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Pääkirjoitus
Talkoon voima

Talkootyö, tuo niin monille yhdistyksille välttämätön yhteistoiminnan muoto, on vanhempien
sukupolvien mukana katoamassa. Näin ainakin on
minulle kerrottu useammastakin suunnasta.
Wikipedian mukaan talkootyö on perinteinen
naapuriavun muoto, johon liittyy vahva yhteisöllisyyden tunne. Näinhän se on, kun on yhdessä
rakennettu leirintäalue, tuntuu sen saunakin omalta
ja kausipaikkalaisten välillä on hyvä yhteishenki.
Rahalla hankittu ja hoidettu alue ei ehkä tuntuisi
samalta.
Tämä pätee myös kaikkeen muuhun yhdistystoimintaan, harvassa taitavat olla yhdistykset jotka maksavat palkkaa toimihenkilöilleen. Tämä lehtikin on
suurelta osin talkootyön tulos.
Ilman ahkeria vapaaehtoisia olisi yhdistystoiminta
miltei mahdotonta ja jäsenmaksukin olisi moninkertainen.
Olen useasti miettinyt mikä saa ihmiset mukaan
vapaaehtoisesti tekemään palkatonta työtä ja ottamaan vastuuta asioiden hoidosta. Onhan tämä ihan
mukava harrastus siinä missä jokin muukin, esimerkiksi vuorikiipeily.

Muutoksia

Lehtiyhteistyöhömme on vuodenvaihteessa tulossa
muutos, sillä SF- Caravan Kerava ry jättää tämän
lehden sivut. Yhteistyö on ollut antoisaa ja jäämme
kaipaamaan keravalaisia. Toivoton lehden toimituskunnan puolesta keravalaisille onnea uusiin lehtikuvioihin.

Kevään liittokokouksessa liittohallitus ehdotti kolmen euron
korotusta jäsenmaksuun. Useimmat yhdistykset olivat vastustavalla kannalla ja ehdotus hylättiinkin. Ilmeisesti tähän oli syynä
se, että yhdistykset, joilla oli omiakin paineita jäsenmaksun
korottamiseen, pelkäsivät mahdollista jäsenkatoa. Näin saattaa
ollakin, näinä ankeina aikoina on jokaisen elettävä taloudellisesti. Toinen syy on mahdollisesti halu näpäyttää liittohallitustakin, mene ja tiedä.
Joka tapauksessa liittohallitukselle annettiin kotitehtäväksi sopeuttaa budjettia alentuneiden jäsenmaksutulojen mukaiseksi.
Liittohallitus onkin päättänyt muutamista toimenpiteistä joista
jäsenistölle näkyvimpiä ovat Caravan-lehden sivumäärän pudottaminen ja Karavaanarin ABC- oppaan siirtyminen pelkästään netissä julkaistavaksi. Lupausten mukaan tämän ei pitäisi
vaikuttaa lehden laatuun. ABC- oppaan siirtyminen nettisivuille
saattaa olla jopa sille eduksi, jos sitä päivitetään jatkuvasti.
Liiton tarjoamat koulutuspalvelut muuttuvat maksullisiksi eli
niistä peritään kustannuksia vastaava maksu. Tämä tietenkin
vaikuttaa oman yhdistyksemme talouteen vaikkakaan ei merkittävästi. Taloutta on hoidettava tulevana vuonna tarkasti, omia
jäsenmaksujamme emme ole nostamassa.
Liittohallitus on tehnyt kolme lakialoitetta. Ensimmäinen on
aloite matkailuautojen ja pakettiautojen ajoneuvokohtaisten
nopeusrajoitusten poistamiseksi. Toinen on ajokorttilain muuttaminen ja kolmas on lain kuorma- ja linja-auton kuljettajien
ammattipätevyyden muuttamisesta. Kovin kannatettavia aloitteita, toivottavasti ne johtavat myönteiseen lopputulokseen.
Aloitteita voi tutkiskella liiton nettisivuilta.
Syyskokous on pidetty ja henkilövalinnat tehty; asiasta enemmän toisaalla tässä lehdessä. Kiitämme toiminnan jättäviä Ari
ja Kristian Rehnforsia yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä.
Lopuksi kiitän kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja jäseniämme kuluneesta vuodesta ja toivotan rauhallista joulua ja matkailurikasta uutta vuotta.

Toivotan tässä yhteydessä lehden toimituskunnan
puolesta kaikille lukijoillemme Rauhaisaa Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta.

Kim Saarikoski
Päätoimittaja

Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry
puheenjohtaja
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Kohti joulun aikaa….

Syksyinen tervehdys Vantaan Tallilta

Syyskokouksemme on takana ja osallistujia kokoukseen oli
edellisvuosien tapaan. Toivoisin näkeväni kokouksissa myös
sellaisia jäseniämme, jotka eivät ole mukana Kangaslammen
toiminnassa, olisi mukavaa tutustua teihinkin.

Enpä arvannut mitä seurasi kevään lehtikirjoituksesta, jossa kutsuin vanhoja karavaanareita Tallille Nostalgiapäiville, tapaamaan
ystäviä ja muistelemaan menneitä aikoja. Tapahtuma oli petanquekisojen yhteydessä 24.9. ja paikalle saapui yli viisikymmentä vierasta. Ylisillä joimme pullakahvit ja kuuntelimme Nikke
Strömbergin ja Seppo Kuvajan järjestämää yllätysohjelmaa. Kiitos Nikke ja Seppo hienosta musiikkiesityksestä. Vanhojen valokuvien katselu herätti monia hyviä muistoja ja tarinoita. Koska
kaikki eivät päässeet osallistumaan, niin tapahtuma päätettiin
uusia. Seuraavan kerran Nostalgiapäivän viettoa varten varataan
oma viikonloppu eikä tapahtumaa yhdistetä muihin treffeihin.

Kiitän luottamuksessa saadessani toimia yhdistyksen hallituksessa viimeisen viiden vuoden ajan, siitä kolmisen vuotta olen
nyt toiminut puheenjohtajana. Nyt kolmivuorotyön ja opiskelun keskellä koen, etten pysty täysipainoisesti puheenjohtajan
tehtävää hoitamaan. Nyt oli siis aika luovuttaa. Toivon uuden
puheenjohtajan jatkavan työtä, jota olemme tehneet yhdistyksen
ja Kangaslammen alueen kehittämiseksi. Uutena yhdistyksen
puheenjohtajana jatkaa ensi vuonna 40 vuotta täyttävä Perttu
Tiikkainen. Perttu on ollut mukana yhdistyksen toiminnassa jo
lähemmäs kymmenen vuotta ja siitä myös ison osan yhdistyksemme hallituksessa.
Hallituksesta jäi pois myös puolisoni Harri Kulmala ja yhdistyksemme pitkäaikainen sihteeri Ulla Sorvisto. Kiitän Ullaa kovasti
yhteistyöstä hallituksessa oloni ajan, olet ollut iso apu sekä tuki
ja on ollut mukava tehdä kanssasi yhteistyötä. Uutena sihteerinä ja hallituksen jäsenenä jatkaa Seppo Koli sekä jäsenenä
Harri Stenberg. Kiitän koko vanhaa hallitusta yhteistyöstä sekä
toivotan uudelle onnea yhdistyksen eteenpäin luotsaamisessa.
Yhtenä kokouksemme aiheena oli lehtiyhteistyön uudistaminen.
Tarkastelimme erilaisia vaihtoehtoa lehden tilalle ja odottelemme uuden lehden suhteen yhteistyökuvion selvenemistä. Kokous
antoi hallitukselle valtuudet viedä asiaa eteenpäin.
Huoltorakennusprojekti etenee pikku hiljaa. Nyt rakennus alkaa ulkopuolelta olla hyvällä mallilla ja sisäpuolikin on saanut
väliseinät paikoilleen. Seuraavaksi ovat vuorossa sähköt ja putkiston rakennuspuuhat. Toivottavaa olisi myös saada enemmän
talkooväkeä paikalle, jolloin projekti saataisiin nopeammin etenemään.
Loppuvuoden yhteisenä tapahtumana on vielä pikkujoulut Kangaslammella, mutta
niistä lisää saakin kirjoitella
sitten Perttu….
Hyvää pikkujouluaikaa ja
Hyvää Joulua!
Sekä onnea vuodelle 2017!
Päivi Kulmala
SF- Caravan Kerava ry
puheenjohtaja

Vantaan Tallin historian ensimmäiset Lastentreffit järjestettiin
3.9. Ohjelmaa oli kaikenikäisille paljon, siitä taitaa olla vuosia
kun Vantaan Tallilla oli samanlainen joukko lapsia. Uskoisin että
nämä treffit järjestetään uudestaan ensi vuonna, suuri kiitos järjestäjille.
Perinteiset syystalkoot pidettiin 15.10. ja paikalla oli suuri joukko
ahkeraa talkooväkeä. Työlista oli pitkä, josta suurin osa saatiin
tehtyä. Kiitos talkooväelle hyvin tehdystä työstä yhdistyksemme
hyväksi.
Syksyn pimeyteen saimme piristystä Valojuhlatreffien merkeissä, joita vietimme 22.10. Tapahtuma toi Tallille vieraita alueen
täyteen. Vexi ja Jari soittivat koko perjantai-illan täydelle salille.
Lauantaina rakenneltiin ensin valoteoksia ja illalla karaoketansseja emännöi Päivi.
Vantaan Tallin kausipaikkalaisten keski-ikä on tällä hetkellä melko korkea. Tämän vuoksi olemme hallituksessa miettineet kuinka
saisimme nuoria karavaanareita alueellemme. Päätimme että alle
35-vuotiaat karavaanarit saavat ensimmäisen kausimaksun
puoleen hintaan. Enimmillään alennus on näin 235 € ja kampanja on voimassa vappuun asti.
Lueskelin kesällä vanhoja Matkueviestejä, joista löytyi monia
mielenkiintoisia kirjoituksia. Esimerkiksi kymmenen vuotta
taaksepäin oli kirjoitus alueisäntien pulasta. Samanlaisien ongelmien kanssa painimme nykyäänkin,
viikonloppuisäntää ei aina löydy kausipaikkalaista. Mutta onneksi olemme
selvinneet näistäkin viikonlopuista yhteisvoimin. Kiitos kaikille jotka näihinkin ”talkoisiin” ovat osallistuneet.
Hyvää joulun ja talven odottelua,
tavataan Tallilla.
Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry puheenjohtaja

Briljanttia vuodesta toiseen. Nyt 2017

www.kabe.se/fi
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Lokakuun alussa järjestettiin perinteiset Syystreffit kymmenennen
kerran Sappeen matkailukeskuksessa Pälkäneellä. Tänä vuonna aiheena oli Oktoberfest. Yli 250 henkilöä viihtyi ja nautti kauniista
ilmasta ja hassuista peleistä ulkokentällä. Isot miehet innostuivat
joukkuekisan keppihevosratsastuksesta ja muista kilpailuista. Lauantaina oli Ravintola Huipussa tarjolla lounaalla savukylkeä ja lisukkeita ja illalla erilaisia saksalaistyyppisiä makkaroita lisukkeineen.
Vieraat olivat ottaneet haasteen vastaan ja pukeutuneet Oktoberfest
tyyliin. Ihmiset viihtyivät ja nauttivat illanvietosta. Todella mukava
viikonloppu.

Tuuli puhaltaa lehdet puista, talvi on pian täällä
Osa meistä karavaanareista muuttaa vaunuineen etelän lämpöön ja
aurinkoon. Osa taas nauttii vaunullaan talven tunnelmasta ulkoillen
tai kirjan kera sohvan nurkkaan käpertyen. Ulkolyhdyt ja valoköynnökset luovat tunnelmaa ja aineksia hyvään rentoon oloon.
Näin vuoden lopuksi, on aika peilata kuluvaa vuotta taaksepäin.
Toimelias, työntäyteinen vuosi keräsi ilahduttavasti osallistujia eri
tilaisuuksiin. Vaikutti siltä, että ihmiset viihtyivät yhdessä. Myös
työläisinä olleet järjestäjät viihtyivät iloisten vieraiden seurassa.
Vieraat tekevät juhlan, näinhän se on.
Huhtikuussa oli perinteinen Helsingin ja Espoon yhdistyksen järjestämä ajotaitotapahtuma Helsinki Caravan Oy:n tiloissa. Kummankin
yhdistyksen kouluttajat neuvoivat matkailuajoneuvon käsittelyä ja sitä mitä peilistä pitää näkyä, eli kerrattiin perusasioita. Tapahtumassa
suoritettiin myös mukavasti ajotaitomerkkejä.
Kesäkuun alussa pidetyt ESMY:n 40-vuotisjuhlatreffit keräsivät sekä nuoria, että veteraanimatkailijoita Vihdin Pääkslahteen. Treffien
tuotto muhkeat 11.111 euroa kerättiin Sairaalaklovnien työn hyväksi.
Tulos oli kaikkien aikojen paras treffitulos. Tämä saavutus osoitti
mitä kaikkien 13 ESMY:n yhdistyksen karavaanareiden yhteistyö
ja yhteishenki saa aikaiseksi. Nostan myös eritoten hattua vanhan
Lohjan yhdistyksen aktiivijäsenille, jotka keittivät herkullisen sopan
treffiväelle omalla ahkeruudella ja kustannuksella, vaikka ko yhdistystä ei enää ollut olemassa.

Lokakuussa oli syyskokouksen aika. SFC Espoon syyskokous pidettiin 17.10 Sellon kirjaston Ilmari salissa. Kokoukseen osallistui 13
henkilöä. Hallituksesta erovuorossa oli puheenjohtaja Seppo Joensuu
ja hallituksen jäsenet Hemmo Hyypiä, Martti Lamberg, Juha Rakkola
sekä Mika Rostén. Puheenjohtajaksi seuraavalle yksivuotiskaudelle
valittiin Seppo Joensuu. Kiitos, että luottamus on säilynyt. Hemmo
Hyypiä ilmoitti, ettei hän enää jatka hallituksessa. Kiitos Hemmo
monista hallitusvuosista. Toivotaan, että Hemmo ja vaimonsa Henni
viihtyvät meidän tulevissa tapahtumissa. Seuraavalle kaksivuotiskaudelle hallitukseen valittiin Martti Lamberg, Juha Rakkola, Mika
Rostén ja uutena jäsenenä Kimmo Ruoho. Hallituksessa jatkavat
Maarit Joensuu, Martti Monto ja Lauri Pietikäinen kaksivuotiskauden toisen puoliskon. Kimmo Ruoho on toisen polven karavaanari.
Tervetuloa hallitustyöhön.
Tänä vuonna on yhdistykseen liittynyt suuri määrä uusia jäseniä.
Toivotan kaikki tervetulleeksi. Allekirjoittaneeseen voi aina ottaa
yhteyttä caravan- ja yhdistysasioissa. Yhdistyksemme kaipaa uusia
ideoita toteutettavaksi, sekä tapahtumia, tekijöitä ja toimihenkilöitä.
Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä tai ideoinnista.
Jälleen kerran voi todeta, että yhdistyksessä on työmyyriä, jotka
jaksavat uurastaa vuodesta toiseen yhteisen toiminnan hyväksi. Haluan kiittää teitä kaikkia. Ilman teitä ei järjestämämme tapahtumat
olisi onnistuneet.

Syksyn tulo ja mallivuoden vaihtuminen näkyy nyt suomalaisessa
matkailuajoneuvokaupassa. Syyskuussa rekisteröitiin tehdasvalmisteisia matkailuajoneuvoja 84 kpl,
joka oli kaksi kappaletta vähemmän
kuin viime vuoden vastaavana aikana.
Toimialan ensirekisteröinnit ovat nyt
Hyvät jäsenlehtemme lukijat!
reilut 12 % viime vuoden vastaavaa
Helsingin yhdistyksen järjestämissä pilkkikisoissa
ajanjaksoa suuremmat. Tehdasvalmiskamppaillaan jälleen Vesijärven jäällä,
teisia matkailuautoja ensirekisteröitiin
Hollolan Messilässä lauantaina 11.3.2017.
syyskuussa 53 kpl, jossa on lisäystä 6
kpl viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Matkailuautojen kokonaismyyntimäärä on nyt 854 kpl, joka on noin
22 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Matkailuvaunujen
kokonaismyynti oli 510 kpl, joka on
vajaan % viime vuotta pienempi.

KALENTERIT ESIIN

Lähde antti.siljamaki@liikkuvakoti.fi

Hyvää Joulun odotusta

Tapahtuman ohessa on lisäksi mahdollisuus tutustua
pilkkimisen saloihin ja tämän jalon taidon ohjattuun opetteluun
omin tai järjestäjältä lainatuin välinein.
Leiriytyminen on Messilän campingalueella.
Tapahtumailmoituksen tarkempine tietoineen tulette löytämään vuoden 2017 ensimmäisestä jäsenlehdestämme.
Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry Puheenjohtaja

Juhlijat täyttivät tanssilattian ja viihtyivät
yhdessä tanssien ja laulaen aamutunneille
asti.

Villiä laukkaa vaarin kanssa

Juhlavieraita saapui tasaiseen tahtiin iltaan asti

berfestin juhlintaan perheen ja
ystävien kanssa. Odotettavissa oli laulua, leikkiä ja tanssia. Hyväntuulisuus ja kepeä
riehakkuus oli havaittavissa
perjantaisessa tunnelmassa
kaikkialla. Saksalaistyylinen
musiikki ja hiippalakkipäiset
toimitsijat toivottivat vieraat
tervetulleiksi alueelle.

Oktoberfest Sappeella 2016 Perjantai-illan saunomisen jälkeen ravin-

Sateen paksut pilvet väistyivät ja syksyinen, jo hieman ohran keltaiseksi värjääntynyt aurinko rävähti taivaalle perjantain
iltapäivänä, kun juhlavieraat toinen toisensa perään ajoivat treffipaikalle. Syyskuun
viimeinen viikonloppu oli varattu Okto-

tola Huipussa oli ohjelmassa ensin Nuorten karaoke ja pienen tauon jälkeen alkoi
Sappeen karaokekuningas ja -kuningatar
kilpailu kello 20.00. Hyviä laulajia oli paljon ja kisa kesti kymmeneen asti. Oli taas
kiva kokoontua yhteen ja tavata tuttuja.

Viikonloppu julistettiin virallisesti alkaneeksi lipunnostoin lauantaiaamuna.
Arvanmyyjät olivat kiireisiä, jutustelun
lomassa oli mukava ostaa arpoja. Aurinko piristi ja lämmitti mukavasti treffiväkeä. Pikkuhiljaa ihmiset kerääntyivät
kisailupaikalle tutkailemaan tulevia koitoksia. Konfettipommit pamauttivat kisat
käyntiin. Kilpalajeina olivat hernepussin
heitto, narunylitikka, keppihevoslaukka
(merkityn radan mukaan), ketjunheitto ja
narupotkupallo ja puujalkakävely. Leikkimieli ja luontainen kisavietti viritti iloisen
riehakkaan tunnelman, jota katsojat seurasivat innoissaan hymy huulilla. Yhdessäolo oli hauskaa ja rentouttavaa naurun
remakkaa. Kisa oli tiukka ja tasaväkinen.
Joukkueiden väliset erot olivat vain pisteen luokkaa sekä lasten, että aikuisten
kilpailuissa. Nälkäkin tuossa touhussa tulee. Vähitellen juhlaväki siirtyi syksyisten
herkkujen ja ruokapatojen ääreen. Päiväunien ja saunojen jälkeen keräännyttiin
illan tansseihin Pasi Vainionperän orkesterin tahtiin.
Sunnuntain tanssipolku kysymyksineen
houkutteli ihmiset reippaalle lenkille ja aivotyöskentelyyn. Arpajaispalkintojen nouto ja palkintojenjako keräsi vieraat vielä
yhteen muistelemaan viikonlopun hassutuksia. Hyväntuulinen tapahtuma jätti hymyn huulille. Meillä oli hauskaa yhdessä.
Jälleen kerran totesimme loppupalaverissa
vanhan totuuden: Vieraat tekevät juhlasta
JUHLAN. Tulkaa taas Treffeille!
TEKSTI: MAARIT JOENSUU
KUVAT: MAARIT MIETTISEN KUVA-ARKISTO
Narupotkupallon kannustusjoukot
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Narunylitikka onnistuu keskittymällä.

Hevosten rauhoittelua ennen lähtövuoroa

Lasten narupotkupallo meneillään

Arpojenmyyjät Leena
ja Martti työntouhussa

Tuoreet tangokuninkaalliset.

Tanssilattia oli ahkerassa käytössä
Juhlavierasryhmä perhepotretissa.
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Mölkkypeli sisääntulon luona

Terveisiä Hämeestä!

SFC-Hämeenhelmi on alueena vielä aika uusi, avajaisia vietettiin heinäkuussa 2014. Hämeenhelmi on rakennettu entisen maalaistalon pihapiirin ja sen viereiselle peltoalueelle.
Päärakennus on aiemmin ollut tallirakennus johon on valmistunut aivan
uudet vastaanottotilat, sauna- ja saniteettitilat, keittiö sekä yhteiset oleskelutilat. Rakennuksessa on myös kioski, josta saa pieniä tarpeellisia tarvikkeita ja suun makeaksi. Yhteistä tilaa
löytyy myös entisestä peruskorjatusta asuinrakennuksesta, Torpasta, jossa on myös suihku, wc, keittiö, tv sekä
sisäleikkitilaa peleineen ja leluineen.
Kunnostettu vanhanajan pihasauna
toimii tilaus saunana ja löylyjen välissä voi paljussa istuskella. Alueen Tornissa taas saatetaan järjestää tansseja tai yhteisruokailuja usemman kerran vuodessa.
Kenttäalue jakaantuu sisääntulo-, yläja alakenttään, joissa on noin 60 matkailuajoneuvopaikkaa. Alueen keskellä olevalla lasten leikkipaikalla on mm.
trampoliini, kiipeilyteline, hiekkalaatikko ja liukumäki. Alueelta avautuu kaunis peltomaisema, joka rajautuu horisontissa polveilevaan metsään. Lenk-

Tervetuloa Hämeenhelmeen!

keilymaastoja ympäristöstä löytyy runsaasti, esimerkkinä mainittakoon reitit
hyppyrimäelle ja kirkasvetiselle lammelle. Hämeenhelmessä kaikki oleellinen on jo valmista, tulevaisuuden
suunnitelmiin kuuluu vielä mm. grillikota vuonna 2017, pysyvät uima-altaat
ja mahdollinen laajentuminen tulevina vuosina.
Kesäaikana alueella on jatkuva isäntäpäivystys, 1.9. alkaen isäntäpäivystys
on vain viikonloppuisin ja viikolla alue
toimii omatoimialueena.
Aktiiviset kausipaikkalaiset järjestävät
erilaista toimintaa ympäri vuoden.
Vuonna 2016 tapahtumia ja treffejä alueella oli noin 15 kappaletta. Ensi vuonna pyritään järjestämään mm.
talviolympialaiset, vappupirskeet sinkuille, juhannus etkot, laulu ja tanssiviikonloppua, fifty-sixty svengiä, yksillä tulilla, ysäribileitä, lasten tapahtumia, valoweeniä tai kaikkea mitä keksitään ennen seuraavaa vuotta. Alueen kausipaikkalaiset toivottavat vieraat ja uudet kausipaikkalaiset tervetulleeksi mukaan iloiseen joukkoon. Tule sinäkin pistäytymään tai viihtymään
pidemmäksi aikaa!

Löydät meidät keskeisellä paikalla Helsinki-Tampere valtatien varressa, Janakkalassa, osoitteessa Leppäkoskentie 788.
Lähimmät kaupat ja huoltoasema sijaitsevat 4 km päässä Tervakoskella, Puuhamaahan on 7 km ja Turengin Kalpalinnakin on mukavan matkan päässä.
Lähimmät kaupungit ovat Riihimäki
(15 km) ja Hämeenlinna (25 km).
Alueen omistaa ja sitä ylläpitää SF-Caravan Ydin-Häme ry.
Lisätietoja alueesta ja tulevista tapahtumista löydät www.hameenhelmi.com.
Olemme aktiivisesti mukana myös Facebookissa ja Instagramissa.
Tervetuloa seuraamaan kuulumisiamme!
Jenni Haikala
Taloudenhoitaja, jäsenkirjuri
SF-Caravan Ydin-Häme ry
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Huikea matkailuautokampanja!
Tervetuloa Lomapalveluun Myllylammelle!
Varusteipakett
12.000€

Knaus Sun Ti Platinum -kampanja:

Kaksoispohjalla ja Alde-vesikeskuslämmityksellä varustettu luxusluokan matkailuauto
alk. 74.980 € sis. noin 12.000 € varustepaketin!

Weinsberg
Caraloft.
Ennennäkemätön
hinta-laatusuhde.

Knaus
Sandinavian Selection.
Uusi mallisarja,
vain pohjoismaihin
valmistettava talvivaunu.

Tabbert-vaunuja
laaja valikoima
Nummelassa!

www.lomapalvelu.fi :
Puh. 045 277 3251
Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
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Camping Harenda

Lähdössä matkaan

Puolan matka 2016

Viron, Latvian ja Liettuan kautta Puolaan
- paluulippua ei tilattuna.
Matkalaiset: Heidi Huikko ja Kari Vaskiharju sekä Helena ja Pekka Uppgård

Lähdimme kahden pariskunnan ja kahden
auton ryhmänä seikkailulle Baltian maiden kautta Puolaan. Me, Heidi ja Kari,
lähdimme Myrskylästä klo 10.00 lähtöpäivän aamuna 24.5.2016 ehtiäksemme
Helsingistä klo 13.30 lähtevään Tallinnan
laivaan. Vaasalaiset ystävämme Helena ja
Pekka olivat heränneet jo klo 4.00. Matkan ensimmäiseksi yöksi pysähdyimme
Pärnun Konseen.

Pärnu ja Jurmala

Heräsimme seuraavana aamuna aikaisin
jo ennen seitsemää, jolloin lämpötila oli
jo kohonnut yön reilusta kuudesta asteesta
viiteentoista. Emme olleet illalla laittaneet
lämmitystä päälle, mutta hyvin tarkeni.
Säätiedotus lupasi hellelukemia, joten

Ristikukkula
Pärnussa

loma alkoi hienosti. Kävimme Pärnun
keskustassa kävelemässä; hiostavan kävelyreissun palkintona olivat upeat hiekkarannat.
Pärnusta matkasimme Latviaan ja siellä
Jurmalan Camping Nemoon. Jurmalassa
oli vielä rauhallista, sillä turistikausi ei
ollut alkanut. Nemon leirintäalue ei alkuunkaan vastannut esitteen kuvausta,
mutta hiekkarannat olivat hienot. Onneksi
olimme Jurmalassa yhden pysähdyksen
taktiikalla.

Liettuassa

Jurmalasta jatkoimme Liettuaan, jossa pysähdyimme sykähdyttävällä Ristikukkulalla Siauliain lähistöllä. Ristejä on kukkulalla arvion mukaan jo pitkästi yli 100.000.
Yöksi pysähdyimme Camping Grazinaan
nauttimaan toukokuun auringosta.
Seuraavaksi yöksi matkasimme Kaunasiin
ja siellä Kaunas Campinn-leirintäalueelle,

joka on todella hyvä alue. Kaunasissa tutustuimme vanhaan kaupunkiin. Lämpötila kipusi yli kolmenkymmenen asteen,
joten jätimme suurimmat ponnistelut
sikseen. Illan vietimme leirintäalueella ja
uimarannalla.

Matka jatkuu Puolaan

Matkamme jatkui 30.5.2016 Kaunasista
kohti Puolan Augustowia. Camping Marina Borki on tosi siisti, mäntyinen leirintäalue. Isolla autolla oli tosin pieniä pysäköintivaikeuksia, mutta niistä selvittiin.
Teimme pienen kävelyretken paikalliseen
pursisatamaan ja koska oli niin kuuma (lähemmäs 30 astetta) jätimme kattoikkunat
auki autossa.
Nauttiessamme virvokkeita tuli tosi
mahtava sadekuuro ukkosen ja rakeiden
kera. Oli tosi mukava palata autolle!!!
Sadevesi oli tullut sisään autoon ja se tarkoitti tietenkin sisätilan kuivausta, ym....
kyllä tämän jälkeen muistettiin laittaa kattoluukut kiinni!
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Krakova

vuttaessa olivat ruuhkat keskustassa suorastaan ”helvetilliset”, noin 500 metrin
matka kesti yli puoli tuntia.
Meidän osoitteena oli Adam Camping
keskustassa. Muutaman harhaanajon jälkeen löysimme perille. Paikka oli Hotelli
Evan vieressä ja alueen todettiin olevan
hyvä.
Seuraavan päivän vietimme leväten leirintäalueella auringosta nauttien ja illalla
suuntasimme Krakovan keskustaan, jossa
vietettiin ns. Lohikäärmeen juhlaa. Juhlan kunniaksi järjestetyt ilotulitukset olivat
mahtavat.
Kävimme tutustumassa Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluviin Wieliczkan suolakaivoksiin, jotka sijaitsevat noin
15 kilometrin matkan päässä Krakovan
keskustasta. Pääsimme mukaan kaivoskierrokselle ja sen jälkeen vielä Krakovan vanhan kaupungin kierrokselle, jonka
myötä yksi matkalaisistamme uupui niin,
että joutui palaamaan leirintäalueelle.
Muut jatkoivat vielä urheasti Krakovan
suurimman linnan Wavelin kierrokselle.

Zakopane ja Oswiecim

Näkymää Varsovasta

Illalla kävimme syömässä paikallisessa
rantaravintolassa. Ruokalista oli vain puolaksi, mutta tilasimme rohkeasti listalta.
Saimme raakaliha-pihvit (tartar), joka oli
mieleenpainuva ruokailukokemus. Saimme kuitenkin vatsamme täytettyä ja myöskin kaikkien vatsat kesti.
Seuraavan päivän eli 31.5.2016 aamupäivä meni autoa kuivatessa ja siivotessa.
Onneksi oli kuumaa ja aurinko paistoi.
Puolilta päivin lähdimme taksilla keskustaan (taksi maksoi 10 zly = 2,30 eur)
tarkoituksena lähteä Augustowin järviristeilylle. Risteily oli erittäin hyvä, mutta
selostus oli vain puolan kielellä, joten aika
paljon tietoa meni ohi.

Siirrymme Varsovaan ja
Krakovaan

Jatkoimme taivalta Varsovaan ja siellä
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Camping Kaputyyn. Sää muuttui ukkoseksi ja sateeksi, mutta onneksi saimme
pyykit pestyä.
Seuraavana päivänä tutustuimme Varsovan liikekeskukseen, jossa vierähti peräti viisi tuntia. Kyllä jalat olivat kipeät
tuntien kävelemisen jälkeen.
Varsovasta jatkoimme 3.6.2016 Krakovaan. Matkalla oli paljon tietöitä, jotka
haittasivat matkantekoa. Krakovaan saaKeskitysleirit vetivät hiljaiseksi

Krakova jäi taakse, kun suuntasimme
kohti Zakopanea. Teimme matkalla ostoksia Carrefourissa. Maisemat muuttuivat
vuoristoiseksi Zakopanea lähestyttäessä.
Olimme iltapäivällä 6.6.2016 perillä mukavassa Camping Harendassa.
Istuimme viilenevässä illassa, lämpötila putosi päivän paristakymmenestä
asteesta puoleentoista.
Seuraavana päivänä tutustuimme Zakopanen keskustaan, jonka lisäksi menimme ”hiihtohissillä” ylös vuorelle - se oli
mahtava elämys!
Jätimme Zakopanen 8.6.2016 taaksemme
ja jatkoimme matkaa kohti Auschwitziä.
Kävelimme perille päästyämme ensin Birkenaun ja sitten Auschwitz 1:n alueet läpi.
Kyllä oli pysähdyttävä kokemus kaiken
kaikkiaan....
Jäimme yöksi Auschwitzin museota
lähellä olevan hotellin pihaan (n. 700m).

Näkymä Zakopaneen vuorelta

Koscianki ja Torun

Seuraavan pysähdyspaikkamme oli tarkoitus olla Czestohowa ja siellä oleva leirintäalue. Meille kävi kuitenkin niin, ettei
leirintäalueella ollut sähköjä viereisen rakennustyömaan takia. Emme jääneet sinne, vaan jatkoimme matkaa. Czestohowa
näytti muuten kivalta pieneltä kaupungilta
(= hyvä syy palata Puolaan).
Illansuussa saavuimme Jeziorsko Rafa
–nimiselle leirintäalueelle (camping nro
52). Täällä vietimme seuraavan päivän
levätessä upealla alueella ”keskellä ei mitään”.
Matkamme jatkui 11.6.2016 Toruniin
(Camping Tramp). Siellä päätimme lähteä Torunin vanhaan kaupunkiin, tarkoituksena nauttia hyvä illallinen. Silta, jota
pitkin kävelimme, oli yli kilometrin pituinen. Kyllä ruoka maittoi ja oli maukasta!
Leirintäalueella olimme takaisin puolen
yön jälkeen.
Gdanskin keskustassa

Seuraavana päivänä, puolen päivän jälkeen, lähdimme keskustaan museo- ym.
käynneille; tutustuimme mm. Kopernikus- ja Piparkakkumuseoihin sekä Pyhän
Yrjön ja Neitsyt Marian kirkkoihin, joissa
molemmissa oli messut käynnissä.

Sopotista Gdanskin
kautta kohti saderintamaa

Seuraava matkaetappi oli Sopot. Sopotin
matkapäivä taisi olla kylmin päivä koko
reissulla; pilvistä, tuulista ja vettä tihutti...
Lähdimme säästä huolimatta urheasti
Sopotin kuuluisaa rantabulevardia pitkin
kohti keskustaa. Oli kova myrskytuuli ja
vesisade. Sopotin kuuluisa laiturikin oli
sumun peitossa....

Puolen päivän jälkeen päätimme kuitenkin lähteä Veikselin kynnäkselle (nro 71).
Vettä satoi sielläkin oikein kaatamalla.
Leirintäalue ei soveltunut meille; sadevesi oli kastellut nurmikentän, emmekä
uskaltaneet mennä sinne isoilla autoilla.
Veikselin kynnäkseltä jatkoimme sitten
kohti Elblagin leirintäaluetta (nro 6), mutta se oli täynnä. Satoi vieläkin vähän väliä.
Seuraavana oli Olsztyn Camping, jonne
oli hyvä opastus perille asti, mutta paikka
oli keskeneräinen mm. vessat remontissa.
Kello oli jo paljon, joten päätimme kuitenkin jäädä sinne yöksi. Tuulen voima oli
melkein koko yön myrskyluokkaa.

Olsztynistä Mikolajkian
kautta Suwalkiaan

Jatkoimme 14.6.2016 Gdanskiin, jossa
leiriydyimme Camping Stogiin (nro 218).
Levättyämme yön yli lähdimme ratikalla
keskustaan. Gdansk on iso, upea kaupunki, josta löytyy paljon nähtävää. Emme
ehtineet yhdessä päivässä nähdä paljoakaan; hyvä syy tulla käymään uudelleen.

Sää muuttui hieman paremmaksi jatkaessamme Mikolajkiaan. Mikolajkiassa pääsimme muutaman päivän tauon jälkeen
käyttämään nettiä, sillä kahdella edellisellä leirintäalueella ei ollut toimivia WIFIverkkoja. Illalla lähdimme Mikolajkian
keskustaan iltakävelylle ja syötiinhän me
siellä pizzat, hyvää oli...

Matka jatkui siis taas, nyt kohti Stegnaa.
Pysähdyimme Stegnan leirintäalueelle
(nro 159).
Täällä kohtasimme matkapäivän jälkeisenä aamuna vastoinkäymisiä jatkuvan kaatosateen muodossa. Ei oikein voinut muuta tehdä kuin odottaa sateen loppumista.

Saimme taas sadetta, kun matka jatkui
kohti Suwalkia; matkalla täytimme ruokavarastot.
Pysähdyimme Eurocamping/Suwalkiin, jossa vastassa olivat taas hellelukemat 27 astetta, tosi kuuma ja painostava
ilma, vaikka oli puolipilvistä.
Näkymä sillalta Torunin vanhaan kaupunkiin
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Suwalkissa vietimme 21.6.2016 reissumme viimeistä päivää Puolassa, joten
kulutimme aikaa ja viimeiset zlotymme
ruokakaupassa ja muilla ostoksilla.
Matkamme jatkui illalla suoraan Latviaan Labirintin leirintäalueelle Zorgiin,
joka oli meille tuttu edellisiltä vuosilta.

Paluumatka alkaa

22.6.2016 suuntasimme Apalkalns-nimiselle leirintäalueelle Gaujan kansallispuiston viereen Cesis kaupungin lähelle.
Alue on hyvä ja hienolla paikalla, voimme
suositella.
Latviassa oli 23.6.2016 juhannusaatto,
joka kuulemma on heille vuoden suurin
juhla. Kävimme päivällä paikallisessa
ruokakaupassa (= todella pieni ”sekatavarakauppa”) sen jälkeen lepäilimme ja
nautimme ihanasta auringonpaisteesta,
lukemat 25 astetta. Illaksi suunnittelimme kahden perheen ”pitkää pöytää”, sillä
olihan juhannusaatto.
Leirintäalueella vietettiin juhannusaattoa siten, että esiintymässä oli paikallisia
taitureita, mm. hanuristi ja viulunsoittaja.
He soittivat hyvää, mutta jotenkin surullista/vakavaa musiikkia, vrt. Suomen juhannusmusiikkiin.

Leiripaikka Apalkalns Campingissa

Meidän ja vaasalaisten ystäviemme tiet
erosivat 25.6.2016. Me lähdimme LänsiViroon ja he taas kohti Tarton kaupunkia.
Helleraja oli taas rikkoutunut, lämpötila
näytti +30 astetta. Yöksi jäimme Pärnun Konse Campingiin.

reissuostoksia Tallinnassa ennen lautan
lähtöä Suomeen. Kotona Myrskylässä
olimme puolen yön aikaan.
TEKSTI JA KUVAT: HEIDI HUIKKO
Juhannuksen pitkäpöytä

Konsesta jatkoimme Haapsaluun
Camping Piksekeen, jossa pääsimme
nauttimaan Markun saunan hyvistä
löylyistä.
Matka taittui Haapsalusta
27.6.2016 Tallinnan lähistöllä sijaitsevaan Vanamöisa Campingiin. Säätila
oli taas keikahtanut edellispäivän helteestä 15 asteeseen ja vesisateeseen.
Teimme vielä 28.6.2016 viimeisiä

MATKAILUVAUNUT
• Vaunumyynti - huolletut
käytetyt matkailuvaunut
• Ostetaan ja otetaan
myyntitiliin - kysy ja tarjoa!

Iloista Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta
2017!

TARVIKKEET
• Etuteltat ja markiisit
• Suositut Svenska Tältin
StandBy etuteltat vaunuihin
• Caravan-tarvikkeet ym.

VARAOSAT
• Cabbyn varaosat
• Alde, AL-KO, Trumatic,
Dometic ja Primus
•Yleisvaraosat vaunuihin

Meillä osataan ,
Lämpimästi
meillä palvellaan! tervetuloa meille!

HUOLTO
•
•
•
•

Vuosihuollot ja katsastukset
Koeponnistukset ja asennukset
Tiiviystarkastukset
Vahinkokorjaukset ym.

Avoinna arkisin klo 10-17 tai sopimuksen mukaan • Puh. 019 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

www.hyvinkaacaravan.net
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Sighisoaraa

Vlad Tepesin kotitalo

Matka Mustallemerelle

Romania tuo monen mieleen ensimmäisenä kerjäläiset ja rikollisuuden sekä huonot
tiet. Olemme monesti suunnitelleet matkaa sinne mutta se on aina jäänyt. Yksi
syy on ollut leirintäalueiden vähyys. Halusin itse käydä toteamassa paikan päällä, miten asian laita todellisuudessa on.
Tutkin etukäteen millaisia leirintäalueita
on missäkin päin maata ja tulin siihen tulokseen että maahan voi mainiosti tutustua
matkailuvaunuyhdistelmällä. Ennakkoon
ei pidä asettaa liikoja odotuksia vaan pitää
sopeutua paikallisiin olosuhteisiin. Maa
tarjoaa hienoa luontoa ja paljon mielenkiintoisia nähtävyyksiä ja on lisäksi hintatasoltaan varsin edullinen. Matkaakaan
ei Tallinnasta tule kohtuuttomasti ja matka maan rajalle taittuu niin halutessa runsaassa kahdessa päivässä. Maa on EU:n
jäsenvaltio, mutta ei kuulu Shengenin sopimuksen piiriin joten rajalla on normaalit
rajamuodollisuudet jotka sujuvat joustavasti. Romanian valuutta on Lei. Yksi Lei
on noin 4,45€. Turvallisuustilanne maassa on hyvä ja terveen järjen käyttö riittää.
Ensimmäisen ulkomaanmatkan kohteeksi
en sitä kuitenkaan välttämättä suosittele.
Paljon kokeneelle matkailijalle se taatusti
tarjoaa jotakin erilaista perinteisiin Välimeren kohteisiin verrattuna. Sielläkin on
myös mahdollisuus rantalomaan Mustanmeren upeilla rantahietikoilla.

Lopulta matkaan

Matkaan lähdimme heinäkuun alussa
Eckerölinen aamuvuorolla kohti Tallinnaa.
Sieltä ripeä ajo kohti Puolaa jossa yöpyminen rajan jälkeen. Aamulla suunta Bialystokiin ja Warsovan itäpuolelta Lublinin
kautta Rzeszowiin. Seuraavaksi Slovakiaan jossa on nykyään käytössä elektroninen vinjetti, joka toimii rekisterintunnis-

tuksella valvontapisteissä. Maksu on noin
14€ kuukaudelta. Maan läpi ajoin Kosizen
kautta Unkariin, jossa myös on käytössä
elektroninen vinjetti joka kustantaa 20€
kuukaudelta. Toinen yöpyminen rekkaparkissa noin 35 km rajan jälkeen. Pääsimme
siellä aidatun alueen sisäpuolelle, jossa
yöpyminen maksoi 8,5€. Aamulla ajo Debrezeniin ja sieltä kohti rajanylityspaikkaa Romanian Oradeaan. Rajalla täytyy
maksaa Romanian tiemaksu, joka on 15€
kuukaudelta ja toimii samalla periaatteella
kuin Unkarissa ja Slovakiassa. Muutoin
rajanylitys sujui nopeasti ja tullivirkailijat
olivat kohteliaita. Tie oli rajan jälkeen aivan asiallista ja Oradean laitamilla oli autoliikkeitä ja muita yrityksiä aivan kuten
missä tahansa muissakin kaupungeissa.
Kaupungin jälkeen maaseutu toki näytti
köyhältä mutta ero itäiseen Unkariin ei
ollut silmiinpistävä.
Tarkoitus oli päästä yöksi Sighisoaran
campingille joka on varsin pieni. Tämän
vuoksi pysähdyin matkalla ainoastaan
kahville erään huoltamon yhteydessä
olevaan ravintolaan. Oli sunnuntaipäivä
ja paikalliset olivat tulleet sinne ruokailemaan kirkonmenojen jälkeen parhaat
päällään. Tupla espresso joka on siellä lähinnä meikäläistä kahvia, maksoi pöytään
tarjoiltuna noin euron. Reitin varrella on
kaksi suurempaa kaupunkia joiden läheltä
myös löytyy campingit. Ennen ClujNapocaa Gilaussa on hyvätasoinen
Camping Eldorado ja Targu Muresissa
on tietojeni mukaan camping lähellä
lentokenttää. Laskimme että ehdin
Sighisoaraan kuuden aikoihin, joten
alueen ollessa täysi ehtisin yöksi vielä Braniin jossa sijaitsee ns. Draculan
linna jonka läheisyydessä on iso Camping Vampire. Alueella oli kuitenkin
tilaa vaikka sinne mahtuu maksimis-

saan kuusi tai seitsemän matkailuajoneuvoa. Paikan sijainti on mainio, sillä se
sijaitsee aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Paikassa on aikaisemmin ollut
jonkinlainen kylpylä josta on muistona
uima-allas pukukoppeineen. Sosiaalitilat
ovat aivan käyttökelpoiset kun huomioi
että hintatasokin on vain murto-osa LänsiEuroopan tasosta. Sighisoara on Vlad Tepesin eli Draculan esikuvan syntymäpaikka ja kaupungin keskustasta löytyy hänen
synnyinkotinsa. Kaupungista löytyy myös
monia pienehköjä ravintoloita ja paljon
pikku liikkeitä. Tutustumisen arvoinen
paikka on myös korkealla kukkulan päällä oleva mäkikirkko jonne menee katetut portaat. Yllätys oli että kirkon ovella
pääsylipun myyjä kysyi mistä olemme ja
kuultuaan että Suomesta, häneltä löytyi
myös suomenkielinen opasmoniste joka
tuli palauttaa kierroksen jälkeen. Kahden
yön jälkeen oli aika jatkaa matkaa, sillä
tarkoitus oli viettää lomaa Mustanmeren
rannalla ja tutustua menomatkalla vielä
Brasoviin ja Branin linnaan. Aluemaksu
oli varsin kohtuullinen noin 12€ vrk sähköineen.

Kohti Draculan
valtakuntaa

Aamulla lähdimme ajelemaan kohti Brania joka sijaitsee parikymmentä kilometriä Brasovista Piteistiin päin. Siellä
sijaitsee ns. Draculan linna ja Camping
Vampire on vain reilun kilometrin päässä
linnasta. Matkaahan oli vain vajaat sataviisikymmentä kilometriä ja sää kaunis.
Pysähdyimme tutustumaan tien vieressä
olleeseen linnaan Rupea- nimisellä paikkakunnalla, koska linnan viereiselle park-

Camping Vampire
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Rupean linnoitus

Kidutusvälineitä Branin linnassa

Brasovin keskustaa

ha kehä on vain kaksikaistainen tultaessa
sille pohjoisesta ja lähdettäessä idän suuntaan. Viitoitukset olivat kuitenkin kohtalaiset ja löysimme eksymättä Costantaan
vievälle moottoritielle. Moottoritien pinta
muistutti lähinnä aaltopeltiä ensimmäiset
parikymmentä kilometriä, mutta sen jälkeen tie oli hyvä. Myös taukopaikkoja on
riittävän tiheässä ja ne ovat melko uusia
kiitos Ceausescun... ja EU:n. Romanialaisilla autoilijoilla on varsin luova ajotyyli
moottoritiellä, sillä ajaessani reunakaistaa toisten ohittaessa vasemmalta, suhahti oikeanpuoleisen pientareen kautta iso
Audi reilusti yli puoltatoistasataa. Tällä
osuudella tulee Tonavan sillat, jossa pitää maksaa 3€:n siltamaksu. Sillat ovat
vaikuttavan näköiset huomioiden niiden
melko korkean iän. Hieman myöhemmin
tulevat vielä Tonavan sivujoen Dunarean
sillat, joista rautatiesillat ovat rakennettu
jo 1800-luvulla.

kipaikalle mahtui hyvin vaunun kanssa
eikä kiirettä ollut. Saavuimme Braniin
jo aamupäivällä jolloin alueella oli hyvin
tilaa ja se osoittautui viihtyisäksi sekä
osa paikoista oli kasvillisuudella erotettu
toisistaan. Myös sijainti oli mainio, sillä
muutaman sadan metrin päässä oli suuri
supermarketti. Ostoksilla käynnin jälkeen
lähdimme tutustumaan läheiseen Branin
linnaan ja totesimme että sen lähettyvillä
on myös hyvin ravintolapalveluita. Linna
on entisöity taidokkaasti ja siellä on upeita
huonekaluja sekä hallitsijalle kuuluneita
esineitä. Nähtävillä oli myös aikakauden
kidutusvälineitä sekä aseita. Linnan kiertämiseen menee helposti pari tuntia mutta
siellä kannattaa ehdottomasti käydä, mikäli liikkuu seudulla. Pääsymaksukaan
ei ole järin suuri suomalaisen mittapuun
mukaan. Seuraavana päivänä oli vuorossa Brasoviin tutustuminen. Kaupungin
keskusta on laitettu hienoon kuntoon eikä
kävelykatuja pitkin kävellessä voisi tietää
missä maassa ollaan. Kaupunkia on mahdollista ihailla myös lintuperspektiivistä,
mikäli menee köysiradalla viereiselle
kukkulalle. Itse jätimme sen tällä kertaa
väliin ja tyydyimme kiertämään keskustaa jalan. Paluumatkalla alueelle tutustuimme Rasnovin linnoitettuun vanhaan
kaupunkiin joka sijaitsee korkean mäen
päällä. Alhaalla on suuret parkkipaikat ja
ylös pääsee traktorin vetämillä ns. minijunilla eikä se edes maksa paljon. Ylhäällä
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kiertelyyn menee tunnin verran ja alashan
tullaan taas minijunalla. Päivän mittaan
aluekin oli tullut melko täyteen ja tunnelma oli melko kansainvälinen. Myös täällä
vietimme kaksi yötä jossa ajassa saimme
katsottua tärkeimmät nähtävyydet. Paljon
ei tämäkään paikka kukkaroa rasittanut
19,5€:n vuorokausimaksulla.

Mustallemerelle

Jäljellä oli enää siirtyminen matkan pääkohteeseen Navodariin Constantan pohjoispuolelle Mamaian viereen Mustanmeren rannalle. Brasovin jälkeen E60 tie
kulkee vuoristossa monien kauniiden vuoristokylien läpi. Korkeimmat huiput seudulla kohoavat yli 2500:n metriin ja tiekin
kulkee melko korkealla. Mainitsemisen
arvoisin paikka on Bucegi-vuoriston juurelle sijaitseva Sinaia joka on suosittu
matkailukohde. Paikka on saanut nimensä
vuoristossa sijaitsevasta luostarista. Romanian ruhtinas Kaarle 1. ihastui paikkaan
siellä vierailtuaan vuonna 1866 niin paljon, että rakennutti sinne Pelesin linnan.
Se toimi hallitsijoiden kesäresidenssinä
monarkian lakkauttamiseen saakka 1947.
Liikenne tiellä sujui kohtalaisesti muutamista tietöistä huolimatta, eikä liikennekulttuuri olennaisesti eronnut muusta
Itä-Euroopasta. Lähestyttäessä Bucarestia
hieman jännitti miten karmeassa kunnossa
paljon kauhisteltu Bucarestin kehätie on,
sillä uusi kehä ei ole vielä valmis. Van-

Tämä onkin ainoa osuus jossa on hieman
katselemista, sillä muutoin Bucarestin ja
Costantan väli on tasaista peltoaukeaa silmänkantamattomiin. Constantan lähestyessä aloin miettiä suorinta reittiä alueelle
mutta kartasta katsomaani ramppia ei oltu
vielä avattu. Yritin seuraavasta rampista ja
päätin oikaista meren suuntaan mutta eksyimme slummialueelle ja lopulta pitkän
umpikujan päähän. Sieltä peruuttaessani
meitä ei selvästikään katsottu kovin vieraanvaraisesti. Tuntui mukavalta päästä
lopulta pääkadulle josta otin suunnan
kohti Costantaa ja sieltä Mamaian kautta
rantatietä kohti aluetta. Leirintäalueita on
Costantan pohjoispuolella viisi joita kolmelta löytyy nettisivut. Itse olimme valinneet Camping S:n joka on varsin uusi ja
siisti. Se on osoitteen mukaan Navodarin
puolella, mutta kiinni Mamaiassa. Hieman
lähempänä Mamaiaa on myös tasokkaalta vaikuttava GPM Holiday jota haluaisin kokeilla seuraavalla kerralla mikäli

seudulle palaan. Privioli on lähimpänä
Navodaria, mutta pisimmällä Mamaian
turistirysästä. Muut kaksi ovat Pescarec
GPM Holidayn vieressä ja Tabara Mamaian keskustan kupeessa. Camping S johon
asetuimme, tarjosi minimarketin, apteekin,
hyvän ruokaravintolan baareineen ja rantabaarin. Suihkutilatkin olivat siistit mutta pyykinpesupaikkaa ei ollut ollenkaan.
Myös tiskipaikoilla oli pyykinpesu kielletty. Kenties sellainen oli tulossa, sillä alueella viimeisteltiin rakennusta, johon vaikutti tulevan lisää huoltotiloja. Miinus oli
myöskin se, ettei paikkoja oltu numeroitu
vaan matkailuajoneuvot ja teltat sijoitettiin miten sattui. Kun tuli viikonloppu ja
paikalliset tulivat viikonlopun viettoon,
oli paikka niin täynnä että meilläkin oli
lähin teltta vajaat puoli metriä vaunun kyljestä. Kulkuteistä kauempana sijaitsevilta
paikoilta ei olisi ollut toivoakaan päästä
vaunun tai matkailuauton kanssa pois. Itse
otin tämän mahdollisuuden huomioon jo
saapuessamme ja sijoitin vaunun kulkutien viereen, kun siihen oli silloin mahdollisuus. Alue sijaitsi kuitenkin meren
rannalla jossa hienoa hiekkarantaa oli noin
viisitoista kilometriä. Lisäksi aluemaksukin oli vain 22,5€ vrk joten Romanian
hintataso on vielä todella halpa. Söimme
esimerkiksi Mamaiassa kahden ruokalajin turistimenuun joka maksoi juomineen
kahdelta hengeltä noin kympin. Luonnollisesti elintarvikkeiden hinnat kaupoissa
ovat alhaiset turistille, vaikka ne paikalliseen tulotasoon suhteutettuna ovat kalliita.
Viihdyimme paikassa hyvin ja kävimme
tutustumassa Constantan kaupunkiin jossa
on Mustanmeren suurin satama. Kaupungin laidoilla on valtavia ostoskeskuksia,
kuten muissakin Romanian isoissa kaupungeissa. Vanhaa rakennuskantaa on jäljellä hyvin vähän koska sosialismin kaudella lähes kaikki vanha purettiin ja tilalle
rakennettiin elementtilaatikoita. Mutta ei
kaupunki kuitenkaan sellainen rähjä ollut, kuin olen monen siellä käyneen kertomuksista päätellyt. Silmiinpistävää oli,
ettei odotuksista huolimatta kerjäläisiä
näkynyt juuri missään. Ei täällä kuten ei
Camping S

Constantan rantakatu
Constantan satamaa

muuallakaan Romaniassa. Kaupungeissa oli kerjäämisen kieltäviä kylttejä, eikä kerjäläisille todennäköisesti mitään
annettaisikaan. Ajelimme eräänä päivänä
pohjoisen suuntaan Tonavan suistoalueelle
lähelle Ukrainan rajaa. Paikka josta tänne
pääsee autolla, on Tulcea. Seutu on luontoharrastajien suosiossa erityisesti lintujen
muuttoaikaan sillä siellä tavataan noin 300
eri lintulajia. Tonavalle tehdään täältä paljon veneretkiä, eikä venekyydin saaminen
ainakaan ole vaikeaa, sillä sitä tarjottiin
miltei joka paikassa minne pysähdyimme. Ajelimme niin pitkälle kuin tietä riittää, sillä seutu on pääasiassa kosteikkoa.
Murigholista löytyy myös kolme pientä
leirintäaluetta jos vaikka haluaa seudulle kalastamaan, sillä eläähän siellä myös
noin 100 eri kalalajia. Matkaa kertyi sen
verran paljon, että reissuun kului miltei
koko päivä, kun vielä hieman katselimme
Tulcean kaupunkia paluumatkalla. Vietimme Camping S:ssä kaikkiaan yhdeksän
päivää, emmekä edes vielä pitkästyneet.
Sieltä käsin oli kiva tutustua lähiseutuihin
ja katsella paikallista elämänmenoa.
Eniten kuitenkin
nautimme hyvästä
ruuasta sekä lepäämisestä ja meren
kohinan kuuntelemisesta. Loma kuitenkin loppuu aikanaan
ja piti suunnata pikku hiljaa kohti kotia.

Bucarestiin

Lähdimme aamulla heti kun mahdollista, ajelemaan kohti Bucarestiä jotta jäisi
iltapäivä kaupunkiin tutustumiseen. Bucarestissähän on vain yksi camping nimeltään Casa Alba joten halusimme myös
varmistaa mahtumisen alueelle. Paikka on
helppo löytää, koska se sijaitsee kehän sisäpuolella pohjoisesta tulevan E60 tien ja
Baneasan lentokentän tuntumassa. Sinne
on myös viitat kyseiseltä tieltä sekä hyvänä maamerkkinä valtava ostoskeskus
noin kilometrin päässä alueelta. Bucarestin päälentoasema on saman tien varressa ulompana sijaitseva Otepeni. Alue oli
todella parhaat päivänsä nähnyt, sillä se
oli mökkicamping jonka asfalttikentälle
pystyi leiriytymään matkailuajoneuvoilla.
Jonkin verran oli tilaa myös metsikössä
mutta se ei houkutellut. Vastaanotto oli
kuitenkin erittäin ystävällinen ja sähköäkin sai, niin eipä valittamista. Muutoinkin suurkaupunkien leirintäalueet ovat
harvoin pitkäaikaiseen oleskeluun soveltuvia. Alueen mökeistä suurin osa oli selvätikin ränsistynyt käyttökelvottomiksi,
eikä ravintolakaan ollut ilmeisesti ollut
auki aikoihin. Suihkut olivat kuitenkin
suhteellisen siistit, eikä hintakaan ollut
kuin 25 € vrk. Saatuamme vaunun paikoilleen lähdimme autolla tutustumaan
pintapuolisesti kaupunkiin. Kiertelimme
keskustaa ja katsoimme nykyisin parlamenttitalona toimivan Ceausescun entisen
palatsin sekä riemukaaren. Kaupungissa
on leveitä bulevardeja ja puistoja Pariisin
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tyyliin sekä lukematon määrä kahviloita
ja ravintoloita. Asukkaita on noin kaksi
miljoonaa ja se on sekoitus itää ja länttä.
Mukava se oli kuitenkin nähdä, vaikkei se
meitä erityisemmin ihastuttanut. Alueelle
palattuamme ostoskierroksen jälkeen oli
sinne juuri saapumassa parinkymmenen
matkailuauton letka jota veti matkanjärjestäjä. Tällöin paikka myös täyttyi ääriään
myöten. Nämä matkatoimistojen järjestämät matkat näkyvät olevan suosittuja,
sillä näimme vastaavia porukoita myös
muualla. Osa pitää maata ilmeisesti niin
vaarallisena, etteivät uskalla sinne omatoimisesti lähteä. Eräskin toimisto mainosti
vastaavia matkoja myös Baltiaan ja Marokkoon. Vietimme täällä vain yhden yön,
sillä halusimme ajaa paluumatkan hieman
eri reittiä.

Ceausescun entinen palatsi nykyinen parlamenttitalo

Sibiun vanhaa kaupunkia

Karpaattien yli kohti
Unkaria

Lähdimme taas liikkeelle aikaisin aamusta E 81 tietä kohti Piteistiä, josta edelleen
Karpaattien yli kohti Sibiuta. Ramnicu Valcean jälkeen tie lähti kohoamaan
ylöspäin ja matkalla oli todella kauniita
maisemia. Keskinopeus jää täällä pakostakin melko alhaiseksi, sillä tie on ajoittain
serpentiiniä ja matkalla on useita kylien
läpiajoja. Saavuttuamme Sibiun laitamille aloimme etsiä aluetta mihin majoittua.
Seudulla on kolme aluetta joista yhden
hylkäsimme nettisivujen perusteella. Sibiun keskustassa oli uudet viitat leirintäalueelle, mutta aikansa niitä seurattuamme
ne loppuivat, eikä mitään aluetta näkynyt.
Lopulta päädyimme Camping Salisteen
samannimisessä kylässä. Kyseinen alue
oli suuren talon pihapiirissä ja tilaa oli
ehkä maksimissaan kymmenelle matkailuajoneuvolle. Sijainti oli kuitenkin hyvä,
sillä aivan naapurissa oli kauppa ja kylän
keskustaan oli vain muutama sata metriä.
Paikkaa piti iäkäs pariskunta ja sosiaalitilat olivat todella siistit. Ne sijaitsivat rakennuksessa joka on joskus ollut mahdollisesti navetta ja sinne oli myös rakenteilla
yläkertaan huoneita matkailijoille. Sisätiloissa oli myös pelejä nuorisoa varten ja
vastaanotto oli sydämellinen, vaikkei yhteistä kieltä löytynytkään. Aluemaksu oli
täälläkin vain reilut 14 € vrk. Päätimme
heti olla paikassa kaksi yötä, koska tällaista idylliä tapaa nykyään enää harvoin.
Seuraavana päivänä lähdimme tutustumaan Sibiun kaupunkiin, jonka vanhakaupunki on restauroitu erittäin hienoon
kuntoon. Varhaisimmat dokumentit kaupungista ovat 1200- luvulta. Se jakautuu
alakaupunkiin joka on sen vanhin osa ja
yläkaupunkiin johon muinoin rakennettiin Evankelinen Katedraali. Kävelimme
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kaupungin kujilla ja aukioilla pari tuntia
ja pidimme tunnelmasta joka siellä vallitsi. Uudempi osa kaupunkia oli moderni
suurine ostoskeskuksine ja hotelleineen.
Päivän aikana alueellekaan ei ollut tullut
uusia asiakkaita ja meidän lisäksi siellä
oli vain yksi matkailuauto. Seuraavaksi
reittimme kulki Alba Lulian kautta ClujNapocaan jonka lähellä on Camping Eldorado jossa halusimme viettää viimeiset
kaksi päivää Romaniassa. Pysähdyimme
kuitenkin matkalla Alba Luliassa ihailemaan sen linnoitettua hienoa vanhaa
kaupunkia. Siellä on kaksi katedraalia ja
yliopisto sekä paljon muuta katseltavaa.
Tie täältä Túrdaan, josta Cluj-Napocaan
on moottoritie, oli melko hyvä. Saavuttuamme Camping Eldoradoon totesimme
siellä olevan tilaa hyvin. Aluehan on sikäläisittäin iso koska siellä on 200 paikkaa.
Se on muutenkin tasokas hieman saksalaistyylinen paikka. Söimme illalla alueen
ravintolassa kolmen ruokalajin illallisen
juomineen kahdellakymmenelläviidellä
eurolla. Seuraavana päivänä tutustuimme
pikaisesti Cluj-Napocaan ja teimme viimeiset ostokset Romaniasta, sillä aamulla
alkaisi kotimatka. Tästä ja hintatasosta
johtuen illallinen syötiin taas alueen ravintolassa. Tämäkin alue oli varsin edullinen
vuorokausihinnan ollessa 15€ kahdelta
sähköineen. Aikaisin aamusta lähdimme
tuloreittiä pitkin kohti Oradea ja Unkarin
rajaa monta kokemusta rikkaampina.

Kotimatka

Unkarin rajalta suuntasimme taas Debrezenin ja Miskolcin kautta Slovakian

rajalle. Tie on melko hidasta, sillä liikennettä on melko paljon ja tie melko kapea.
Slovakian puolellakin on moottoritietä
ainoastaan Kosicen ja Presovin väli joka
on 37 km. Puolan rajan jälkeen mietin
että ajanko Rzeszowista Radomin kautta
Warsovaan, koska tie on sieltä paljon parempi, vaikkakin noin 70 km pidempi kuin
Lublinin kautta. Päädyin kuitenkin Lublin reittiin jota olimme tulleet, vaikka tie
on ajoittain todella kapeaa. Ruokailimme
hieman Rzeszowin jälkeen ja mietimme
mistä löytäisimme yöpymiseen sopivan
paikan, sillä niitä ei täällä kovin paljon
ole. Löysimme kuitenkin hyvän yöpymispaikan Orlen huoltoaseman TIR-parkista
hieman Lublinin pohjoispuolelta. Tie Lublinin ja Bialystokin välillä on ajoittain niin
kapea että kaistan leveys on arviolta 2,6
metriä. Kun tien reunatkin ovat paikoin
pettäneet, saa olla todella tarkkana rekkojen tullessa vastaan.
Jatkoimme kohti Liettuaa jossa halusimme olla yhden yön Kaunaksessa ja samalla
hieman katsella kaupunkia. Leiriydyimme kaupungin campingille ja kiertelimme kaupunkia ensin autolla. Sitten jalkauduimme vanhaan kaupunkiin ja taas
nälkä yllätti. Siellä oli niin viehättäviä
ravintoloita josta tuli niin hyvät tuoksut,
että kiusausta ei voinut vastustaa. Ruoka oli hyvää ja hintakin oli laatuun nähden kohtuullinen. Alueelle palattuamme
valvoimme melko myöhään, sillä loman
loppuminen alkoi konkretisoitua viimeistään nyt. Jäljellä oli enää yksi päivä ennen
laivan lähtöä kotiin ja sen viettäisimme

todennäköisesti Virossa. Aamulla lähdimme liikkeelle taas heti
porttien avauduttua jotta jäisi aikaa ostosten tekoon. Mietimme
kyllä jäämistä vielä yöksi Latvian puolelle, mutta emme löytäneet mieleistä aluetta Riikan pohjoispuolelta. Suoritimme pikaiset ostokset Latvian ja Viron rajalla ja suuntasimme Pärnuun.
Lähdimme heti paikan saatuamme vielä viimeisille ostoksille
kaupungille. Seuraavana päivänä oli jäljellä enää ajo Tallinnan
satamaan josta Eckerölinen Finlandialla Helsinkiin. Laivan kyntäessä kohti Suomea totesimme loman olleen varsin onnistunut.
Kaikki toimi ja mitään ongelmia ei ollut missään muodossa.
Myös Romania yllätti positiivisesti ja sinne palaamme vielä
uudelleen mikäli mahdollista.

Yhteenveto

Kilometrejä kertyi kolmen ja puolen viikon matkallamme yhteensä 6380 josta vaunun kanssa 5768 km. Polttoainetta kului
729 litraa keskikulutuksen ollessa 11,4 litraa sadalla. Dieselpolttoaineeseen kului rahaa 784 € keskihinnan ollessa 1,08 €.
Leirintämaksuihin kului 413 € jossa mukana rekkaparkeista
yhteensä maksetut 18 euroa. Tiemaksuihin kului yhteensä 55 €.
Laivalippu verotti kukkaroa 340 €. Yhteensä matkakustannuksiksi muodostui 1592 € jota ei todella voi pitää pahana. Ja kun
huomioi että hintataso Romaniassa oli tosi edullinen, ei ruokaan
ja juomaan ynnä muuhunkaan kovin paljon mennyt. Uskoisin
että vietettäessä sama aika Suomea kierrellen menisi helposti
sama raha. Ja ainahan se matkailu avartaa.
Terveisin Kimmo Oinas

Kansainvälinen leirintäkortti, CCI
Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat alennusta yli 1 500 leirintäalueella 26 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.
Kortin voi hankkia vuodeksi ja sen hinta on 10 €.
Lisätietoja kortista ja sen eduista voit lukea
osoitteessa www.campingcardinternational.
com. Kansainvälisen leirintäkortin voit hankkia SF-Caravan ryn:n toimistosta Hämeenlinnasta, SF-Caravan Pirkanmaa ry:n toimistosta Tampereelta ja verkkokaupasta osoitteesta www.karavaanarit.fi/verkkokauppa.
Verkkokaupasta tilattaessa postikulut vain 3 €.
Toimitus puhelin- tai sähköpostitilauksissa postiennakolla. Postiennakkotilauksissa postikulut
ovat 7 €. Huom! Korttia ei toimiteta ulkomaille.

Liikuta ja hallitse

360°-esittely nyt kaikista uusista ja vaihdokeista
www.helsinkicaravan.fi

Mestarintie 2, 01730 Vantaa Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto
Tuomas Salminen Atso Muuronen
040 588 5777
0400 672 626 050 5756 720
0500 450 735

HC_Caravan_2016_187x134.indd 1
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SILVER collection Matrix 50 Years Edition

Adria Matrix M650 SF 50 Years Edition alk. 69.990€
Adria Matrix M670 SL 50 Years Edition alk. 73.500€

Suosittu Matrix – monipuolinen crossover-malli ainutlaatuisella ulkonäöllä ja tyylikkäällä sisustuksella

SILVER collection Adora

50 Years Edition

Adria Adora 522 UP 50 Years Edition alk. 25.600€

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN

0,99%

Ei mitään muita kuluja*

Varastossamme suurvalikoima uusia Adria- ja Sun Living-matkailuautoja – heti toimitukseen.
Meille käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot – tarjoa rohkeasti.
*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu 0 €, korko 0,99 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€. KSL:n mukainen luottohinta 25.746,60, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

RINTA-JOUPPI CARAVAN
Vantaa, Kistolantie 3
(moottoritieltä Klaukkalan liittymästä)
puh. 09-2525 7500.
Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-15
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Teemu Jaatinen
paikallispäällikkö
p. 040 519 0611

Hannu Korhonen
p. 040 519 0610

Kristian Holmström
p. 040 519 0613

Anton Ylä-Autio
p. 040 823 3061

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

Tervetuloa!

Yhdistyksiimme liittyneet jäsenet

Adrian lippulaiva Matrix m650

Autokauppaa jo yli 60 vuotta
Rinta-Joupin kaupankäynnin perinteet
johtavat pitkälle ennen sotia olevalle maatalousvaltaiselle aikakaudelle.
Sotien jälkeinen aikakausi oli ahkeraa
rakentamisen aikaa. Kauaskatseinen
isoisä oivalsi, että rakentamiseen tarvitaan kunnon työkalut. Jälleenrakennus alkoi sodan jälkeen Lapista, joka
oli raunioina. Isoisä Toivo Rinta-Jouppi hankki vuonna 1953 Rovaniemeltä
hieman kolhiintuneen kuorma-auton.
Auto päätyi hetimmiten myyntiin, kun
katsomaan tullut innostunut kylänmies
alkoi hieromaan autosta kauppaa. Sopiva yhteisymmärrys löytyi ja niin auto vaihtoi omistajaa. Näin syntyi kipinä autojen myyntiin muun maatalouskaupan ohella.
Keväällä vuonna 2010 Jarmo RintaJouppi avasi suuren matkailuautokeskuksen Vantaalle. Liikkeen perustaminen jo valmiiseen tyhjäksi jääneeseen kiinteistöön Kistolantielle tapahtui nopeasti. Tosin varautuminen uuden myymälän perustamiseen alkoi
jo edellisenä vuotena. Matkailuajoneuvojen kauppaa oli käyty aiemminkin 2000-luvun vaihteessa ja Seinäjoen pisteessä vuodesta 2008. Hetki
oli oivallinen, sillä suuret ikäluokat olivat eläkeiässä ja hankkivat asuntoautoja ja -vaunuja liikkumisvälineikseen.
Samaan aikaan Jarmon pikkuveli Ari
avaa Rinta-Joupin Autoliike Oy:n Rovaniemellä. Kehä umpeutui. Toivo isoisän esimerkki ja Rauno isän sytyttämä intohimo kaupantekoon ja ahkera
arkinen työ kuljettaa eteenpäin.
J.Rinta-Jouppi Oy:n toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Kuopiossa, Lahdessa,
Lappeenrannassa, Seinäjoella, Tampereella ja Vantaalla. Suuren kaupan edut asiakkaalle ovat hyödyllisiä.
Isosta varastosta löytyy vaihtoehtoja
jokaiseen makuun. Hyvät merkit Adria, SunLiving ja pian myös Bürstner
antavat valinnan vapautta. Vaihdossa
käyvät henkilö- ja pakettiautot. Moot-

Viihtysät sisätilat lisäävät matkan nautittavuutta

toripyörä ja moottorivenekin on nähty
pihalla. Oma rahoitusyhtiö luo turvallisuutta ja joustavuutta rahoitukseen.
Myynti on kasvanut tasaisesti Vantaan yksikössä. Kaikkien toimipisteiden yhteenlaskettu matkailuajonevojen myynti oli viime vuonna yhteensä
lähes 1000 matkailuajoneuvoa. Prosentuaalisesti Adrian vaunut ja autot
johtavat myyntiä. Rinta-Jouppi Caravan Vantaalla on töissä 5 henkilöä.
Paikallispäällikkö Teemu Jaatinen on
tyytyväinen kasvuun, mutta muistuttaa, että nöyrä on oltava ja jalat pidettävä maassa. Uusiin haasteisiin
on reagoitava nopeasti. Jaatinen katsoo kuitenkin luottavaisesti tulevaisuuteen. Nuoret perheet käyvät ahkerasti tutustumassa vaunuihin ja autoihin.
He käyvät tutkimassa vaihtoehtoja netissä ja haluavat sitten nähdä ihastuksensa paikanpäällä.
Hannu Korhonen on liikkeen caravanyhdyshenkilö. Hän on asiantuntija alallaan ja karavaanari 80-luvulta lähtien.
Mielellään tavataan ja osallistutaan
näyttelyyn tai muuhun viikonlopputoimintaan.
Kristian Holmström on pitkän linjan
auto- ja vaunuasiantuntija.
Tervetuloa paikanpäälle keskustelemaan sopivasta, tai tutustu koko jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi
KUVAT: J.RINTA-JOUPIN ARKISTO
TEKSTI: MAARIT JOENSUU

Lähteet: Koko kansan autokauppa, Rinta-Jouppi,
Anna-Liisa Lilius

079340
023341
157381
026709
157327
070107
075841
157146
157145
057567
157082
157079
045322
157011
069640
156910
154704
156871
156800
156794
156766
119028
156665
144622
156630
156642
156570
156532
156466
156428
092222
156356
156270
156237
081281
148221
139474
156148
156143
141188
136863
155965
088295
121352
155941
155944
109961
155877
028130
155802
119324
155739
022649
022398

Tony
Gauffin
Toivo Ahokainen
Tero
Tahkola
Katriina Nuorala
Eero Varonen
Ismo
Jokinen
Jarmo Pasanen
JaakkoYli-Rekola
Vallo Reinaste
Raimo Lyyjynen
Jari
Fabritius
Pekka Kivekäs
Tuula Rautiainen
Miika Maasalo
Markku Keronen
Simo Jylhä-Ollila
Leif
Liljegren
Tuomas Perkkiö
Heidi Auranen
Riku Palasvirta
Jani Puraiainen
Hanna Alanen
Jukka
Karhu
Jens
Holm
ChristianNyberg
Kari Heiskanen
Martti Vanhanen
Nina Haapanen
Jani
Hellman
Tero Virkkunen
Kari Karjalainen
MarkoNaamanka
Jarkko Saarimäki
Minna
Roos
Jari
Valonen
Mika
Jaatinen
Pirjo
Kuntsi
Sture Skogström
HenrikRönnberg
Taisto Bollström
Kari-PekkaHakala
Mika
Salo
Antti Viitasaari
Simo Räsänen
Rasmus Kanerva
Petri Parviainen
Jukka Väänänen
JarkkoKauppinen
Jarkko Malmiola
Jari
Kemilä
PekkaLuostarinen
Juha-PekkaNikkarila
Rauno Jaakkola
Jarmo
Niemi

5576
155003
157393
157393-1

Eskelinen Esa
Eskelinen Kalevi
Numminen Jari
Ahtiainen Pii

157236
142943
156928
157244
115349
157106
002442
156975
059860
157198
083191
157020
156950
038399

Fall Raul
Kainlauri Tapio
Koskinen Ville
Lehtinen Timo
Lehtonen Oili
Mankisenmaa Eero
Pesonen Ilkka
Rajanen Juha
Rantasuo Jaakko
Rouvali Tapio
Sirenius Ulla
Tossavainen Petri
Tuhkanen Marko
Ålander Kalevi
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KIRKA - SURUN
PYYHIT SILMISTÄNI
Kuvassa vasemmalta alkaen Sairaalaklovneista tohtori Matkimus ja tohtori Ilmi Vipittäjä, ESMY:n puheenjohtaja Kaj Saarinen, sekä Marikka ja
Raimo Kosonen.

Treffituoton luovutus Sairaalaklovneille
ESMY:n kesällä järjestämien hyväntekeväisyystreffien tuoton luovuttaminen tapahtui Sairaalaklovnit ry:lle tiistaina 1.11. klo 11.11 Helsingissä
lastenklinikalla Stenbäckinkatu 11. Heille ESMY:n toimesta lahjoittama
summa oli 11111€.
Paljon on ykkösiä ilmassa. Sairaalaklovnit ovat ykkösiä. Heidän toimintansa on parasta ykkösluokkaa.

Stadilaisen Kirill ”Kirka” Babitzinin poismenosta
tulee vuonna 2017 kuluneeksi 10 vuotta. Peacock
-teatterissa saa 2.2.2017 ensi-iltansa musiikkinäytelmä Kirka-Surun pyyhit silmistäni. Näytelmässä nähdään välähdyksiä Kirkan elämästä ja
kuullaan kappaleita hänen koko uransa ajalta.

Siteeraan tässä yhteydessä heidän esitteessään olevaa sanomaa” Klovnitohtorien vierailu saa lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja
antaa luvan hyvälle mielelle, hulluttelulle ja vapauttavalle naurulle keskellä sairaalan arkipäivää. Toimintamme tapahtuu aina lapsen ehdoilla
ja yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Iloinen muisto sairaalaklovnien
käynnistä kantaa pitkälle ja auttaa sairaalakokemuksen käsittelyssä myös
jälkikäteen”. Löydät lisätietoa heidän ensiarvoisen tärkeästä työstään
osoitteesta www.sairaalaklovnit.fi
Tässä yhteydessä voi myös todeta ESMY:n yhdistyksien sekä kaikkien
tämän lopputuloksen mahdollistaneiden olevan niitä ykkösiä. Olimme
liikkeellä todella hyvän asian puolesta.
TEKSTI JA KUVAT: RAIMO KOSONEN

Lähde mukaan

Kirkan musiikin maailmaan
lauantaina 1.4.2017
Peacock-teatteriin klo 13.00
Näytöksen kesto ei vielä tässä vaiheessa ole tiedossa.

Lipun hinta on 49 euroa/henkilö.
Ilmoittautumiset 24.2.2016 mennessä
osoitteeseen
Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi.
Maksu suoritetaan ilmoittautumisen
yhteydessä saatujen ohjeiden mukaan.
Maksamattomia varauksia ei huomioida.

Pääkslahden matkailuvaunualueen ja
SF-Caravan Helsinki ry:n aluesopimus
täyttää 40 vuotta vuonna 2017.

Juhlistamme asiaa 26.-28.5.2017
järjestämällä Pääkslahdessa yhteiset
Pääkstock-rokkitreffit 1970-luvun hengessä

kuva ©Mirka Kleemola
Treffimaksu 50 € / vaunu- tai autokunta,
kausipaikkalaisten ohjelmamaksu 20 € / vaunukunta.
Lisätietoja seuraavassa lehdessä.
Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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Järjestää: Pääkslahden matkailuvaunualue ja SF-Caravan Helsinki ry

Hanna Jokinen kertoi
tapahtuman markkinoinnista
Juha Paaso luennoi ideoinnin vaikeudesta

Tietoa omaksumassa

SF- Caravan ry kokeili tänä syksynä
kurssin järjestämistä laivalla, tarkemmin
sanottuna Viking Gracella. Kurssin otsikkona oli ”Tehdään täydellinen tapahtuma”.
Kurssille kokoontui mukava ryhmä karavaanareita eri puolilta Suomea kuuntelemaan kouluttajien Anne Niemisen, Juha
Paason, Hanna Jokisen ja Sari Reimin
luentoja.
Anne Niemisen osuudessa käsiteltiin tapahtuman järjestämiseen liittyviä lupa- ja
viranomaisasioita, kuten tapahtuman pelastussuunnitelmaa ja järjestyksenvalvontaa. Tämän lisäksi keskusteltiin tapahtuman toteuttamiseen tarvittavista vastuuhenkilöistä ja muusta henkilöstöstä.

käskemällä tai väkisin vääntämällä eivätkä erilaiset ideointitekniikat ja –leikit ole
parhaimpia mahdollisia tuloksen tuottajia.
Jotkut ideat syntyvät vasta pidemmän ja
vaikeamman tien kautta, jonka lisäksi ne
saattavat ensi kuulemalta tuntua täysin
mahdottomilta toteuttaa. Meille teroitettiin
myös, etteivät ideat ole kenenkään henkilökohtaista omaisuutta.
Hanna Jokinen kertoi meille siitä, mitä
kaikkea erilaisten tapahtumien ja treffien
markkinoinnissa tulee ottaa huomioon.
Tärkeintähän markkinoinnissa on oikean
kohderyhmän kiinnostuksen herättäminen. Opimme, että myös treffien ja muiden tapahtumien osalta kannattaa tehdä
erillinen markkinointisuunnitelma jota
sitten matkan varrella voi tarpeen vaatiessa täydentää. Suunnitelma auttaa tapahtuman markkinoinnin aikataulutuksessa.
Saimme myös tietää, ettei kaikkia ikuisesti
puhuttava raha saa olla tapahtumien suunnittelun lähtökohta, vaan ohjaava tekijä.
Treffien mainostaminen sähköisen vies-

Anne Nieminen kertoi tapahtumien
lupiin liittyvistä asioista.

tinnän kautta herätti paljon keskustelua.
Monen yhdistyksen jäsenkunta on iäkästä,
jonka vuoksi sähköinen viestintä ei tavoita kaikkia halutulla tavalla. Sosiaalinen
media on kuitenkin tullut jäädäkseen,
joten sitä on hyvä hyödyntää. Paperiset
jäsenkirjeet ja – lehdethän ovat edelleen
olemassa yhdistysten tiedotuskanavina.
Markkinointiasioiden yhteydessä käsiteltiin myös tapahtumien valokuvausta ja
kuvien julkaisemiseen liittyviä asioista.
Kuvien julkaisemisesta ja niihin liittyvistä lupa-asioista käytiin niin ikään vilkas
keskustelu.
Sari Reimi kertoi kurssilaisille Caravanlehden 50-vuotisjuhlavuoden suunnitteluprosessista ja juhlavuoden tapahtumien
toteutuksesta.
Yhteenvetona voi sanoa, ettei täydellistä
tapahtumaa vielä ole ollut, se häämöttää
jossain tulevaisuuden taivaanrannassa.
Olemme ehkä kuitenkin askeleen lähempänä sitä.
TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Hämeenlinnan Verkatehtaan viestintäpäällikkö Juha Paaso syöksi kurssilaiset ideoinnin maailmaan. Harrastuksemme eteenpäin vieminen ja uusien tapahtumien luominen tarkoittaa myös uusien ideoiden keksimistä.
Opimme, miten yhteiskunnan luoma ilmapiiri vaikuttaa yksilön ideointikykyyn ja
sen, että vaikka ihminen keksii yksinään
enemmän ideoita kuin ryhmässä, tuottaa
ryhmä kuitenkin parhaan mahdollisen
idean yhdessä. Ryhmän yhteishenki on
tosin tässä erittäin ratkaiseva asia. Saimme myös tietoa siitä, minkälainen olisi
ihanteellinen ideointiryhmä. Se on sellainen, joka koostuu toisiaan täydentävistä
jäsenistä, on tarpeeksi pieni kooltaan ja
sillä on selkä johtaja. Ymmärsimme myös
sen, ettei ideoita välttämättä aina synny
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Ajankohtaista Helsingissä vuonna 2016

Kati Laine ja Tapio Keronen vierailivat
syyskokouksessa

Elis Bussman näyttää kuinka mestari ajaa

Syyskokous

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 9.11.2016 Helsinki Caravan Oy:n tiloissa. Kokousväkeä saapui
paikalle mukavasti sankasta lumipyrystä
huolimatta.

Tervetuloa!

Yhdistykseemme liittyneet jäsenet

HELSINKI

11079
14997
28955
40174
40436
40436-1
62950
77624
85656
96953
100040
156226
105279
120789
128548
136815-2
156252
156267
156269
156285
156286
156329
156381
156392
156447
156472
156609
156610
156619
156626
156675
156710
156716
156723
156829
156859
156859-1
156952
156953
156981
156993
157041
157047
157109
157171
157255
157265
157271
157293
157296
157299
157337
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Kettunen Kai
Laakso Seppo
Dahlsten Jukka
Jokela Ragnar
Viitaniemi Pertti
Pajunen Hannele
Savolainen Merja
Backman Kari
Koivunen Malla
Puskala Markku
Halme Riku
Toivanen Arto
Rajala Juhani
Valli Susanna
Mustonen Antero
Ruskola Miira
Soininen Eero
Pesonen Jari
Karjala Hanna
Salama Arto
Lindholm Robert
Mielonen Harri
Ranta Reijo
Inkala Seija
Järvenpää Katja
Kuosmanen Martti
Westerlund Jan-Kristian
Hatinen Jukka
Syrjänen Sami
Hakulinen Antti
Honkavaara Ilari
Haapakangas Kimmo
Reinikainen Päivi
Lindeman Tarja
Kalliomäki Maija
Anttila Joni
Olsson Johanna
Pohjamo Ilkka
Raudsepp Tauro
Huju Mikko
Suoranta Hannu
Kortelainen Reijo
Saarinen Juha
Ginman Timo
Sysimetsä Ulla
Vorobjov Alexandr
Hätinen Marko
Lehtinen Harri
Mannström Mikael
Merikivi Petri
Toivanen Pekka
Piirainen Sakari

Kokousväki sai ennen kokouksen alkua
tietoa Verisure Oy:n toiminnasta. Yrityksen edustajien Kati Laineen ja Tapio Kerosen selostus yrityksen turvapalveluista
herätti vilkasta keskustelua.
Esa Muuronen Helsinki Caravan Oy:stä
kertoi yrityksen juhlavuoden toiminnasta
sekä alaa vuosikymmenten aikana kohdanneista muutoksista.
SF- Caravan ry:n puheenjohtaja Juha
Hämäläinen oli paikalla liittohallituksen
edustajana. Hämäläinen välitti kokoukselle kattojärjestön terveiset kertoen samalla
uusien mallisääntöjen olevan tulossa yhdistysten käyttöön.
Varsinainen kokous sujui tehokkaasti Juha
Hämäläisen toimiessa puheenjohtajana.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle
2017 valittiin yksimielisesti Kim Saarikoski. Hallitukseen valittiin kaudelle
2017-2018 Anna-Liisa Kettunen, Johanna
Pihlajamäki, Risto Sippola ja Armi Ylikorpi.
Yhdistyksen
sihteeri Armi
Ylikorpi siivoaa
toimistolla

Toimintatoimikuntaan ei tullut suuria
muutoksia nykyiseen; toimikunta toimii
ensi vuonna kokoonpanolla Timo Aho,
Paul Björkroth, Marjo-Riitta Björkroth,
Juhani Elo, Ari Kettunen, Dag Lindholm, Irja Mahkonen, Janne Pehkonen,
Juhani Peteri, Johanna Pihlajamäki,
Päivi Sippola, Siru Vaulakari, Kari Virtanen, Göran Wolff ja Armi Ylikorpi.
Jäsenlehden toimituskuntaan valittiin
Anna-Liisa Kettunen, Kim Saarikoski ja
Armi Ylikorpi.
Tilintarkastajana jatkaa Harry Eklundh
(HTM) ja varatilintarkastajana Matti Mäkinen (HTM).
Hallituksen esittämä vuoden 2017 toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienen korjauksen jälkeen ja vuoden 2017 talousarvio
hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
ovat nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla.

Caramba Cup 2016

Kuluvan vuoden Caramba Cup päättyi
Salon osakilpailuun, joka ajettiin SF- Caravan Hankoniemi/Hangoudd ry:n Syystreffien yhteydessä 24.9.2016.
Timo Aho ja Paul Björkroth talkoissa
toimistolla

TUO VAUNUSI
SAPPEELLE!

Caramba Cupin lopputuloksista oli ennen Salon osakilpailua
selvää vain se, että Helsingin Elis Bussman oli matkailuvaunuyhdistelmäpuolen voittaja.
Seuraavat viisi kilpailijaa olivat melkoisen lähekkäin eikä
kukaan täysin ollut selvillä, miten sijoitukset menivät viimeisen
osakilpailun päätyttyä.
Laskusuoritusten jälkeen todettiin, että toiseksi sijoittui Helsingin Janne Kallio ja kolmanneksi Väst-Nylandin Eero Mustonen. Helsinkiläisten menestystä täydensivät Ilari Lepolan neljäs,
Timo Ahon viides ja Bror-Erik Nyholmin kuudes sija.
Naisten sarjassa ei tänä vuonna saatu Cup-voittajaa, sillä
Saija Laine osallistui vain kahteen osakilpailuun. Cupin loppupisteisiin lasketaan kauden kolme parasta kilpailua.
Matkailuautopuolen Cup-voittajaksi kruunattiin Helsingin Kari Härkönen. Helsingin Juhani Peteri sijoittui toiseksi ja VästNylandin Karl-Olof Grönholm kolmanneksi.
Onnittelemme kaikkia Carambisteja hyvästä kaudesta!

Toimiston remontti

Ajatus siitä, että toimiston remontti joskus saataisiin valmiiksi,
tuntui vielä keväällä mahdottomalta ajatukselta, mutta tätä kirjoittaessa remontti on jo 99,7 prosenttisesti valmis. Toimistolla
on kuluvan vuoden aikana tehty monta talkooiltaa - ja päivää,
jotta se on saatu taas edustuskuntoon. Toimintatoimikunnan jäsenet ovat kaikki osallistuneet talkoisiin, josta SUURI KIITOS
kaikille.
Haluan kuitenkin erikseen kiittää muutamaa toimihenkilöämme erityisen merkittävästä panoksesta toimiston kuntoon
saattamiseksi. Kiitos Timo Aholle ja Paul Björkrothille lukuisista illoista, joina toimistolle roudattiin uusia kalusteita, kalusteet
asennettiin paikoilleen ja toimiston ilmettä kohennettiin. Kiitos
Mirja Malleus-Björkrothille ja Anna-Liisa Kettuselle tavaroiden
(ja yhdistyksen sihteerin) kuskaamisesta sekä kaappien ja muiden sokkeloiden siivouksesta. Apunne on ollut korvaamatonta.

Vuosi 2017

Olemme jo suunnanneet katseemme tulevaan vuoteen.
Yhdistys järjestää viikonloppuna 10.-12.3.2017 jälleen pilkkikilpailut Messilässä. Aprillipäivänä, eli 1.4.2017 lähdemme
Peacockiin katsomaan ”Kirka- surun pyyhit silmistäni”- musikaalia. Keväällä kokoonnumme myös Helsinki Caravaniin
ajoharjoittelun merkeissä.
Pääkslahden ja yhdistyksen aluesopimus täyttää ensi vuonna
40 vuotta. Asiaa juhlitaan Pääkslahdessa 26.-28.5.2017 järjestettävillä Rokkitreffeillä. Edellä mainituista tapahtumista saadaan
lisätietoa vuoden 2017 ykköslehdessä.
TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: TIMO AHO, ANNA-LIISA KETTUNEN,
ARMI YLIKORPI

860e

Alk.
Sis. 1 henk. koht.
kausikortin

760e

Alk.
Ilman kausikorttia
Talvipaikka käytössä
1.5.2017 asti

Varaukset ja tiedustelut
Sappeen Myyntipalvelu puh 020 755 9975

HUIPUN ESIINTYJÄT
La 26.11.
La 03.12.
La 28.01.
La 11.02.
La 11.03.
La 25.03.
La 01.04.

JVG
MARTTI SERVO & NAPANDER
LAURI TÄHKÄ
TUURE KILPELÄINEN
EVELIINA
STIG
VICKY ROSTI

Oikeudet muuutoksiin pidätetään

Syyskokousväkeä

TALVEN 2016-2017
KAUSIPAIKAT NYT
MYYNNISSÄ!

Katso kaikki
tapahtumat:
www.sappee.fi.

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
25

KARAVAANAREIDEN
KOKOONTUMINEN KESKELLÄ
LAHTI2017 JUHLAKISOJA!
SF-CARAVANIN JÄSENILLE ON NYT TARJOLLA HUIKEA PAKETTI HIIHDON
MM-KISOIHIN LAHTEEN 22.2.-5.3.2017.
Seitsemännet Lahdessa järjestettävät MM-kisat ovat Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden
suurin ja unohtumattomin tapahtuma, jossa talvilomakauden parhaan elämyksen täydentävät Seinäjoen
Tangomarkkinat, Heureka, YleX Pop sekä juhlakisa-alueen monipuoliset ravintola- ja ohjelmapalvelut.
SF-Caravan Lahden Seutu ry:n isännöimä caravan-alue sijaitsee aivan MM-kisatapahtumien ytimessä,
kivenheiton päässä stadionilta ja Lahden keskustasta. Siellä majoittuville SF-Caravanin
jäsenille on tarjolla MM-kisaliput erikoishintaan!
Paikkoja on rajoitetusti, joten toimi nopeasti.

MAJOITUSHINNAT:

40 €/vrk/yksikkö
400 €/13 vrk/ yksikkö ajalle 21.2-5.3.2017
Hinta sisältää lataussähkön n. 300W
CARAVAN-ALUEEN PALVELUT:
Wc, suihku, juomavesi, kemiallisen wc:n tyhjennys, kaasunmyynti.
Kauppa 0,5 km, ravintola 0,3 km, uimahalli 0,5 km,
pankkiautomaatti 0,7 km, apteekki 0,7 km, hiihtostadion 0,8 km,
kauppatori/palkintojen jako 0,6 km

LAHTI2017 -PÄÄSYLIPPUJEN HINNAT
SF-CARAVANIN JÄSENILLE:
LAHTI2017
TAPAHTUMAALUE

CARAVANALUE

Alla olevat hinnat sisältävät lippujen toimituskulut.

1) METSÄ & MONTTU (=ALUELIPPU)
Jokaisena kisapäivänä
• Aikuiset: 27,50 €
• Lapset/eläkeläiset/opiskelijat/varusmiehet/työttömät: 17 €

2) PÄÄSUORAN A2 –KATSOMO
23.-26.2. & 1.-4.3.
• Aikuiset: 72,50 €
• Lapset/eläkeläiset/opiskelijat/varusmiehet/työttömät: 62,50 €
28.2. & 5.3.
• Aikuiset: 57,50 €
• Lapset/eläkeläiset/opiskelijat/varusmiehet/työttömät: 47,50 €
Katso päivittäinen kisaohjelma: lahti2017.fi
Huom! Tarjous on vain SF-Caravanin jäsenille ja vaatii vähintään
yhden yön majoittumisen Lahti2017 -Caravan-alueella.
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Majoitus- ja lippupaketit ovat myynnissä 5.9.-31.12.2016.
Varaukset: www.sfclahdenseutu.fi
Kyselyt: lahti2017camping@gmail.com

Aikansa kutakin
Viime lehdessä jo kerroin muutosten tuulista, ja nyt syyskokouksen jälkeen onkin
hyvä todeta että eteenpäin mennään ja
usko tulevaisuuteen on taas luja. Hieno
kokous saatiin pidettyä, ja monia asioita
vietiin eteenpäin. Ensi vuodelle on uusi
hallitus kasassa ja puheenjohtajana vetovastuun aloittaa Perttu Tiikkainen. Hän
ottaa luotsatakseen hyvän yhdistyksen,
mukavan porukan ja kehittyvän alueen.
Nyt on hyvä edetä, Kangaslammen huoltorakennus on jo hyvällä mallilla ja rahavaroja kerätään myös lahjoituksin, kuten
jäsenistöltä tullut esitys syyskokouksessa
käsiteltiin. Voit siis tallettaa yhdistyksen
tilille haluamasi summan rahaa, laita maksun viestikenttään erikseen teksti ”lahjoitus huoltorakennusprojektiin”, niin summa käytetään huoltorakennuksen tarvike-/
urakointimaksuihin. Hallitus kiittää näin
hienosta esityksestä ja kannustaa kaikkia
osallistumaan! Ilman ylimääräisiä lahjoituksia huoltorakennus etenee hitaammin.
Talousarviossa on luonnollisesti huomioitu huoltorakennuksen valmistuminen ja
tavoitehan on kaikille selvä, haluamme
Kangaslammelle lisää kausipaikkalaisia
ja kävijöitä. Alue kiinnostaa monia ja koska olemme vielä oman yhdistyksen jäsenalue, vierailut järjestyvät kyllä, kun olet
meihin yhteydessä tai liityt jäseneksemme. Nykyäänhän liiton sääntöjen mukaan
voi kuulua useampaan yhdistykseen, joten
sekään ei ole mikään ongelma. Liiton jäsenmaksu maksetaan vain kerran. Mehän
emme nostaneet omaa jäsenmaksuamme
ensi vuodelle, kun emme sitä liitollekaan
sallineet. Tervetuloa siis jäseneksemme.

Se, mistä nyt sitten kovasti yritetään säästöä saada, on jäsentiedotus, eli tämä pitkäaikainen Keravaanari-lehti. Monta kertaa
on asia ollut tapetilla, mutta nyt oli aika
tehdä asiasta päätös ja tämä kokous asian
sitten ratkaisi. Etsimme edullisempaa tapaa tavoittaa jäsenet. Edelleen tiedotamme
lehdessä, yhteistyökumppanuus ja tyyli
vain muuttuvat. Keravaanari jää oletettavasti tämän numeron myötä historiaan.
Nimeä varmasti käytämme muutoin, mutta lehden nimenä se tuskin säilyy. Kehitämme myös nettisivustoa ja siellä tiedottamista sekä omaa sosiaalista mediaamme
(somea) ”nopean jutustelun muotoa” eli
suljettua Facebook-sivustoamme omille
jäsenillemme. Jäsenemme, ole yhteydessä
jos olet Facebookissa, niin liitämme sinut
sivulle mukaan. Sivut on tarkoitettu omille jäsenillemme ja heidän perheenjäsenille. Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa
myös päivittämään liiton jäsenrekisteriin
sähköpostiosoite, monella on voinut sekin
muuttua ja kenties tulevaisuudessa yritämme tavoittaa jäseniä myös sähköpostein.
Hallitukseen saimme nyt onneksi uuden
sihteerin, Seppo Kolin, jolla riittää paremmin aikaa ja ymmärrystä tähän tekniikkaan ja uskon, että ne, jotka sosiaalista
mediaa yhtään seuraavat tai haluavat seurata, saavat nyt vähän lisää luettavaa sinnekin. Askel kerrallaan, perinteitä kunnioittaen tulevaisuutta kohti. Kuten mediamaailmassa sanotaan, monikanavaisesti.
Täydelliseen monikanavaisuuteen meillä
ei rahkeet riitä, mutta vähän kerrallaan.
Tiedottaminen niin lehdessä, netissä kuin
somessakin tarvitsee aina sanoman ja tekijän ja oikean ajankohdan, ja välttämättä
yksi henkilö ei kaikkeen ehdi. Mutta antaa uuden hallituksen nyt sitten miettiä,

miten asia hoidetaan. Toiveita kuitenkin
kannattaa aina esittää ja ideoita, niin ne
asiat sitten etenevät.
Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistysten kanssa on ollut hedelmällistä ja erittäin opettavaista tehdä yhteistyötä lehden
parissa, KIITOS siitä. Kaikella on ollut
tarkoitus, aloittaessani lehtitoimikunnassa en ensimmäisenä vuonna kyllä mitään
ymmärtänyt. Sitten aikuisopiskelujen jälkeen, alkoi juttujen kirjoitus (ehkä) sujua.
Mutta hyödyn oikeastaan tajusin sen vasta
siirryttyäni ”lehtialalle” oikeisiin töihin.
Ei siis ollenkaan huono juttu, vaikken toimittaja olekaan.
Näin siis päättyy omalta osaltani hallitusja lehtityöskentely SF-Caravan Kerava
ry:ssä tältä erää. Kiitän kaikkia hallituksen
jäseniä, kaikkien näiden vuosien varrelta, opettavaisesta kokemuksesta, ihanasta
harrastustoiminnasta, tukemisesta elämän
kolhuissa ja iloissa, muiden yhdistysten
konkareita opastuksesta ja neuvoista,
liiton porukkaa ja erityisesti Timoa kaikenlaisesta ohjauksesta. No niin, enhän
minä mihinkään katoa, nyt minusta tulee
harrastaja… tai ehkä osallistun ja näyn
”avecina” aina joskus jossakin.
Saamieni kauniiden kukkien myötä jään
odottamaan taas uutta vaihetta elämääni,
kolmatta lastenlastani syntyväksi jouluksi.
Rakkauden täytteistä joulua kaikille
ja hyvää uutta vuotta 2017!
Ulla Sorvisto
SF-Caravan Kerava ry
Sihteeri

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t

Tuula Marjatta Järvinen, SF-C 41028

Unto Reimaluoto, SF-C 18108

s. 8.7.1948, k. 13.10.2016

s. 13.1.1947, k. 15.9.2016

Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Helsinki ry

Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Kerava ry

27

IIÄ

HE

Tervetuloa koko kansan
EKI LOTUA NIPUOJ-ATNIR caravan-kauppaan
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Espoon Koskelontieltä löydätte autot ja vaunut
kaikkeen matkailuun
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Rinta-Joupin Autoliikkeestä saatte
kokonaispalvelut matkailuajoneuvollenne:
* rahoitus * vakuutukset * varaosat * tarvikkeet * huollot

Asiantuntevat myyjämme opastavat valitsemaan
juuri oikean mallin. Meillä on kaikki valmiina.
Rinta-Joupin Autoliikkeessä käyvät vaihdossa kaikki nämä

6,7 km Turun moottoritieltä
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Rinta-Joupin Autoliike on yksi
Suomen suurimmista caravan-liikkeistä.
Yksilölliset palvelut räätälöidään
yli 60 vuoden ajoneuvokauppakokemuksella.

Edustamme Espoossa uusia LMC-, Carado-, Pössl-,
Hymer- ja Road Car -matkailuajoneuvoja

Kaikista nettisivujemme
yli 270 vaihtoehdosta voitte tehdä kaupat
meillä Espoossa.
Tutustukaa osoitteessa:

rinta-jouppi.com

Tervajoki | Espoo | Helsinki | Jyväskylä | Kempele | Keuruu | Kokkola | Mikkeli | Oulu | Pori | Rauma | Rovaniemi | Turku | Vaasa | Ylivieska
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Tervetuloa kaupoille! Palvelemme ma-pe 9-18 • la 10-15
osoitteessa Koskelontie 21 ESPOO

Marko Laine
040 1778 941

Ossi Liukka
040 1778 942

Syyskuussa vietettiin Vantaan Tallin alueella
lasten treffit. Perjantaina portit aukesivat klo
12 jonka jälkeen vaunuja saapuikin illan aikana
kivasti paikalle. Perjantai-iltana aikuisille järjestettiin tanssit Ylisille ja samaan aikaan nuoriso
discoili Alisilla.
Lauantaiaamuna kuntoiltiin ensiksi luontopolun
merkeissä ja nautittiin ihanasta syyssäästä. Polun jälkeen olikin tarjolla pullat kahvin kanssa ja
lapset herkutteli jäätelöllä ja mehulla.
Puuhapisteet aloitettiin ja tohinaa riitti kaikille,
jokaiselle oli järjestetty jonkinlaista ohjelmaa,
suurimman suosion sai kuitenkin nalleneuvola,
jonka hoidosta vastasi Sirpa. Kun nallet ja muut
puuhat saatiin suoritettua, niin alkoikin lasten
karaoke, karaokessa oli ihania pieniä laulajan alkuja. Kiitos myös Ryttylän VPK:lle joka alueella
kävi paloautolla sekä Satu Taseelle poniratsastuksen järjestämisestä.
Lopuksi päivä päätettiin vielä saunojen jälkeen
lapsien osalta discoon, jossa tarjoiltiin mehua ja
popcornia, tanssijoita riitti ja kaikilla tuntui olevan hauskaa. Discon jälkeen lauleskeltiin vielä
karaokea aikuisten kanssa, saatiin vielä pari
pientäkin laulamaan.

LASTEN TREFFIT 2.-4.9.2016

Sunnuntaina koko viikonloppu kruunattiin palkintojenjaolla.
Luontopolulla löytyi 8 kpl täysin oikeita vastauksia, joista arvottiin 4 voittajaa. Voittajia olivat
Lilja, Miko Jakku, Maisa ja Viivi Laitinen.
Lapsilla oli neljä eri sarjaa joista 4 parasta palkittiin:
Pojat 0-6 v.
Pojat 6-15 v
Adam		
1. Onni
Arttu		
2. Miro
Kristo		
3. Niko
Veeti		
4. Rico
Tytöt 0-6 v.
Ella		
Siiri		
Silja		
Sofia		

Tytöt 6-15 v.
1. Maisa
2. Miisa
3. Tea
4. Helmi

Myös aikuiset palkittiin omista kilpailuista. Naisten voittajia olivat Suvi, Trissan ja Sanna. Miesten voittajia olivat Ari, Marko ja Asko.

Palkinnot pojat 0-6 v.
Palkinnot pojat 6-15 v.

Kiitos kaikille osallistumisesta treffeille, toivottavasti kaikki viihtyivät. Omasta puolestani haluan
kiittää kaikkia Teitä jotka autoitte järjestämisessä ja teitte kanssamme kivan tapahtuman. Kiitos myös kaikille paikalla olleille vieraille sekä
kausipaikkalaisille. Yhteensä meitä oli paikalla
38 vaunukuntaa.

Johanna ja Jari Grönlund

Yllä Palkinnot tytöt 0-6 v.
Palkinnot tytöt 6-15 v.
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Syyspetanque ja nostalgiatapahtuma
Vantaan Tallilla 23.–25.9.2016
Petanquetulokset:
Naiset:
1. Terhi Kuusisto
2. Trissan Heikkilä
3. Ulla Hjelt
Miehet:
1. Jarmo Vekkeli
2. Lasse Kuusisto
3. Petu Nurminen
Tänä vuonna pelatLasse Jarmo
Petu
tiin Tallilla kahdet
petanquekisat. Nyt
syksyllä kisattiin
naisten ja miesten
henkilökohtaisesta
paremmuudesta.
Perjantaina ilmoittautui henkilökohtaisiin
petanquekisoihin viisi
naista ja neljätoista
miestä.
Lauantain kisoihin
muodostettiin miehistä kaksi lohkoa, joista
kummastakin kolme
parasta pelasivat
loppukilpailun. Naiset
pelasivat suoraan
palkintosijoista.
Kaikki pelit saatiin pelattua lauantain aikana, joten palkintojen jako voitiin suorittaa vielä samana päivänä.
Samaan aikaan pelien kanssa oli nostalgiatapahtuma, joka
alkoi puolelta päivin. Tapahtumaan osallistui yllättävänkin
monia entisiä Tallilaisia ja nuorisoa, jotka olivat olleet Tallilla vanhempiensa kanssa.
Vierailijoille ja ”paikalliselle” väelle oli järjestetty Ylisille
pullakahvit.
Yllätysohjelmana esiintyivät ”jätkät” - Nikke soitti
hanuria ja Seppo lauloi.
SF-C 30695
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Ulla

Terhi

Trissan

Vexi ja Jari musisoivat perjantaina

Leirinuotio
Tämän vuoden valojuhlat
onnistuivat mainiosti, vaikka sää oli kolea ja tuulinen.
Valoteokset olivat tosi hienoja ja niiden tekemiseen
oli todella panostettu.
Mielikuvitusta oli käytetty
teosten nimeämiseenkin.
Majakan valot

SF-C 30695

Heijastinkeiju, velho ja apuvelho
Yön luola (tässä vaiheessa vielä työn alla)

Puutarhuri kuutamolla

Kaamoksen karkoitus
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Joulurauhan julistus 2016
Silloin tapahtui, että Augustus, joka oli niinku keisarina, anto käskyn, että koko jengin tarvii pistää sille verot. Kyrenius oli silloin Syyrian dirikana. Niin toi Joosefkin lähti Galileasta Nasaret-Citystä, ja meni kynittäväks Juudean
Daavidin stadii, koska se kuului niiden jengiin.
Se skujas sinne yhdessä sen gimmafrendin kaa, joka venas beibii. Siel ollessa se Maria alko synnyttää. Se oli
sen eka ja se oli kundi. Maria duunas sille kapalot ja pisti sen seimeen, koska ne ei päässy paikalliseen motelliin, ku se oli ihan täys.
No siel lähellä oli jotain paimenhemmoja yöllä tsiigaamassa niiden elukoita. Ja äkkiä niiden edessä stondas enkeli ja kirkas flyysis ympäröi sen. Mut se enkeli sano, ”Ei mitään hämminkiä hei. Mä ilmoitan teille karseen ilon.
Jus tänään on Daavidin stadissa syntynyt vapahtaja. Tää on teille merkkinä. Se skidi punkkaa seimessä pamppereissa” Ja messissä ollut taivaallinen jengi sano: Jumalan on kunnia ylhäällä ja rauha täällä alhaalla meikäläisten joukossa, jota se diggaa.
Kun enkelit siit sitt silpas takas taivaaseen, paimenet funtsi: ”Lets kou to Piitlehemmiin et nähdään mistä tää fogelienkeli meille kerto. Ne löysi Marian ja Joosefin ja niiden skidin, joka bunkkas seimessä. Paimenet kerto jengille, mitä ne ties täst lapsesta. Maria pisti kaikki sydämmensä ja funtsi siellä niiden juttuja. Paimenet lähti takas
ja kiitti Loordii siitä, mitä oli nähny ja kuullu. Kaik oli niiku niille oli sanottu.
Tän on skrivannu joku 1900 – luvun Apostoli!

K aikkea hyvää joulupyhiksi ja koko ensi vuodeksi
aD 2017. Rauhaa ja ystävyyttä!
Osmoeerikki ja Einehellevi Lehtoalho.
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Jouluinen tervehdys kaikille karavaanareille
ja meitä tukeneille yrittäjille,
mainostajille ja yksityishenkilöille!

H yvää Joulua ja
M enestyksekästä Uutta Vuotta 2016!
SF-Caravan Espoo ry,
SF-Caravan Helsinki ry,
SF-Caravan Kerava ry,
SF-Caravan Vantaa ry

Karavaanariystäville
Joulumieltä rauhaisaa,
matkaa niin antoisaa,
onnea ja iloa vuodelle 2017
Toivottavat
Ulla0-6jav.Tarmo
Palkinnot pojat
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta 2017!
Caravaniystävät!
toivottaa : Henry ja Mervi

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2017
Minna Joensuu

Joulun aikaa rauhaisaa ja hyvää.
Turvallisia kilometrejä vuodelle 2017!
Toivovat Seppo ja Maarit Joensuu
Rauhallista Joulua ja
Matkailullista Uutta Vuotta 2017!
t. Armi ja Timi
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Matkailuajoneuvojen huoltoliike Nummelassa!
Suoritamme kaikkien matkailuautojen ja
matkailuvaunujen
- huollot (myös paikan päällä)
- kolarikorjaukset
- kosteusvauriokorjaukset
- muutostyöt
- lisävarusteasennukset
- Alde, Dometic, Electrolux, Primus, Traumatic
ja Thedfort huollot
- varaosat ja tarvikkeet

TM CARAVAN OY
Kaukoilantie 8
03100 NUMMELA
(Hongkong tavaratalon vieressä)

Matti Turunen 0400-486 037 Ari Mäkinen 0400-934 665

VARASTOINTIPALVELUT
Ympärivuotista varastointi- ja säilytyspalvelua sisätiloissa
Riihimäellä, erinomaisten yhteyksien varrella.
Varastoimme asuntoautot ja -vaunut sekä
autot ja veneet.
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CY

CMY

K

Jaakko Häti
Roope Häti

040 738 4316
040 845 6178

www.hati.ﬁ

Veljekset Häti Oy, Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi • Hallitilaa yli 4.000 m², ovien koko n. 6 x 6 m.
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Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu		
Mittarisähkö / kWh		
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.-30.4.)
Kuukausimaksu		
Kevätkausipaikka 		
Kesäkausipaikka		
Syyskausipaikka 		
Vuosipaikka		

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

Kangaslammen hinnasto 2016

Aluemaksut

Vuorokausimaksu

Kuukausipaikka (1 kk)
Neljännesvuosipaikka (3 kk)
Puolivuosipaikka (6 kk)
Vuosipaikka (12 kk)

6 vrk/sis. valosähkö, voimassa vuoden ostopäivästä.
Lisätietoja sihteeriltä.

Sähkömaksut

Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

Säilytyspaikat
- erikseen merkityillä paikoilla
- ei oleskeluoikeutta

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
puh: 050 5223 902
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.

80,00 € + sähkö
150,00 € + sähkö
250,00 € + sähkö
400,00 € + sähkö

Sarjalippu Kangaslammelle

Kausi- ja kuukausipaikkojen edellytyksenä on asennettuna
kWh-mittari. Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella)
125 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella)
18 €
Päiväkäyntimaksu / matkailuajoneuvo
7€
Pesukone/kerta		
3€
11kg kaasupullo		
23€

Tapahtumamaksu erikseen

13,00 €/vrk sis. valosähkön

Kausipaikkamaksut

70,00 €

Mittarisähkö
0,25 €/kWh
Kangaslammen alueella edellytetään oman mittarin käyttöä.
Alueella ei ole mahdollisuutta käyttää sähköä lämmitykseen eikä
ilmastointilaitteeseen.

Muut maksut

Ulkojäsenmaksu
10,00 €/vuosi
- hinta sisältyy ensimmäiseen käyntivuorokauteen
- ulkojäsenet vierailevat vuorokausihinnoilla
Rantasaunan perhesaunavuoro, 50 min
15,00 €
- ennen tai jälkeen yleisiä vuoroja, tarvittaessa osallistuttava
lämmitykseen
20,00 €/kk

Kaasupullo, vaihto
24,00 €
Kaasun myyntiä hoitavat paikalla ollessaan Jari Kettunen,
Päivi Kulmala, Annikka Rakkolainen, Kaija Salonen ja Erkki Stranius.

Lisätietoja:

Erkki Stranius
Päivi Kulmala
Kaija Salonen

puh 044-2922231
puh 044-5337117
puh 0400-806276

erkki.stranius@gmail.com
paivi.kulmala32@gmail.com
kaija.salonen@gmail.com

SF-Caravan Kerava ry:n tilinumero:
Danske Bank FI8680001300560472
Merkitse viesti-kenttään erittely kaikista eri suorituksista, kiitos
Alueen osoite:

Alhaistentie 77, 15560 Nastola

Miten yhdistystemme jäseneksi?

Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen jäsenlehti.
Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat liittyä jonkin
yhdistyksemme jäseneksi, on siihen kolme mahdollisuutta. Liittyminen
hoidetaan kaikissa tapauksissa SF-Caravan ry:n jäsenrekisterin
kautta (jasenrekisteri@karavaanarit.fi).

HELSINKI

Jos olet jo SF-Caravan ry:n jäsen jossain toisessa yhdistyksessä, voit valita joko
lisäjäsenyyden jo voimassa olevan paikallisyhdistyksen jäsenyyden lisäksi tai sitten
voit erota toisesta ja liittyä johonkin yhdistyksistämme. Jos et vielä ole SF- Caravan
ry:n jäsen, tulee sinun liittyä ensin sen jäseneksi. Muista aina liittyessäsi mainita oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Kerava 063, Vantaa 023).
Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 24,50 €, johon lisätään valitsemasi
paikallisyhdistyksen osuus 14 € - 18 €.
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Tapahtuma- ja treffikalenteri 2016-2017
2016

JOULUKUU

2.-4.
14.
31.12-1.1.

Pikkujoulu Vantaan Tallilla
Glögitilaisuus toimistolla
Uusi Vuosi Vantaan Tallilla

SF-C Vantaa
SF-C Helsinki
SF-C Vantaa

TAMMIKUU

13.-15.
20.-22.

Caravan Show Turku
Caravan 2017, Helsinki

MAALISKUU

10.-12.

Pilkkikisat Messilässä

SF-C Helsinki

HUHTIKUU

1.
15.
22.

Teatteripäivä, Peacock
Kevättapahtuma
Keravan yhdistyksen kevätkokous

SF-C Helsinki
SF-C Kerava
SF-C Kerava

TOUKOKUU

5.-7.
26.-28.

Turvatreffit Kangaslammella
Aluesopimuksen 40 vuotisjuhlat/ Rokkitreffit

SF-C Kerava
Pääkslahti, SF-C Helsinki

ELOKUU

25.-27.

Syntymäpäiväjuhlat Kangaslammella

SF-C Kerava

LOKAKUU

28.

Keravan yhdistyksen syyskokous

SF-C Kerava

MARRASKUU

25.

Pikkujoulut Kangaslammella

SF-C Kerava

2017

TERVETULOA!

Glögitilaisuuteen
Helsingin yhdistyksen toimistolle
14.12.2016 klo 15.00-18.00
Toimistolla on tarjolla glögiä sekä jouluun liittyviä
leivonnaisia. Niille, jotka eivät glögistä välitä, löytyy
toki myös kahvia, teetä ja mehua.
Tilaisuudessa voi katsella kuluneen vuoden aikana
arkistoon kertyneitä kuvia eri tapahtumista ja
vaihtaa kuulumisia tuttujen kanssa.

