töitäni kotoa ja jopa
vaunulta käsin. Yhdistyksemme hallitus on myös kokoontunut käyttäen etäyhteyksiä. Tämä toimintatapa tulee varmaan
jäämään monissa yhdistyksissä rutiiniksi, koska etäyhteyksien käyttö mahdollistaa hallituksen jäsenten vapaampaa liikkumista. Kokoukseen voi osallistua, vaikka lomamatkalla,
eikä tarvitse tulla kokouspaikalle. Ehkä kokoukset, jotka eivät ole päätösvaltaisia poissaolijoiden takia ovatkin jatkossa
historiaa.
Kaikki Vantaan Tallin kevään tapahtumat jouduimme perumaan tai ne siirrettiin myöhempään ajankohtaan.
Kokousrajoituksien muuttuessa pystyimme järjestämään
Musiikkitreffit, joista lehdessä on oma artikkeli. Toivottavasti koronatilanne ei pahene ja voimme järjestää tapahtumat
treffikalenterin mukaisesti.
Uusia jäseniä on tänä vuonna liittynyt yhdistykseemme
mukavasti, joka myös näkyy alueella uusina karavaanareina.
Uuden karavaanarin kannattaakin tulla rohkeasti alueelle,
niin saa konkareilta hyviä vinkkejä ja opastusta harrastukseen. Maanteillä on tullut matkailuajoneuvoja vastaan enemmän kuin aikaisempina vuosina, joka on ilahduttavaa.
Tämän lehden tullessa postilaatikkoon, olemme juuri pitäneet yhdistyksen vuosikokouksen ja uudet henkilöt
on valittu hallitukseen erovuoroisten tilalle. Koronan takia
siirretyn vuosikokouksen takia tämä hallituskausi on ollut ennätyspitkä. Samalla haluan tässä kiittää hallitustyönsä päättävien jäsenien panoksesta yhdistyksemme hyväksi ja toivottaa onnea uudelle hallitukselle. Päivitetty lista
uudesta hallituksesta löytyy nettisivultamme osoitteesta
sfc-vantaa.fi/yhteystiedot.html
Myös alueen pehtori on nyt syksyllä vaihtunut. Mauri
Oinosen siirtyessä sivuun, Jyrki Kotilainen aloittaa uutena
pehtorina. Maurille kiitos hyvin hoidetusta työstä ja uudelle
pehtorille Jyrkille onnea tehtävään.
Jyrkin tavoittaa puhelimella numerosta 010 581 8673 tai
sähköpostilla pehtoori@sfc-vantaa.fi

Vilskettä kesän
matkailussa
Matkailuajoneuvoja myytiin ennätystahtiin ja näytti siltä,
että kaikki vähänkin kasassa pysyvät vaunutkin oli kaivettu
tallinperukoilta takaisin matkantekoon.
Vilkas matkailukesä näkyi myös maanteillä sekä leirintäalueilla lisääntyneenä ajoneuvovirtana.
Paikoista oli välillä huikan niukkuutta.
Leirialueilla näkyi mitä mielikuvituksellisempia sähköjohtovirityksiä, toivottavasti asia korjaantuu ajan myötä.

Ämmässuon säilytyspaikka avattu

Ämmässuon matkailuajoneuvojen uusi säilytyspaikka saatu
vihdoin avattua kesäkuun alussa, nyt elokuun alussa siellä on
jo liki 90 ajoneuvoa.
Syksyn mittaan tulee varmasti vielä lisää. Voi olla, että paikat, joita on 107 kpl matkailuajoneuvoille, loppuvat kesken.
Kaupunki edellyttää meitä ottamaan alueelle myös kevytperäkärryjä.
Vuokrasopimus on viisi vuotta, jonka jälkeen silloinen
hallitus päättää jatkosta.

Vuosikokousta jouduttiin siirtämään

Yhdistyksemme sääntömääräinen kokous siirrettiin pidettäväksi syyskuussa, tämän siirron on moni muukin yhdistys
joutunut tekemää pandemian vuoksi.

Kesä on takanapäin
Taasen on kesä mennyt ja vilkkain kausi leirintämatkailussa on
ohi. Korona on muuttanut monia asioita jokapäiväisessä elämässämme. Tätä kirjoitettaessa näyttää koronan toinen vaihe
olevan tuloillaan, nähtäväksi jää miten se vaikuttaa elämäämme pitkin talvea.
Matkustusrajoitusten vuoksi kotimaanmatkailu sai aikamoisen piristysruiskeen. Tämä näkyi myös lomamatkallamme, matkailuvälineitä oli liikkeellä runsaasti. Otokseni ei ole
kovin laaja mutta useimmat leirintäalueet, joilla majailimme,
näyttivät olevan melkoisen täynnä ja joillekin jopa jonotettiin.
Uusia karavaanareita on kesän aikana liittynyt yhdistykseemme ja liittoon poikkeuksellisen paljon.
Tämä on tietenkin positiivinen seikka, tulevaisuus ratkaisee,
onko muutos pysyvä.
Kevätkokouksemme siirtyi elokuulle ja ilmeisesti varovaisuus vähensi osanottajien määrää. Asiat saatiin kuitenkin
käsiteltyä tärkeä sääntömuutos mukaan lukien. Samassa yhteydessä liiton puheenjohtaja Olli Rusi ja toiminnanjohtaja
Timo Piilonen luovuttivat yhdistyksellemme ”Vuoden yhdistys”- pokaalin.
Tuolla aiemmin mainitsemallani lomamatkalla tein alueista
muutaman huomion. Sattuneesta syystä kiinnitin huomiota
invavessojen ja -suihkujen sijoitteluun leirintäalueilla. Kaikillahan niitä ei edes ole, mutta usein ne on sijoiteltu muiden
saniteettitilojen oheen miesten ja naisten puolelle. Miten sitten toimitaan, kun tarvitaan apua esimerkiksi suihkussa? Itse
en esimerkiksi rohkene työntyä naisten suihkutiloihin avustajaksi.
Toinen hämmentävä juttu on turvaväli. Kaikki mittailevat
huolellisesti etäisyyksiä naapuriin ja pohtivat mitkä olivatkaan
säädetyt etäisyydet katosten välillä. Usein kuitenkin näyttää
unohtuvan se ajoneuvo, joka on pysäköity viereisen pensasaidan taakse, jolloin turvaväli saattaakin olla vain pari metriä.

Toivottavasti kaikki
pysytte terveinä!
Kiitos ja näkemiin!

Hyvää syksyn jatkoa kaikille ja nähdään Tallilla!
SF-Caravan Espoo ry
Juha Rakkola
puheenjohtaja
Syysterveisin
SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja

6

3

/ 2020

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

ATKO
KAIPA EAA?
ID
LAHJA

YSTÄVÄLLÄSI
NÄYTTÄISI
OLEVAN JO
KAIKKEA?

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

MITEN
YHDISTYSTEMME
JÄSENEKSI?
Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen
jäsenlehti. Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat
liittyä jonkin yhdistyksemme jäseneksi ja olet jo SF-Caravan
ry:n jäsen, voit hoitaa liittymisen ottamalla yhteyttä liiton
jäsenrekisteriin pitäjään jasenrekisteri@karavaanarit.fi.
Jäsenyydeksi voi valita lisäjäsenyyden nykyisen jäsenyhdistyksen lisäksi tai vaihtoehtoisesti voit erota toisesta yhdistyksestä ja liittyä johonkin tätä lehteä julkaisevista yhdistyksistä.
Mikäli et vielä ole SF-Caravan ry:n jäsen, voit hoitaa
liittymisen edellä mainitun jäsenrekisterin kautta
(jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai www.karavaanarit.fi/
jasenyys/liity-jaseneksi/). Muista merkitä / mainita liittyessäsi
oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Vantaa
023), muussa tapauksessa sinut ohjataan osoitteesi mukaan
lähimmän jäsenyhdistyksen jäseneksi.
Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 29 €, johon
lisätään valitsemasi jäsenyhdistyksen osuus 14 €–20 €.
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tämän auton matkojen

HIILIJALANJÄLKI
hyvitetty
bestcaravan.fi/co2

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Helsinki ry:n
sääntömääräinen
S Y Y S KO KO U S
pidetään 3.11.2020 klo 18:00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa,
osoitteessa Mestarintie 2, 01730 Vantaa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
8 § määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.
Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!

§
Helsingin yhdistyksen toimistolla
järjestetään

LIIKENNEAIHEINEN
KESKUSTELUILTA
20.10.2020 klo 18.00

Illan aiheena on 1.6.2020
voimaan tullut tieliikennelaki.
Toimiston osoite on
Intiankatu 31 C, Helsinki.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 16.10.2020
mennessä sähköpostitse osoitteeseen
Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi

Tervetuloa!

SF- Caravan
Helsinki ry:n hallitus

28.5.2020

Järjestää:
SF-Caravan Helsinki ry

KUTSU JUHLAKAHVEILLE

SF-Caravan Helsinki ry:stä Vuoden yhdistys
SF-Caravan Helsinki ry on valittu SF-Caravanin Vuoden yhdistykseksi 2019.
SF-Caravan Helsinki ry on perustettu 25.5.1969. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa on
1846. Yhdistyksen toimialueena on Helsinki ja pääkaupunkiseutu. Yhteensä SF-Caravan ry:ssä on 79
jäsenyhdistystä, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on 62 812.
SF-Caravan Helsinki ry on yksi kauimmin itsenäisesti toimineita SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksiä.
Yhdistyksen merkitys on ollut aikoinaan keskeinen karavaanareiden valtakunnallisten tapahtumien
järjestämisessä, ajotaito- ja liikenneturvallisuuskoulutuksen kehittämisessä sekä yhteistyömallien
luomisessa liiton muiden jäsenyhdistysten välillä. Yhdistys oli mm. Etelä-Suomen
matkailuvaunuyhdistysten yhteistoimintaelimen ESMY:n perustajia.
Tänä päivänä yhdistys järjestää aktiivisesti jäsenlähtöisiä teema- ja tapahtumailtoja, kuten onginta- ja
pilkkikilpailuja, käsityö- ja askarteluiltoja sekä järjestötoiminnan ja liikenneturvallisuuden
keskusteluiltoja. Yhdistyksellä ei ole omaa leirintäaluetta hoidettavanaan, mutta yhdistys on tehnyt
yhteistoimintasopimuksia monen leirintäalueen kanssa jäsenistönsä eduksi. Yhdistyksellä on myös
useita paikallisia jäsenetusopimuksia mm. matkailuajoneuvojen säilytys- ja pesupalveluissa. Yhdistys
on aktiivinen osallistumaan erilaisiin jäsenhankintakampanjoihin ja toiminnan esittelyyn mm.
matkailuajoneuvokauppiaiden kanssa. Yhdistys julkaisee Vankkuriuutiset-nimistä jäsenlehteä.
SF-Caravan Helsinki ry:n tunnetuimpia tempauksia on yhdessä muiden Etelä-Suomen
karavaanariyhdistysten kanssa toteutettu Hyväntekeväisyystreffit, jonka avulla on lahjoitettu varoja
mm. SOS-lapsikylälle, sairaaloiden lastenosastoille ja Mediheli-pelastushelikopterille.
SF-Caravan ry:n liittohallitus arvostaa yhdistyksen tuloksellista yhteistyö- ja talkootyöhenkeä.
Erityisen kiitoksen Helsingin yhdistykselle SF-Caravan antaa yhteisöllisyydestä ja
tapahtumatarjonnan monipuolisuudesta. Perinteisesti Helsingin yhdistys on myös aktiivisesti
kehittänyt osaamistaan osallistumalla toimialan yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Yhdistys edustaa
”stadin” karavaanareita näyttävästi ja sopivan ylpeästi kotiseutunsa vahvuuksia esille tuoden.

Espoon ja Helsingin yhdistysten lehtiyhteistyön

TERVETULOA
ISÄNPÄIVÄKAHVEILLE
Helsingin
yhdistyksen toimistolle

4.11.2020

klo 15.00–19.00 välisenä aikana.
Järjestää:
SF-Caravan Helsinki ry
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20-VUOTISJUHLAVUODEN
KUNNIAKSI
tarjoamme juhlakahvit Intiankadun toimistolla
keskiviikkona 14.10.2020 klo 15.00–19.00
välisenä aikana.
Toimiston osoite on Intiankatu 31 C, Helsinki.
Tervetuloa!

SF-Caravan Espoo ry

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Kim Saarikoski ja sihteerinä Armi Ylikorpi.
Lisätietoja:

SF-Caravan Helsinki ry
Puheenjohtaja Kim Saarikoski
puh. 050 438 5133
SF-Caravan ry
Toiminnanjohtaja Timo Piilonen
puh. 050 592 6561

SF-Caravan Helsinki ry
3
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Sinkkunaisen

EKA REISSU
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K

aikkien meidän kokeman rajoitusten
kevään aikana päätin toteuttaa unelman omasta kulkuvälineestä ja ystävällisten ihmisten avustuksella sellaisen ostinkin aivan kesän kynnyksellä. Tavoitteena
oli päästä reissuun oman aikataulun ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Reissaisinko
yksin tai porukoiden kanssa, aivan pienintä
autoa en hankkinut; pituutta autolla 7 metriä ja nukkumapaikat tarvittaessa kuudelle.
Matkailuautoni nimesin kotoisasti Saniksi,
”Sun” enteilisikö aurinkoista reissua, kenties.
Aivan ensimmäinen yöpyminen Sanissa
oli ystävieni kotipihalla, jossa sain opastusta

ja ohjeita Sanin käyttöön liittyen. Samalla mietin auton varustelua ajatuksella, että liikkuisin yksin. Karavaanailun
perusasiat ja välineet ovat
toki entuudestaan tuttuja, matkailuvälineenä olisi
kuitenkin asuntovaunun
sijaan nyt matkailuauto ja
sillä saralla oli uusia asioita
opeteltavana. Iso kiitos ystävilleni annetusta ajasta ja ohjeista sekä rohkaisuista itsenäisille
reissuilleni!
Kesäloman ja ekan oikean reissun koittaessa suuntasin Sanin keulan kohti Keski-Suomea, siellä ystävien luo kylään pihaparkkiin ja peruuttamalla Sani pihatietä
perille. Voittajafiilis! Etukäteen hiukan jännitin, mutta ihan itse peruutin.
Ensimmäiset helteiset kesälomapäivät
vietin Sanin katoksen suojassa ystävistä,
hyvästä ruosta, juomasta nauttien ja kuulumisia vaihtaen. Talviturkin sain heitetyksi
vilvoittavaan Saarva-järveen ystävien mökkirannassa.
Reissu jatkui Juhannuksen viettoon Sulkavan seudulle. Matkaa tein lomalaisen aikataululla, useasti pysähdellen ja uusiin paikkoihin tutustuen. Jonkin verran kohtasin

hämmästyneitä ilmeitä ja ihmettelyä ”nainen
ratissa”, hämmästelijöille soin aurinkoisen
hymyn ja tervehdyksen.
Ajomatkalla kohtasin runsaasti karavaaneita ja pääsin vastaamaan totuttuihin tervehdyksiin. Tavoitin reissun ensimmäisen
ukkosmyrskyn Juvalla, onnekseni pahin
rankkasade ja salamointi oli kaupassa käynnin aikaan eikä 5-tiellä rakennustöitä väistellessä ja jonotellessa. Teiden rakennus- ja
kunnostustöitä sekä jonottelua tulikin matkalla useita vastaan, huolimatta siitä suuntasinko pohjoiseen, etelään, itään vai länteen.
Radiosta kuuntelin, kuinka päätiet olivat
jo ruuhkautuneet Juhannusliikenteestä ja
myhäilin tyytyväisenä tyhjää tietä ajellessani

3
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VALOJUHLAT
VANTAAN TALLILLA
30.10.–1.11.2020
Sulkavan korkeudella. Viimeinen kilometri
mutkaista ja monttuista sepelisoratietä pitkin ystävien mökille oli varsinainen ravistelutesti. Kolinaa kuunnellessa kiittelin itseäni
huolellisesti suoritetusta auton pakkaamisesta. Kaikki tavarat ehjänä eikä mitään tippunut kaapeista, ravistelusta huolimatta, lattialle. Voi mitkä maisemat ja joutsenten laulu
minua olikaan vastassa mökillä, ystävällistä
isäntäväkeä tietenkään unohtamatta. Ukkosen jälkeen poutainen sää palasi ja juhannusviikonloppu sujui uiden, saunoen, seurustellen ja yhdessä erilaisia mökin askareita puuhastellen. Sani oli mökkiparkissa isäntäväen
luvalla hiukan turvaväleistä poiketen.
Matkalla Sulkavalta poikkesin Puumalan
torilla kahvilla ja ruokakaupassa. Mukava
parkkialue Sanille löytyi aivan Puumalansalmen sillan kupeelta.
Jatkoin matkaa kaunista maisematietä pitkin kohti Mikkeliä. Ihastelin kaunista Pistohiekan rantaa täynnä matkailijoita ja kimaltelevia järviä 62-tien molemmin puolin.
Sanille määränpäänä tällä kertaa Hirvensalmen Caravan-alue, uskaltauduin siis

karavaanareiden runsaaseen joukkoon. Alueisännän
ohjauksella
löytyi Sanille varjoisa
lavapaikka puiden katveessa. Ilman ilmastointia varjopaikka Sanille oli hyvä vaihtoehto, saunasta
kun on mukavampi nauttia muutoin kuin
asuintiloissa.
Viimeisiä lomapäiviä vietimme puhtaan
järviveden äärellä, helteisestä kesäsäästä ja
mukavasta seurasta nauttien. Matkailuhan
on mukavaa ja ”karavaanari on kaikkien kaveri ”, tutun laulun sanoja lainatakseni.
Ensimmäinen reissu Sanilla oli lopuillaan,
töihin olisi välillä palattava. Matkaa taittui
kahdessa viikossa reilut 800 km. Reissulla tapasin vanhoja ystäviä sekä uusia tuttavuuksia,
sain kokemusta sekä varmuutta siitä, että pärjään Sanin kanssa. Auton varustelu tuli testattua, kaikki toimii ja tiesin mitä vielä puuttuu.
Kotimatkalle oli mukava lähteä tietäen, että
pääsisin kohta uudelle reissulle. Lehden jul-

Ohjelmassa mm.
• Orkesteritanssi, Ajomies tanssittaa
• Sammutintarkastuksia
• ym. ohjelmaa
kaisun aikoihin reissuja Sanilla on kertynyt jo
useita ja matkaa taittunut kesäisessä Suomessa
noin 3 000 km. Pikku-Myy on reissukirjani
kannessa, johon talletan muistoja yhteisiltä
reissuiltamme.

Treffihinta 50 €,
kausipaikkalaiset 20 €

Hyvää alkavaa matkailusyksyä!

Järjestää: SF-Caravan Vantaa ry

*Sinkkunainen ja Sani *

Matkailuajoneuvojen erikoisliike esittelee:

2021-JUHLAMALLISTOT!

Uusi design!

50-vuotisjuhlamallisto!

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579
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CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

Neliökuja 5, Tuusula

WWW.KKKIVINEN.FI
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Kahdessa päivässä

KAAMASEEN
Jokakesäinen Keski-Euroopan matka menee yleisten syitten vuoksi ketuille.
Eckerö Linen voucher on, mutta eihän sille ole käyttöä. Juhannus omassa
kunnassa on jo ajatuksena mahdoton. Päätös syntyy lopulta hetkessä. YläLappiin, nyt on sen aika, Kemijärven seudulla on kyllä sukuloitu silloin
ja tällöin, mutta päälaki on yhdessä näkemättä. Tervetuloa pariskunnan
matkaan, vastuu on kokonaan lukijalla.

Sauna tulee pisteenä
iin päälle.

mulla tullaan sitten ulos poronhoitoalueelta
Ukkohallan ja Paljakan takamaastossa, Sotkamon kautta Lieksaan juhannusostoksille
ja Ilomantsin takamaille hiekkatien varrelle
Naarvaan päättyvät juhannusvalmistelut.
Täällä se varsinainen juhla vietetään, maatilaleirinnän pihat ja rakennukset ovat vain
meitä varten. Hyttyset eivät tunnu eroavan
mitenkään lappilaisista sukulaisistaan.

Hariannan lättykahvila Sodankylässä.

TEKSTI JA KUVAT: EVA JA KALLE KUNTSI / SIPOO SFC VANTAA

U

skomatonta miten paljon hankalampaa on kotimaan retken suunnittelu, sen huomaa heti. Keski-Euroopan osaa ulkoa, auton varustelu on ennalta harvinaisen selvä, mutta mitä ihmettä
siellä pohjoisessa tarvitaan? Aikataulu on
onneksi sellainen, ettei tämä suuri ongelma
ole, niin ainakin luulemme. Lisätään nyt ainakin kalossit kenkälaatikkoon. Meteorologi sanoo, että yöt voivat olla kylmiä, autossa
on kyllä Truma, mutta kun sen käyttöä ei
tähänkään asti ole opeteltu, niin ei opetella nytkään. Matkaan vaan, mietitään sitten
siellä mihin ollaan menossa, perikatoon tuskin kuitenkaan.

Lähtö ja loitsu
Herätys on juhannusviikon aloittavana
sunnuntaina kello seitsemältä aamuyöllä ja
ennen kahdeksaa ollaan jo kaartamassa viitostien suuntaan. Pitää tottua siihen, että
aurinko on tähän aikaan väärässä paikassa,

sen pitäisi paistaa kuskin sivuikkunasta sisälle. Iisalmen jälkeen käy jo mielessä, että
missä sitä päänsä kallistaisi, kun sen aika on.
Kontiomäen Neste Kainuun tähden takapihasta on tullut käypä yöpaikka jo aiemmin,
karavaanaripaikkoja on, mutta ei matka siihen pysähdy jos siltä näyttää, ilta on vielä
hyvin nuori. Ensimmäiset porot ilmestyvät
tielle pian poronhoitoalueen kyltin jälkeen
ja sitten niitä riittää. Rukan Viipusjärven
leirintäalue on edellisen syksyn löytö, kaikki
tarpeellinen on ja mitäpä me muulla. Mökinvuokraus on täällä pääasia, mutta suihkut
ja sähköpaikat riittävät meille, saunakin järjestyisi, jos sitä haluaisi. Sitten se alkaa, sivuovi avataan ja hyttyset tulevat parijonossa,
Viipuksen edeskäypä lohduttaa, että ne ovat
nyt vihaisia muuten vaan, sateesta kun ei ole
tietoakaan.
Hyttysten äänestä erottaa selvästi etelän varisten hyttyssavujen syvän halveksunnan. Yhtä
tyhjän kanssa. Nukkumaan vaan, raapimaan
oppii kyllä, kun sitä aikansa harjoittelee.

Perille kertaheitolla
Hyvin syöneinä ja syötyinä jatketaan matkaa.
Oulangan ja Käylän sivutiet houkuttelisivat,
mutta niihin ei tällä kertaa ole aikaa, päätie
saa kelvata. Kemijärvi on entisensä, tehtaan
menetys näkyy ja tuntuu, mutta palvelut
toimivat ja kulttuuri ei täällä ole joutunut
ensimmäisenä punakynän uhriksi.
Pyhällä vietetään pieni sukulaisperheen
juhlahetki, meidän vieraiden näkymäksi
on asemoitu Noitatunturi. Taas liikkeelle
ja Sodankylässä Hariannan lättykahvilassa
tehdään yhteinen päätös, tämä on nyt tästä
lähtien sitten Ylä-Lappia. Asiasta tehdään
asianmukainen matkustusilmoitus lapsille,
jotka luonnollisesti ovat kiinnostuneita siitä
mitä riskiryhmä tällä kertaa on saanut päähänsä. Saariselkä ylitetään, Vuotso sivuutetaan, Ivalossa täytetään jääkaappi. Leirintäalue ei vielä innosta täällä suuremmin, mennään nyt ainakin Inariin asti, jossa nykyaika
astuu kuvaan. Retkeilyauton olohuoneessa

Aamuaurinkoa Naarvan Hirvolassa.
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alkaa kunnanvaltuuston kokous, ohjaamossa
suunnitellaan jo Kaamaseen lähtöä, siellä on
lupaavan tuntuinen yöpaikka Giellajohka ja
se sopii hyvin koko matkan kääntöpaikaksi.
Samallahan tuossa testaa mahdolliset katvealueetkin, sellaisia ei ole ja niin vaan etäkokousyhteys säilyy perille asti.
Nuori yrittäjänainen toivottaa tervetulleeksi iltamyöhällä, huoltotilat ovat suorastaan upeat, niiden yhteydessä on myös
asuinhuoneita. Yöpaikka on taas kuin meille
tehty, lähes Kielajoen rantaviivalla.

Mitä me tästä opimme
Suorittamiemme tutkimusten mukaan
ikääntynyt pariskunta voi viikossa kiertää
Suomen ja viettää siinä kaupan päälle rauhallisen juhannuksen. Monen mielestä tässä ei ole järkeä ja miksi pitäisikään? Ja lisää
havaintoja. Lappiin ei voi mennä alkukesästä, ainoastaan ruska-aikana, oli sitä ruskaa
tai ei. Kun juhannuksen normaaliksi on jo
vuosia sitten tullut unkarilainen koivupuu,
suomalainen silli ja siihen olennaisesti kuuluva puolalainen Luksusowa, niin ei sitä koivupuuta voi toiseksi vaihtaa. Erinomaisen
outoa on, että kotona odottavat vain viikon
lehdet. Sitten siinä oli vielä joukko muita
havaintoja mutta rajansa kaikella.

Kiireet jäävät Kaamaseen
Aamulla on aikaa vaihtaa muutama sana
yösijaa maksaessa ja osoittautuu, että yrittäjinä ovat täällä nuoret sisarukset, veljellä on
aamuvuoro. Neljä vuotta on takana ja koronalamasta ei jälkeäkään, rakennustyötä on
vielä, monta rautaa pitää täällä olla tulessa,
se on selvää. Meillä alkaa paluumatka, nyt
ei pidetä kiirettä, Muotkan ruoktukin pitää katsastaa, kun täällä ollaan ja sitten on
se Karhunpesäkivi, jolle selvästikin on rakennettu lisää portaita yläpystyyn, on sinne
kiipeämistä ja se on hyvä se, pitkien ajomatkojen jälkeen.
Majoittuminen on taas liian aikaista Ivaloon tullessa, katsellaan vähän paikkoja ja
pannaan määränpää Vuotsoon. Sen retkeilymajassa on vanhan Lapin nostalgiaa, sillä on
ilmiselvästi oma tarinansa ja sen haluamme
kuulla.
Paikalla on ollut kievari ja tulli jo sata
vuotta sitten, kun tavara kulki Petsamoon
ja takaisin. Saksalaiset polttivat talon vetäytyessään Lapista, mutta uusi rakennettiin
jo vuonna 1949. Talon isäntä Jouko Vainioranta näyttää jäljelle jäänyttä vanhaa matkailuliiton kilpeä. Sitä piti hieman emaloida
uudelleen, kun ystävällismielisen neuvostoväen mielestä emme enää välttämättä tarvinneet kaikkia Suomen valtioon kuuluneita
maa-alueita.
Siitä ne Vuotson takaa alkavat, isot selko-

Jouko Vainioranta esittelee legendaarista
matkailuliiton kilpeä.

Giellajohkan pehmustetut kotaistuimet.

set Kekkosenkairoineen ja tekojärvialueet,
Lokasta saa täällä vieläkin puhua varoen. Me
ihastelemme yön yli hienoon kuntoon pantuja huoltotiloja, täällä kyllä viihtyisi mutta
tie kutsuu. Hariannan kahvilassa toistuu
Giellajohkan kaava, aamuvuorot ovat miesten heiniä ja valittamisen aihetta ei tunnu
olevan pandemiankaan aikana, ihmisten suu
ei ole tuohesta, kun sopiva taukopaikka ilmaantuu. Mennään Rovaniemelle, sielläkin
riittää katutöitä ja meille pari kolme puolipakollista nähtävää, entinen lääninhallituksen
talo ulkoa, kirkko sisältä ja Ounasvaaraa sen
verran mitä Ranuantielle pääseminen vaatii.
Suoraa reittiä Kajaaniin voi suositella niille joita ilmastoasiat vaivaavat, yhtä hiilinielua
koko reitti, Pudasjärvellä toki huomaa, että
on täällä joskus paikkoja pantu myös tasaiseksi. Tulomatkalla Kontiomäen Neste tuli
liian aikaisin vastaan, nyt on löysäilty sen verran, että jo puolankalaisen motellin pihamaa
alkaa kiinnostaa, Pororajan majoitus on nimeltään. Sauna tulee pisteenä iin päälle. Aa3
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Espoon yhdistyksen

MATKAILUAJONEUVOJEN
SÄILYTYSALUE

Kun sain kutsun kuulemaan mitä projektipäällikkö kertoi alueen infrasta, ilmeni,
ettei meille karavaanareille oltu suunniteltu
minkäänlaisia palveluita.
Alueella ei ole kem-WC:n tyhjennysmahdollisuutta eikä raikkaan veden saantia ja
sinne asennetut kaiteet olivat meidän tarkoi-

tuksiimme väärissä paikoissa. Eikä niitä voitu enää lisätä alueelle jälkikäteen.
Naapurissa veneilijöille on rakennettu iso
pesupaikka ja sähkö sekä vesi tulevat jokaiselle säilytyspaikalle.
Ämmäsuon paikka aukesi kuitenkin vasta
1.6.2020 rakennustöiden viivästyttyä.

Nyt elokuun alussa alueella on jo 85 kpl
ajoneuvoja ja lisää odotellaan.
Puolarmaarissa aloitimme 1.10.2009 ja
siis nyt 1.6.2020 alkaen Ämmässuolla.
Vuokrasopimus sitoo meitä seuraavat viisi
vuotta, jatkoa katsotaan sitten uudelleen.

TEKSTI JA KUVAT: JUHA RAKKOLA

E

spoon kaupunki ilmoitti vuoden 2019
kesäkuussa, että pitkäaikainen sopimuksemme osoitteessa Puolarmaari 6
sijaitsevassa matkailuajoneuvojen säilytyspaikasta irtisanotaan 1.9.2019 alkaen.
Tilalle he tarjosivat uutta aluetta Espoon
Ämmässuolta.
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Paikka olisi aidattu, valaistu ja siellä olisi
sähköinen portti sekä kameravalvonta. Ämmässuolle mahtuu yli 107 matkailuajoneuvoa, kun Puolarmaarissa oli paikkoja 66 kpl.
Lisäksi Espoon kaupunki edellyttää meitä
ottamaan säilytysalueelle myös kevytperäkärryjä ym.
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VIRON JA LATVIAN
REISSU
28.6.–15.7.2020
TEKSTI JA KUVAT: ULLA NUMMI

2
2) Rummun louhos ja uponnut
kaivos, osoite Haapsalu maantee
13, Rummu

T

eimme kesälomareissun kesällä Viroon ja Latviaan ja yllätyin, kuinka
paljon nähtävää siellä onkaan. Kilometreittäin upeita hiekkarantoja, vanhoja
kartanoita ja linnoja puistoineen. Ajomatkat
oli lyhyitä ja maaseudulla liikennettä vähän
ja niin saimme körötellä rauhassa. Kiitos
meidän hyvien oppaiden Jarin ja Kirsin, että
me löydettiin näihin paikkoihin. Se oli aika
helppoa, seurattiin vain heidän vaunua ja
tultiin perässä. Olisimme mielellämme olleet
pidempään, mutta loma loppui ja työ kutsui.
Se sai yhden meistä huokaisemaan viimeisenä iltana ”voi kun oltaisiin jo eläkkeellä ja
voitaisiin vielä jäädä tänne”. Kaikki olivat
samaa mieltä.
Välttelimme ruuhkaisia paikkoja ja monet leirintäalueet olivatkin lähes tyhjiä. Ne
alueet, joissa kävimme, olivat todella siistejä
ja hinta kuitenkin vain 20 €/yö/vaunu. Saa
nähdä miten näiden käy, kun koronan pelko
vie turistit ja omistajat olivat todella investoineet näihin alueisiin.
Tässä muutama vinkki paikoista, joihin
kannattaa tutustua, kun lähtee Viroon tai
Latviaan autolla.
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1) Tallinnan eläintarha
Tämä kohde sopii kaikenikäisille. Alue
on iso (noin 88 hehtaaria) ja kävelyreitiksi meille tuli Sports Trackerin mukaan 6,5
km. Kannattaa varata hyvät kengät jalkaan
ja pienemmille lapsille rattaat. Tässä Viron
ainoassa eläintarhassa on noin 550 eläinlajia
ja noin 13 000 eläintä. Vertailun vuoksi Kor-

1

keasaari on noin 22 hehtaaria ja sieltä löytyy
155 eläinlajia. Tallinnan eläintarhan erikoisuudet ovat mm. norsut, kamelit, sarvikuonot, virtahevot ja jääkarhut. Minuun teki
vaikutuksen vaaleanpunaiset flamingot, tuli
olo, että nyt ollaan todella etelässä. Avoinna
ympäri vuoden, aikuisen lippu kesällä 8 €/
hlö, talvisaikaan 5 €/hlö.

Mielenkiintoinen kontrasti, vanha vankila-alue ja turkoosina hohtava kirkasvetinen
järvi. Osa oli ankean näköistä, entisen vankilan piikkilanka-aitaa ja grafiiteilla maalattuja hylättyjä rakennuksia. Jos olisi ottanut
kuvan vain rannasta, olisi saanut täydellisen
lomakuvan, valkoista hiekkaa ja kristallinkirkkaana kimmeltävää vettä. Tämä on unelmakohde sukeltajille, ja kesäaikaan paikalla
toimii myös Seikkailukeskus, joka vuokraa
vesiurheiluvälineitä. Louhoksen historia on
mielenkiintoinen, vankila lopetti toiminnan
Viron itsenäistymisen aikoihin ja pumput
sammutettiin. Vesi kohosi nopeasti peittäen
alleen kaivoksen. Karppi-televisiosarjan yhtä jaksoa oli kuvattu täällä. Aurinkoisena ja
lämpimänä päivänä hyvä retkikohde. Alueella on pieni kahvila. Avoinna kesä-elokuussa,
muulloin sopimuksen mukaan. Pääsymaksu
alueen portilla 3 €/hlö, josta pääsee ajamaan
omalla autolla alueelle.

3) Rakveren linna

4

la ihanat näkymät yläkerroksesta Cesiksen
vanhaan kaupunkiin. Samalla lipulla pääsi
myös katsomaan vaihtuvaa taidenäyttelyä.
Vierailumme aikana siellä oli upean värikkäitä tauluja, taiteilijana oli Baiba Feoktistova.
Jos pidät iloisen värikkäästä taiteesta, käy tutustumassa tämän nuoren naistaiteilijan töihin (löytyy Instagramista). Linnan ympärillä
kaunis puistoalue.

5) Palmsen kartano, Lahemaan
kansallispuisto, Vihula

4) Cesiksen linna, Latvia
Todella kaunis vanha linna, jonka pihapiirissä on myös uudempi linnarakennus.
Pääsylippu molempiin 8 €/hlö. Linna oli
todella kauniisti sisustettu, isot kirjahyllyt
aitoa puuta muotoillen seinien pyöreyttä ja
pyöreissä huoneissa ihanat maalatut raidat
ylös asti keskelle kaventuen. Kauniilla ilmal-

Upea kartanokokonaisuus. Noin 70 km Tallinnasta Narvan suuntaan. Kartano on ollut
valtava, ja alueella on noin 18 erillistä ja erikokoista rakennusta. Kartanon rakennuksia
on rakennettu uudelleen ja restauroitu 19751985. Alue on 1800-luvulla ollut 10.000
hehtaarin suuruinen ja 900 talonpoikaa on
ollut töissä kartanolla. Alueella on ollut mm.
oma meijeri, saha, louhos, panimo ja tiilitehdas. Tällä hetkellä kartanolla liikkuu vain
muutama turisti, vaikka alueella on myös
oma hotelli ja vierastalo. Kartanon upeasti
sisustettujen sisätilojen lisäksi vaikutuksen
teki Palmimaja, ei mikään kasvihuone vaan
puutarhatalo. Kartano avoinna yleisölle touko-syyskuu. Pääsylippu 9 €/hlö.

5
3
Iso linna-alue, jossa on huomioitu myös
lapset. Linnan sisäpihalla oli mm. kanoja ja
pupuja. Alue on laaja, ja rohkeimmat voivat
kavuta yläkerroksen kautta muurin päälle ihailemaan maisemia. Linnan pihalla oli
kanuunanäytös, yllättävän suuri ääni lähti
pienestäkin tykistä. Sisäänpääsymaksulla (11
€/hlö) pääsee myös linnan alakerran kauhukierrokselle, joka oli hieman hämmentävä.
Se ei sovi pienille lapsille, eikä kannata olla
korkkareissa, sen verran oli haastavat lattiat.
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9
6) Kiiun torni,
Viron pienin linnoitus

8) Karnaluks, osoite Hermanni 1/
Tartu mnt 63, Tallinna

Tuotteita voi tilata myös suoraan Suomeen.
Postikulut tällä hetkellä noin 10 €/toimitus.

Tämä on pieni ja nätti. Kovin korkealle ei
tarvitse kivuta, turvallinen olo paksujen seinien (1,8 metriä) ansiosta ja alhaalla on pieni
kahvila. Tämän tornin kuva löytyy munalikööripullosta. Täällä kannattaa juoda kakkukahvit, ainakin meidän vieraillessa siellä ne
oli todella herkulliset.

Jos on vähääkään kiinnostunut kankaista ja käsitöistä, niin suosittelen. Paikka
on valtava. Sijainti oli outo, kerrostalossa,
jonka ovenpielestä löytyy Karnaluksin pieni kyltti. Myymälän alakerrassa on valtava
määrä kankaita, metritolkulla hyllyjä, joissa
nappeja, nauhoja, käsityökoreja, kaikenlaista ompelu- ja korutarviketta. Yläkerta on
neulojien ja virkkaajien aarreaitta, metritolkulla kaikenlaisia lankakeriä ja vyyhtejä,
sukkapuikkoja, pyöröpuikkoja, virkkuukoukkuja ym. Pienessä välikerroksessa ompelu- ja neulekoneet ja saumurit. Myynnissä on myös kaikenlaista käsityölaukkua ja
ompelukoneen kuljetukseen tarkoitettuja
matkakasseja (mutta niitähän voi käyttää
kaikkeen muuhunkin, olivat niin nättejä).
Miehen voi houkutella sinne, että sieltä
löytyy myös pieniä työkaluja (korujen tekemiseen). Tähän vierailuun kannattaa varata
aikaa ja nettisivuun voi tutustua etukäteen.

9) Jägalan vesiputous

7) Tallinnan vanha kaupunki
Aika moni turisti on täällä käynyt, ja onhan
se kaunis paikka. Paljon vanhoja rakennuksia, mutta silti elämää täynnä, putiikkeineen
ja ravintoloineen. Minun mielestä parhaat
löydöt voi tehdä niistä käsityöpuodeista,
joissa myydään villa- ja pellavavaatteita sekä kodin tekstiilejä. Hinnat ovat edullisia ja
tuotteet laadukkaita. Näillä hinnoilla ei Suomesta saa villa- tai pellavatuotteita. Tänä kesänä täälläkin oli rauhallista, syynä varmaan
se, kun ruotsalaisturistit puuttui kokonaan.

Pieni matka isolta tieltä toi ison yllätyksen.
Vesiputous on näitä luonnon ihmeitä. Veden
määrä, lämpötila ja vuodenaika saa putouksen näyttämään erilaiselta. Ihan ilmainen
kohde, mihin kellon- tai vuodenaikaan tahansa. Lapsia kannattaa varoittaa, että eivät
mene liian lähelle reunaa, sortumavaara. Vesiputous on lähes 8 metriä korkea ja yli 50
metriä leveä.

”Museo päivässä
pitää mielen
virkeänä”

10

11) Viron kansallismuseo eli Eesti
rahva muuseum, Tarto
Harvoin näkee näin suurikokoista museota (pituus 356 metriä). Myös parkkipaikka
on suuri, ja siihen mahtuu pidemmälläkin
yhdistelmällä. Jo sisääntulo tekee vaikutuksen, leveys tällä kohtaa noin 71 metriä ja
korkeus noin 15 metriä. Rakennus on valmistunut vuonna 2016, näyttelytilat ovat
noin 6 000 m² ja kokonaispinta-ala lähes
34.000 m². Täältä löytyy kaikenlaista Viron
historiaan liittyvää esinettä (mm. suomalaisilta turisteilta saatuja muovipusseja) ja osa
näyttelyistä on vaihtuvia. Viime kesän teemanäyttely oli ”Olipa kerran...” eli satujen
maailma. Pääsylippu 14 €/hlö.

kokeilevat tasapainoaistia ja talosta löytyy
kaikkea hassua esim. vessanpönttö kattoon
kiinnitettyinä. Tästä paikasta saisi hauskoja
kuvia, vaikka niitä selfieitä, kun lattia onkin
katto ja päinvastoin. Pääsymaksu 7,50 €/hlö.

13

12) Vastapäätä edellistä on
Ylösalaisin talo eli Tagurpidi maja
Tämä on varmaan lasten ja nuorten mieleen,
mutta sopii myös aikuiselle. Vinot pinnat

10) Käsmun merimuseo, Vihula
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Ihanan kodikas ja siisti. Kaikenlaista sekä
laivoissa että kodeissa käytettyjä työkaluja,
astioita ym. Tavaraa oli todella paljon, mutta
silti tila ei tuntunut museomaisen tunkkaiselta, vaan raikkaalta ja kodikkaalta. Kauniina kesäpäivänä ikkunat merelle päin tarjosivat aivan huikeat näkymät, kirkkaansininen
meri ja taivas. Ikkunan väleihin oli laitettu
erivärisiä vanhoja lasipulloja, joiden värit korostuivat auringonvalossa. Vanhat tavarat oli
aseteltu tosi kauniisti. Rakennus oli vanha
rajavartioasema, joka on toiminut museona
vuodesta 1993. Avoinna ympäri vuoden ja
pääsymaksu 3 €/hlö. Sijainti noin 80 km Tallinnasta Narvan suuntaan. Täällä tuli mieleen, että pitäisi itsekin kaivella ne kukkasin
kirjotut pöytäliinat, kauniit vanhat astiat ja
valokuvat, ja laittaa ne kauniisti esille. Turha
piilotella historiaa kellarissa laatikoissa, vaan
tehdä siitä osa sisustusta. Tämä on kyllä kaunein museo, missä olen käynyt.

12

13) Järva-Jaanin vanhan tekniikan
säilytyspaikka eli Vanatehnika
varjupaik
Jos tykkää vanhoista autoista ja ruoste on mieluista ajan patinaa, suosittelen. Alue on laaja
ja käytöstä poistetut autot ovat ulkona. Tähän
retkeen kannattaa varata hyvä sää ja mukavat
kengät, koska sisätiloja ei ole. Alueella on
erityisen paljon paloautoja, ja jos tarkemmin
katsoo, niin osaan niistä on sisätiloihin rakennettu sauna. Alueella on kaiken merkkisiä
henkilö-, kuorma-, linja-autoja ja työkoneita.
Alue on avoinna ympäri vuoden ja pääsymaksu 3 €/hlö maksetaan portilla olevaan auton
konepellin alle. Tallinnasta on reilun tunnin
ajomatka tänne, ilmansuunta kaakko. Tätä
aluetta on vaikea kuvailla, se on jotain ulkoilmamuseon ja autohajottamon välillä. Aivan
loistava paikka ja paljon nähtävää niille, joita
vanhat erikoiset menopelit kiinnostaa.
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14
14) Riian automuseo, Riika, Latvia
Monessa automuseossa vierailleena tämä oli
mykistävä. Rakennus oli uusi ja tilaa oli paljon. Autot olivat kolmessa kerroksessa, siististi aseteltuina ja tekniset tiedot hyvin esillä.
Paljon erikoisuuksia, mutta löytyi myös niitä
vanhoja tuttuja käyttöautoja. Sisääntulon
yhteydessä siisti kahvila. Pääsylippu 10 €/hlö

15) Kurtnan moottoripyörämuseo
Tämä oli pieni ja kodikas. Museo ei ole
avoinna päivittäin, vain sopimuksen mukaan. Puhelinsoitolla tuli vanhempi hyväntuulinen täti polkupyörällä paikalle. Näytteillä oli noin 100 moottoripyörää ja lisäksi
muuta rekvisiittaa. Näytteillä oli vanhempaa
Harrikkaa ja Indian-pyörää, ja yläkerrasta
löytyi vanhoja kilpapyöriä. Näissä näkee,

15
miten aika on muuttanut moottoripyöriä,
mutta kyllä vanha vaan on kaunista. Pääsymaksu 5 €/hlö

16) Automuseo, Halingal
Tämä sijaitsee noin 100 km Tallinnasta Pärnun suuntaan. Tässä automuseossa oli esillä
yli 50 ajoneuvoa. Tilat olivat siistit ja valoisat, ja autojen tiedot hyvin esillä. Täällä on
erikoisen näköistä Neuvostoliitossa valmistettua kalustoa, mutta autoja löytyy myös
muista valmistusmaista. Avoinna kesäkaudella päivittäin, talviaikaan viikonloppuisin.
Pääsylippu 8 €/hlö.

Monessa muussakin paikassa ehdittiin
käydä, mutta tässä näitä muutama vinkiksi.
Virossa ja Latviassa pääsyliput olivat edullisia
ja turvavälit kunnossa, koska monet alueet
olivat valtavia ja turisteja ei ollut. Käsidesiä
oli paremmin saatavilla kuin Suomessa ja siivoukseen panostettiin selvästi enemmän.
Olin yllättynyt niistä upeista rannoista,
joista osa oli luonnonhiekkaa ja osassa vaaleaa kiveä, jotka meri oli aikojen saatossa
hionut pyöreiksi. Näitä rantoja on kilometreittäin sekä pohjois- että länsiosassa Viroa
ja ne jatkuvat alaspäin Latviaan. Minun
suosikkini leirintäalueista meren rannalla oli
Jurasdzeni Latviassa (75 km Riiasta pohjoi-

seen) ja Mereoja Camping pohjois-Virossa (135 km Tallinnasta Narvan suuntaan).
Kun Suomessa jonotettiin leirintäalueille ja
samaan aikaan pelättiin koronaa, me oltiin
useassa paikassa ainoat turistit. Täytyy sanoa,
että oma auto ja vaunu tuntuivat tosi turvalliselta vaihtoehdolta. Emme käyneet isoissa
kaupungeissa, ostoskeskuksissa emmekä baareissa. Ihan omassa rauhassa saatiin nauttia
kesän kauneudesta ja lämmöstä. Kannattaa
seurata koronatilanteen kehittymistä ja pitää
niitä turvavälejä. Karavaanareillahan se on
aina ollutkin 4 metriä.
Jos olet kiinnostunut kauniista maisemista ja historiasta, suosittelen Viroa ja Latviaa
lämpimästi matkakohteeksi. Laitoin vähän
lisätietoja, mutta kannattaa tarkistaa netistä
esim. visitestonia.com-sivustolta kohteiden
aukioloajat ja tarkempi osoite. Sieltä löytyy
myös erilaisia majoitusvaihtoehtoja.

VARAA HETI,

UUSSA!

MAKSA MARRASK

KAUSIKORTTI

SAPPEEN
RINTEISIIN 2020/2021
VAIN 149,99€
SAPPEE.FI/SNOWCHALLENGE2020
TALVEN 20/21 KAUSIPAIKAT
NYT ENNAKKOMYYNNISSÄ
Sis. 1 henkilökohtaisen
kausikortin.

ALKAEN

860 €

Ilman kausikorttia 760 €
Kausipaikka käytössä 11.9.2020-1.5.2021.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Sappeen Myyntipalvelusta
Puh. 0207 559 975 tai sappee@sappee.fi
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sotajoukot menestyksellä käyttivät salajuonta. Me aikuiset olimme saaneet tästä tiedon
Homeroksen ”Iliasta” lukien, pojat jostain
seikkailu- tai satukirjasta.

Kappadokan kummajaisia
”sienitaloja” on joka
puolella maakuntaa.

Gallipol ja Aleksanteri Suuren
jalanjäljet

Tarinaa

TURKIN
MATKOISTA
TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN

Kesän 2020 alussa oli orastavaa matkakutinaa.
Korona oli voitettu? Nyt vain keula kohti Turkkia!
Turha luulo. Rajathan olivat ja ovat tätä kirjoittaessa
yhä kiinni. Voi harmi!

T

urkki on säilynyt entisiltä reissuilta mielessä paitsi luonnonihmeenä,
myös ja ennen kaikkea historiansa
sekä kulttuurinsa puolesta ainutlaatuisena
aarreaittana. Siitä on tullut yksi kestosuosikeistamme. Monista reissuistamme (varhaisimmat jo 1970-luvulla) olen koonnut potpuurin toivoen, että joku toinen haaveilija
voisi löytää siitä vinkkejä. Sitten kun... !
Sanon tämänkin: Olen halunnut jättää
pois ne kalutuimmat jokamieskohteet. Pyrin
muistelemaan harvinaisempia, henkilökohtaisesti puhuttelevia paikkoja, joissa olemme
ani harvoin kohdanneet suomalaisia karavaanareita.

Bir, iki, uc
ja muita ”turkinrunoja”
Ekareissuilla jälkeläisemme olivat alakouluikäisiä. Pitkä menomatka Turkkiin oli haaste. Se koetteli kaikkien kestokykyä. Piti keksiä jotain matkaviihdykettä. Oli otettu mukaan Turkin opaskirjanen. Siitä poimittiin
paikalliset laskusanat yhdestä kymmeneen
eli bir=1, iki=2, uc=3 jne sekä muita tavallisimpia puhetermejä. Niistä sai oikein hauskan runonkaltaisen lorun, jota toistettiin.
Loppukaneettina oli sana tesekkyr ederim
eli kiitos. Pojat innostuivat, muistavat vielä
aikamiehinäkin sen ”turkinrunon”.
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Laskusanoista olikin selkeää hyötyä esimerkiksi pullapuodeissa. Viimeksi mainituista sai paitsi uunituoretta leipää, myös
herkullisia simit-pikkurinkeleitä. Molemmat
maistuivat meille. Poikien tehtävänä oli sanoa, montako känttyä tai rinkeliä olisi tarkoitus ostaa. Sitten vain turkinliirat tiskiin
ja perään se kiitosta osoittava kohteliaisuus
”tesekkyr ederim”. Kielitaito toi hyvää mieltä niin ostajalle kuin kauppiaallekin. Viimemainittu taputti pienen asiakkaan poskea.
Ajatteli kai, että osataan sitä näköjään ulkomaillakin kasvattaa lapsia.
Turkki tarjosi turistiperheelle ylen määrin
katsottavaa ja koettavaa ihan joka suunnalla. Etusijalla oli tottakai lasten mielestä se
polskiminen Marmarameren, Välimeren ja
Mustanmeren lämpimissä aalloissa. Mutta
oli muutakin. Urakoitiin monen sortin museoita. Käytiin niissä ja bongattiin esineitä ja
asioita, joista oli etukäteistietoa erilaisista yhteyksistä. Pikkupojille oli esimerkiksi ennestään tuttu tarina Troijan hevosesta. Canakkalessa heppa nähtiin lähes livenä. Valtavan
kokoinen puupolle oli kylläkin kulissimainen replika, mutta sellaisenakin se antoi käsityksen antiikin tarinasta, jossa kreikkalaiset

Turkkiin ajetaan yleensä joko Kreikan tai
Bulgarian suunnasta. Suora reitti vie mutkittelematta Istanbuliin, läpi sen liikenteellisen hornankattilan. Mikäpä siinä. Jos aikaa
on ja hermot kestävät. Sille, joka arvostaa
rauhallista konstailematonta maaseutuajoa
suosittelen kääntymistä alkumatkasta Malkaran ja Kesanin kohdalla Gelipoluun (turkkilainen nimi Gallipolille). Tie johdattaa
Eceabatiin, josta on non-stop-lauttayhteys
Aasian puoleiseen Turkkiin. Kyseessä on
reitti, jota pitkin eteni aikoinaan Aleksanteri
Suuri sotajoukkoineen Dardanellien yli Aasia valloittamaan.
Gallipolin niemimaa ei rehentele antiikin
nähtävyyksillä. Niitä siellä ei ole. Siellä on
hienohietaisia uimarantoja lähes omaan käyttöön. Uskon että mainittuja voi soveltaa myös
yöpymistarkoitukseen. Ainakin meiltä se onnistui. Lomanvietto sujuu Gallipolissa muutenkin rauhallisissa merkeissä. Kukaan ei tule
tyrkyttämään eikä kauppaamaan mitään. Varustetasoltaan vaatimaton campingkin löytyy.
Kuulostaa vähän makaaberilta kun sanon,
että tykästyin Gallipolin niemimaan sotilashautausmaihin, jotka ovat sen päänähtävyys.
Niitä siellä on vähän joka tiemutkan takana. Ne ovat vuodelta 1915, jolloin englantilais-ranskalainen sotalaivasto – apunaan
liittolaisjoukkoja aina Intiaa ja Uutta Seelantia myöten – pyrki hyökkäämään tätä
merireittiä ja maakaistaletta pitkin silloiseen

Bensa-aseman koristelussa on haluttu
kunnioittaa perinteitä ja hauskuttaa.

Konstantinopoliin (nyk. Istanbul). Onnistumatta siinä. Turkkilaiset nimittäin pistivät
ankarasti hanttiin päällikkönsä (sittemmin
presidentiksi ylenneen) Kemal Ataturkin johdolla. Taistelut kestivät yhdeksän kuukautta.
Hautausmaita piti perustaa lisää ja lisää, sillä
kaatuneita kertyi yli puoli miljoonaa. Nämä
hyvin hoidetut viimeiset leposijat ovat monella tapaa poikkeava nähtävyys. Ne pistävät
miettimään, mikä tässä elämässä on tärkeintä. Muistomerkit ja hautakivet ovat paitsi erikoisia myös rakkaudella ja – todennäköisesti
myös UNESCON:n tuella – hoidettuja.
Lopputulema: Gallipol on syvältä kouraiseva kokemus. Turkinkävijän kannattaisi
ottaa se ohjelmistoonsa.

Selcukki-muistomerkki
Anatoliassa.
Hedelmätoreilla riittää valinnan varaa eikä hinnoissa ole ilmaa.

Gallipolin turkkilaisjoukkoja johti taistelussa everstiluutnantti, myöhemmin presidentiksi kohonnut Kemal Ataturk.
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Kappadokian kummajaiset
ja pyörivät dervishit
Keski-Anatoliassa purkautui miljoonia vuosia sitten joukko tulivuoria. Tuhkakerrokset
muovasivat maiseman ihan erinäköiseksi.
Syntyi pehmeää tuff-nimistä kiveä, josta aikojen kuluessa vesi- sekä tuulieroosio muovasivat surrealistisia kivipatsaita. Maisema
on purkausten jäljiltä kuin runsain mitoin
kuorrutettu täytekakku. Siellä täällä kohoaa vielä samasta aineksesta muovautuneita
kummajaisia, sienitaloja.

Näin syntyivät Kappadokian nähtävyydet.
Turkin matkailuviranomaiset ovat jo aikoja
sitten oivaltaneet paikan bisnesarvon. Sinne
on pistetty pystyyn suuri joukko hotelleja,
majataloja, ravintoloita, huoltoasemia ym.
tarpeellista ja tarpeetonta turistiviihdykettä.
Tie Kappadokiaan? Euroopasta päin tullen sinne voi ajaa kahta reittiä. Joko LänsiAnatolian suunnalta Ankaraa sivuten suht
nopeaa tasankotietä tai sitten Välimereltä
päin kippuraista, osin varsin vaativaa vuoristotietä. Mentiin mistä mentiin, mutta aina
on paras ajaa kieli keskellä suuta ja luovasti.

Mevlanen luostarin puutarhassa on
poikkeuksellisen komeita hautapaaseja,
joihin on taltioitu vainajan elämäntarina.

Turkkilainen nimittäin ohittaa missä vain.
Ajokokemusta on meikäläiselle kertynyt
kummastakin reitistä ja perille on päästy.
Ne Kappadokian nähtävyydet. Niitä on.
Mainitsen joukosta vain pari esimerkkiä.
Hyvä opaskirja kertokoon loput. Kirja on
todellakin tarpeen. Se latoo eteen ison joukon, josta voi valita oman fyysisen kunnon
ja mielihalujen mukaan.

Suosittelen joukosta esim. Göremen luolakappeleita ja monastereita, joita on ainakin
toistakymmentä. Kaikissa niissä on esillä
toinen toistaan hienompia kattofreskoja.
Kiinnostavan kohteen muodostavat myös
Derinkujyo tai Kaymakhin. Ne ovat maan
alle kaivettuja kokonaisia luolakaupunkeja, joissa on asuttu jo 600 jKr. Alun perin
jotkut niistä ovat palvelleet säilytyspaikkoina, toiset taas vainottujen kristittyjen turvapaikkoina. Luoliin on kaiverrettu paitsi
asuntoja, myös eläintalleja, varastohuoneita,
viininpuristamoja, jopa ilmanvaihtotunneleita. Kaupunkeihin pääsee vain paikallisen
oppaan ohjauksessa. Kerroksia on nimittäin
useampia ja käytäviin voi eksyä.
Keski-Anatolia on omana kokemuksena
Turkkia turkkilaisimmillaan. Tästä syystä turistin sopii kunnioittaa pukukoodia. Lyhyesti: Maassa maan tavalla. Ei poikkeavaa patsastelua shortsi- tai muissakaan paljastavissa
asuissa. Ei ainakaan pyrittäessä moskeijoihin
– joita siellä muuten on hyvin paljon – museoihin tai ylipäänkään katsomaan jotain
kiinnostavaa kohdetta.

Malliksi omakohtainen
vaatetarina Keski-Anatoliasta:
Eräällä syysreissulla meikäläisen yllätti vilu Konyan ylätasangolla. Sinne tulee talvi

Turkkilaisessa leipäpuodissa vesi herahtaa kielelle ja tavara on tuoretta.

varhemmin kuin Turkin rannikolla. Vaunumme vaatekaapista ei löytynyt mitään
sääriä kunnolla lämmittävää. Poikettiin
paikalliseen vaatekauppaan. Ei mihinkään
erikoisliikkeeseen vaan aivan tavalliseen maalaispuotiin. Ensin tervehdykset – sehän me
toki osattiin – ja sitten itse asiaan: ”Sukka-

housut!” Kukaan ei puhunut vieraita kieliä.
Tultiin kuitenkin pikkulämmittelyn jälkeen
ymmärretyksi: Siis sukkahousut. Minulle, ei
miehelleni! Asia tuntui menevän jakeluun,
koskapa miesmyyjä – naisia ei tiskin takana
näkynyt – nyökkäili. Minä vielä varmuuden
vuoksi demosin omia ulottuvuuksiani. Het-

Silen kaupungin rannassa
Mustameri näyttää voimansa.

Ataturkin sovinnolliset sanat Gallipolin Abiden hautausmaalla: ”Ei ole eroa teidän
johnienne (yleisnimi brittisotilaille) ja meidän mehmettiemme (yleisnimi turkkilaissotilaille) välillä. Kaatuessaan täällä heistä tuli yhtä lailla meidän poikiamme. ”

Ereglin maanalainen luola, josta
kreikkalaistarun mukaan Herakles
lähti kohti Tuonelaa noutamaan
kolmipäistä Kerberos-koiraa.

Turha kiire on paras
unohtaa Turkissa,
muuten käy näin.
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suurta tyytyväisyyttä, kun käyskentelimme
ihmisjoukoissa Konyassa. Olivat ne minulle ihan liian isot ja siitä johtuen aina vähän
syltyssä, mutta lämmittivät ihanasti. Tunsin
olevani asianmukaisesti pukeutunut, kun vierailimme esimerkiksi Mevlanan luostarimuseossa, joka toimii myös kyseisen jyrkän uskonlahkon, tanssivien dervishipappien mauseleumina. Kyseinen nähtävyys on ihan must. Se
kuuluu niihin paikkoihin, joita ei pidä jättää
väliin Keski-Anatoliassa vieraillessaan.

Eregliin Mustallamerelle

Troijan Hevonen, lapsellisille ja lapsettomille turisteille rakennettuna. Tarun mukaan kreikkalaiset sotajoukot käyttivät sitä
juonena vallatessaan Trojan kaupungin.

ken päästä tiskille rojahti valikoima naisten
vaatteita. Ja hurraa! Joukossa oli kuin olikin
mustia, tiuhaan kudottuja (denierit ainakin
parisataa) villaisia sukkahousuja kokoa xxxxplus! Kaupat tuli ilman muuta. Eikä maksanut paljoa.
Turkkilaiset sukkahousut jalassa tunsin

Reitti sinne menee joko Istanbulin tukkoisen
liikennepuuron läpi tai sitten sisämaan kautta Ankaran ulkoreunoja hipoen. Saattaa kyllä
olla myös joitain pikkuteitä, mutta en menisi
niitä karavaanarikalustolla kokeilemaan.
Meikäläisten valinta kallistui Istanbul-reittiin.
Kun Marmarameren tukkoinen silta oli
ohi, oltiinkin jo voiton puolella eli Uskudarissa. Siitä sitten kohti Sileä, ensimmäistä
rantakaupunkia. Läheisen Istanbulin vaikutus
tuntuu siellä modernina rakentamisena. Vanhaturkkilaiseen elämäntyyliin tykästynyt ei
löydä Silestä syytä pitkään oleskeluun. Siispä
eteenpäin selkeää karttaan merkittyä 010-tietä, joka kiemurtaa rannikkoa. Meikäläisen
kokemuksena se ei ollut kaikilta osiltaan puhdas moottoritie. Väliin mahtui oikaisuja puskien ja pienten turkkilaiskylien vai lienevätkö
olleet minikaupunkeja kautta. Aina välillä
liikenne puuroutui. Paikallisbussien ja henkilöautojen seassa körötteli nimittäin omaa
vauhtiaan myös perinteisiä, aasin tai hevosen

Simit-rinkeleitä saa
ostaa Turkissa melkein mistä vain.
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vetämiä vankkureita. Siis turha kiire pois!
Pyrittiin Eregliin. Siellä piti olla kiinnostavia luolia antiikin ajoilta. Ja olihan niitä.
Se puoli Turkkia on ollut ammoisina aikoina kreikkalaisten asuttama. Eregli/Erekli on
turkinkielen väännös nimestä Herakles (lat.
Herkules), joka tiedetään muinaistaruston
kreikkalaiseksi sankariksi. Hänen urotöinään mainitaan mm. vihaisen kolmipäisen
Kerberos-koiran hakeminen Hadeksesta eli
Tuonelasta.
Ereglistä löytyi totta tosiaan kolme maanalaista luolaa, joista yhden pohjalla välkehti
vuoren uumeniin katoava järvi. Sitä myöten
Herakleen kerrotaan lähteneen sotimaan
Tuonelaan. Luolan katosta jatkuvasti pisaroivasta tippukivestä oli aikojen saatossa muodostunut kaksi patsasta. Toisella on Neitsyt
Marian kasvot, toisella taas Kerberoksen pää.
Jälkimmäisen leuoista riippui tukko vihreää
ruohoa. Legendan mukaan se on Tuonelan
vahtikoiran sylkeä.
Ja vielä kaiken huippu. Ereglin toisesta,
kirkkoluolaksi sanotusta väitetään löytyvän,
ei yhtään enempää eikä vähempää kuin Pyhän Nikolauksen, siis meidän Joulupukkimme luut.

MUSIIKKITREFFIT

Vantaan Tallilla 21.–23.8.2020

Sinop. Pois minun aurinkoni tieltä
Mustanmeren kääntöpaikka oli meille Sinopin kaupunki. Myös sen paikan syntyhistoriasta löytyi antiikin vaikutteita. Legendan
mukaan kreikkalainen Zeus-jumala havitteli haaremiinsa paikallisen jokijumalan
Sinop-tytärtä. Vaan ei saanut. Kiukustunut
kosija paiskasi luotaan tytön nimen, joka
päätyi Mustaanmereen pistävälle niemelle.
Siihen kehittyi aikaa myöten asutusta, kokonainen kaupunki.
No, legendat ovat legendoja. Jos pysytellään tosipohjalla, aikakirjoista löytyy merkintä erään aikansa kuuluisimman kreikkalaisen filosofin syntymästä ja elämästä Sinopessa. Kyseinen filosofi Diogenes uskalsi
uhmata kaupunkiinsa edennyttä Aleksanteri
Suurta sanomalla: ”Mene pois minun aurinkoni tieltä!” Kyseinen sotaherra ei tuosta hermostunut vaan lausahti: ”Jos en olisi
Aleksanteri, haluaisin olla Diogenes.”
Aikalaiset kunnioittivat sanavalmista filosofiaan. Pystyttivät Diogeneelle tämän elämää ja toimintaa kuvaavan näköispatsaan
Sinopin ydinkeskustaan.
Kiinnostavat kohteet eivät suinkaan loppuneet Mustallamerellä tähän. Silkkitien
010 varrella on leegio paikkoja, joissa olisi
ollut kiva käydä. Kuten vaikkapa Trabazon
kohdalla vuoren rinteeseen ripustetussa Sumelan luostarissa. Sillä kertaa mainitut kohteet jäivät näkemättä. Ajattelimme käydä
niissä seuraavalla keikalla.
Sitä odotellessa täytyy vain matkustaa etänä. Onneksi on roppakaupalla näitä menneitten reissujen dioja sekä niihin kertyneitä
muistoja.

Kuluva vuosi oli järjestyksessään 37. kerta, kun
Musiikkitreffit järjestettiin. Treffiperinne alkoi
vuonna 1981 ja muutama kerta on vuosien
varrella jäänyt väliin.

K

oronavirus hieman sotki treffisuunnitelmia ja samalla myös karsi osallistujien määrää.
Mielestäni tapahtuma onnistui kuitenkin
ihan hyvin.
Perjantai iltana oli latotanssit, joissa Bumerangi-orkesteri tahditti mukavaa tanssimusiikkia.
Ilta sujui mukavasti, kun välipalana oli
maukkaat grillimakkarat. Saunat kuuluivat
tietysti perjantai-illan ohjelmaa.
Lauantaiaamu valkeni sateisena ja koleana,
oliko se lämmin kesä sitten mennyt.
Nikke ja Caravanpojat esittivät uuden ohjelmiston; mukavaa oli kuunnella poikien
Bumerang-orkesteri tanssitti perjantaina.

laulua ja soittoa. Treffikahvit juotiin ennen
esitystä
Yhteislaululla jatkettiin iltapäivää eikä se
sadekaan meitä haitannut, koska Tallilla on
se kuuluisa lato.
Klo 20 alkoi yllätysohjelma, jonka Nikke
oli kasannut paikalla olleista musikanteista
ja laulajista ja mukavaa laulua ja soittoa oli
tunnin verran.
Illalla klo 21 aikoihin aloitti Papas-Rolltrubaduuriporukka viihdyttämään omalla
musiikkiohjelmallaan. Niin se puoliyö taas
tuli ennen kuin lopeteltiin.
Saunat kuuluivat tietysti päivän ohjelmaan, oli aamu- ja iltavuorot; näin tasattiin

hieman kävijöitä saunassa.
Arpojen myyjät kiersivät alueella myyntipuuhissa. Arpakauppa sujui kiitettävästi.
K&K Kivinen Oy ja EPA lattiat Oy olivat
lahjoittaneet arpapalkintoja sekä mukana oli
muitakin lahjoittajia. Sunnuntai aamupäivänä pidettiin sitten arpajaiset, jonka jälkeen
treffiväki lähti kohti uusia seikkailuja.
Kiitos järjestäjille!
Mukana myös
Martti ja Sinikka SFC 26924

Nikke ja Caravanpojat
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Kuulumisia Helsingin yhdist yksestä

TEKSTI: ARMI YLIKORPI KUVAT: TIMO AHO, PAUL BJÖRKROTH, ARI KETTUNEN

YHDISTYS VELATON
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS MUUTTI
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJÄ
Sääntömääräinen kevätkokous oli, kuten
niin monen muunkin tapahtuman, tarkoitus järjestää keväällä mutta toisinhan siinä
kävi. Kokous päästiin vihdoin järjestämään
5.8.2020 ”perinteisessä” paikassa eli Helsinki Caravan Oy:n tiloissa. Kokoukseen saapui
normaalia vähemmän jäseniä, oletettavasti
epidemiatilanteen vuoksi.
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi
ja toiminnanjohtaja Timo Piilonen saapuivat kokoukseen luovuttamaan yhdistykselle ”Vuoden yhdistys”-huomionosoituksen.
Huomionosoitus koostuu kahdesta osasta,
yhdistyksen haltuun vuodeksi jäävästä kiertopalkinnosta sekä muistopokaalista. ”Vuoden yhdistys” -valintaa juhlistettiin kokouskahvien lisäksi alkoholittomalla kuohuviinillä asianmukaisin maljankohotuksineen.
Helsinki Caravan Oy:n toimitusjohtaja
Atso Muuronen kertoi kokousväelle yrityksen toiminnasta epidemian aikana. Yritys
katsoo valoisasti tulevaisuuteen.
Ennen varsinaisen kokouksen alkua jaettiin huomionosoituksia ansioituneille jäsenille seuraavasti:
Hopeinen yhdistysmerkki Päivi Sippola
Pronssinen yhdistysmerkki Ari Kettunen
Yhdistyksen viiri hopealaatalla
Irja Mahkonen
Vuoden 2019 karavaanariperhe
Irmeli Björkman ja Kauko Kivinen

AJOHARJOITTELUTAPAHTUMAA
EI JÄRJESTETÄ TÄNÄ VUONNA
Kuluvan vuoden keväällä järjestettäväksi
tarkoitettu Ajoharjoittelutapahtuma siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Yhdistyksen
toimintatoimikunta ja Helsinki Caravan Oy
ovat kuitenkin yhteisesti päättäneet, että seuraava Ajoharjoittelutapahtuma järjestetään
vasta vuoden 2021 keväällä.

SYYSKOKOUS OVEN TAKANA
Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi
Timo Piilonen, jolla on vankka kokemus
myös kyseisestä tehtävästä. Kokouksen ehkä tärkein tehtävä oli tällä kertaa päättää
yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta liiton
mallisääntöjen mukaisiksi. Sääntöjen merkittävin muutos koski puheenjohtajan kau-

Ansioituneet jäsenet Vuoden 2019 karavaaniperhe Irmeli Björkman ja Kauko Kivinen,
hopeisen yhdistysmerkin saanut Päivi Sippola ja pronssisen yhdistysmerkin saanut Ari
Kettunen.
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Juhlavuosi oli kuten jo ennakkoon saatoimme arvata, varsin kallis. Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli kuitenkin yhdistyksemme hallituksen suureksi hämmästykseksi
tämän vuoden alussa erittäin hyvä. Hallitus
päättikin pitkän keskustelun jälkeen maksaa
yhdistyksen Kiinteistöyhtiö Intiankatu 31:n
putkiremontin lainaosuuden pois. Yhdistys
on siten tällä hetkellä velaton. Hallitus päätti
lainaosuuden maksamisen jälkeisessä kokouksessaan, että yhdistys elää jatkossa tiukan
euron linjalla, kunnes tilien saldot taas näyttävät mukavampia lukuja.

Yhdistyksemme toimintatoimikunnan jäsen
Ari Kettunen luovutti standaarin juhlivalle
SF-Caravan Kaakkois-Häme ry:lle.

den muuttamista kahdeksi vuodeksi ja hallituksen jäsenten lukumäärän muuttamista
vähintään kolmesta enintään kahdeksaksi.
Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen
esityksen yhdistyksen uusiksi säännöiksi.
Kokous hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen sellaisenaan ja vahvisti vuoden

SF-Caravan ryn puheenjohtaja Olli Rusi
luovutti yhdistykselle Vuoden yhdistys
-kiertopalkinnon.

2019 tilinpäätöksen myöntäen vastuuvapauden vuoden 2019 tileistä ja toiminnoista hallitukselle sekä muille tilivelvollisille. Vuoden
2019 tilinpäätös on juhlavuodesta johtuen
alijäämäinen.
Kiitämme Helsinki Caravan Oy:tä
kokousjärjestelyistä!

Toimintatoimikunnan jäsen Irja Mahkoselle luovutettiin Pääkslahden kokouksen
yhteydessä hallituksen hänelle myöntämä
huomionosoitus.

Syyskokouksen vuoro tuntuu olevan jo heti
kevätkokouksen perään. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 3.11.2020
klo 18.00 Helsinki Caravan Oy:n tiloissa
osoitteessa Mestarintie 4, Vantaa.
Syyskokous katsoo aina tulevaan, jonka
vuoksi sen päätettävissä on, minkälainen
yhdistyksen tulevan vuoden toimintasuunnitelma on ja minkälaisissa taloudellisissa
raameissa toimintaa toteutetaan.
Syyskokous valitsee myös ne luottamushenkilöt, jotka hoitavat yhdistyksen toimintaa tulevana vuonna.
Kokouksessa valitaan siten yhdistykselle
puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä jäsenet yhdistyksen kah-

teen toimikuntaan, toimintatoimikuntaan ja
lehtitoimikuntaa.
Kim Saarikoski on toiminut yhdistyksemme puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien.
Hallituksesta ovat erovuorossa Johanna
Pihlajamäki, Risto Sippola, Tero Toivonen
ja Armi Ylikorpi.

SYKSYN TAPAHTUMIA
Syksyn aikana on tarkoitus taas järjestää tapahtumia yhdistyksen toimistolla, mikäli
yhteiskunnan tilanne niin sallii. Toimistolla
on tarkoitus juhlia lehtiyhteistyön 20-vuotisjuhlia kahvien merkeissä, keskustella uudesta
liikennelaista ja nauttia Isänpäiväkahvit. Tapahtumista ilmoitukset toisaalla tässä lehdessä. Huomioithan, että tapahtumat saattavat
peruuntua.

MUUTA
Yhdistyksen hallituksen kalenterissa oli alkuvuodesta merkintöjä erilaisista edustustehtävistä. Kalenterimerkinnät kuitenkin poistettiin, sillä monet juhlat peruttiin tai siirrettiin
järjestettäväksi tulevaisuudessa.
Yhdistyksemme oli edustettuna SF-Caravan Kaakkois-Häme ry:n 30-vuotisjuhlissa
Leininrannassa, jossa toimintatoimikuntamme jäsen Ari Kettunen luovutti juhlivalle
yhdistykselle yhdistyksemme standaarin hopealaatalla.
Yhdistyksen toimihenkilöt pitivät 22.8.2020
yhteisen kokouksen Pääkslahden karavaanarit ry:n toimihenkilöiden kanssa. Kokouksen
pääaiheena oli yhteistyön kehittäminen. Kokouksessa sovittiin yhteisten treffien järjestämisestä; treffit järjestetään 11.–13.6.2021
Pääkslahdessa. Ajankohdan voi jo merkata
kalenteriin; treffeistä tulee lisätietoa tulevissa
lehdissä.

Yhdistyksen
toimihenkilöt pitivät
22.8.2020 yhteisen
kokouksen Pääkslahden karavaanarit
ry:n toimihenkilöiden kanssa.
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VANKKURI-VEHMAS
esittäytyy

TEKSTI JA KUVAT: HANNE LASSILA

V

uonna 1982 perustettu SF-Caravan
Raision seutu ry ylläpitää Vankkuri-Vehmaan matkailuvaunualuetta,
osoitteessa Vehmassalmentie 25, 23260 Rautila. Alue sijaitsee Vehmaan kunnan alueella
luonnonkauniin Vehmassalmen rannalla.
Alue muodostuu periaatteessa kolmesta eri
tasosta. Meillä on tasainen, laaja nurmikenttä, josta varsinaiset auringonpalvojat pitävät,
ja johon on helppo asettautua auton tai matkailuvaunun kanssa.
Keskellä aluetta on kalteva nurmikenttä,
joka on suosittu alue, koska siitä on lyhyt
matka kaikkiin palveluihin. Sitten vielä ylimpänä on alue, jossa on ympäri vuoden kova
maasto, jonne tosiaan pääsee talvellakin hyvin asettautumaan.
Nurmikenttä antaa mahdollisuuden eri
pallopelien harrastamiseen. Kasvimaa on
vuokrattavissa halukkaille viherpeukaloille.
Ulkoalueelle on perustettu kolopallokenttä,
joka soveltuu koko perheelle. Harrastusmahdollisuuksista voidaan mainita kesällä
uiminen, kalastelu ja tanssit viereisellä Veh-

massalmen paviljongilla, jossa on kesäisin
muutamat tanssit. Talvella taas kylmäuinti
ja pilkkiminen ovat suosittuja jäsenistön keskuudessa.
Varsinaisia luontopolkuja ei ole välittömässä läheisyydessä, mutta aina voi hyödyntää teitä tähän harrastukseen. Vehmaalta löytyy myös hyvät marja- ja sienimetsät.
Alue on viihtyisä ja perheystävällinen. Pidämme aluetta yllä talkoovoimin, siksi hyvä
yhteishenki ja jäsenistön sekä vieraiden viihtyvyys onkin tärkeä tavoitteemme jokavuotisessa toiminnassa.
Alueella on 150 sähköistettyä paikkaa.
Kerran kuukaudessa on pyritty pitämään
jokin ohjelmallinen päivä mm. keskipäivän
kädentaidot ovat olleet suosittuja ja illalla
karaokea.

Alueelle pääsee melkein perille asti asvalttitietä, lopun soratien osuus on 250 metriä.
Kauppa ja ravitsemusliike on 500 metrin
päässä.
Tänä vuonna vuorokausimaksu on ajalla
1.5.–30.9. 20 €/vrk, sis. valosähkön ja kesällä saunan joka ilta. Sähkö kulutuksen mukaan 0,25 €/kWh.
Vuosipaikka SFC Raision jäsen 400 € ja
esim. kesäaika 1.5.–30.9. 305 €, joihin kuuluu isäntävelvoite 3–4 vrk. Tarkempi hinnasto löytyy nettisivuiltamme.
Puhelin isännälle 0400 705 516, puheenjohtaja Hanne Lassila 0400 186 357, nettisivumme www.sfc-raisio.fi ja FB löytyy myös
haulla Vankkurvehmas/ SF Caravan Raisio.

Tulossa uusi sukupolvi!

ADORA

Suunnittelemme suurella sydämellä matkailuautoja ja asuntovaunuja, joissa yhdistyvät asumisen mukavuus
ja käytännöllisyys. Ajoneuvoja, jotka ovat osa sinun seikkailuasi. Valikoimaamme kuuluu palkittuja malleja,
joissa on mukavat nykyaikaiset sisätilat, ylellisiä ominaisuuksia ja laaja valikoima erilaisia pohjaratkaisuja.
Olemme inspiroineet seikkailuja jo vuodesta 1965.
Lue lisää: adria.fi

#inspiringadventures

Kabe näyttää nyt uutta mallia 2021
Muutosten maailmassa turvallinen liikkuminen sekä
yksilöllinen ja yksityinen vapaa-ajanvietto pyörii monien
ajatuksissa. Juuri näihin toiveisiin ja tarpeisiin Kabe on
kiinnittänyt erityistä huomiota hioessaan uutta mallistoa.
Hiekkapohjainen uimaranta

Saunatilat

Aina askeleen edellä…

Sulavalinjaista liikkuvuutta ja tyylikästä asumistasoa huokuva uusi mallisto vastaa asiakkaiden
odotuksiin. Premium-luokan Kabe mahdollistaa
nyt ja aina parhaat hetket ja turvalliset retket.
Tervetuloa tekemään arvovalintoja.

www.kabe.se/fi
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Liikenneaiheinen keskusteluilta
SF-C Helsinki

Syystalkoot Vantaan Tallilla

30.10.–1.11. Valojuhlat Vantaan Tallilla
31.10.

LIHARUOKIA

KEVÄÄLLÄ

Helsingin yhdistyksen syyskokous

SF-C Helsinki

4.11.

Isänpäiväkahvit toimistolla

SF-C Helsinki
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Puurojuhla Vantaan Tallilla

SF-C Vantaa
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SF-C Espoo, SF-C Helsinki
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Yhteisen jäsenlehden
20-vuotisjuhlakahvit
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Uusi Vuosi Vantaan Tallilla

SF-C Helsinki
SF-Vantaa

SF-C Vantaa
SF-C Vantaa

Kesäkauden päättäjäiset
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Pääkslahden karavaanarit
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Lasten Oma
sivu
YHDISTÄ PISTEET NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ
JA VÄRITÄ LOPUKSI.

2021
malleja
saapunut!
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ProCaravan Nummela
Hiidenmäentie 268, Nummela
www.procaravan.fi

Avoinna
ma-pe klo 9-17
la 10-14

2021 uutuudet saapuvat!

2020 mallit nyt erikoisehdoin!
Ajankohtaisia kausituotteita
hyvin esillä.

Osta netistä, nouda
myymälästämme.

PY YDÄ
VÄLIRAH
AJA RAHO
ITUSTARJOU
S!
www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Kari Kortesalmi
040 588 5777

Pekka Sivonen
050 545 2950

Joni Peltonen
050 330 0470

Atso Muuronen
0500 450 735

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

