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Puheenjohtaja

Seppo Joensuu

040 166 2195

Varapuheenjohtaja

Juha Rakkola
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Sihteeri

Martti Monto
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Rahastonhoitaja

Maarit Joensuu
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Tietotekniikka vastaava

Kimmo Ruoho

Jäsenkirjuri

Seppo Joensuu

040 166 2195

Kalustonhoitaja

Martti Lamberg

050 558 1656

Nuorisoasiamies

Kimmo Ruoho

Rakennustekniikka

Mika Rostén

0500 945 088

Tekninen yhdyshenkilö

Hannu Kivikoski

050 520 1563

SF-Caravan Helsinki r.y.
www.sf-caravanhelsinki.fi
e-mail: Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi
Facebook: SFC-Helsinki

Hallitus 2018		
puhelin
Puheenjohtaja
Saarikoski Kim
050 438 5133
kim.saarikoski@welho.com
Varapuheenjohtaja
Lindholm Dag
0400 433 131
dag.lindholm@pp.inet.fi
Sihteeri/Tiedottaja
Ylikorpi Armi		
armi.ylikorpi@gmail.com
Jäsenet
Ahveninen Risto
040 587 0096
risto.ahveninen@gmail.com
Björkroth Paul
0400 421 863
paul.bjorkroth@gmail.com
En Anne
0400 427 413
Kettunen Anna-Liisa 0400 728 422
suorela.a@gmail.com
Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
pihlis@iki.fi
Sippola Risto
045 260 8680
sippola47@msn.com
Muut toimihenkilöt
Talousvastaava
Ylikorpi Armi		
armi.ylikorpi@gmail.com
Jäsenkirjuri

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. 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.

SF-Caravan Vantaa r.y.
www.sfc-vantaa.fi

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
Pankki DanskeBank IBAN FI80 8013 0710 1767 18
Hallitus 5/2017- 4/2018
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Sihteeri:

Kettunen Anna-Liisa 0400 728 422
suorela.a@gmail.com

Toimintatoimikunnan pj Björkroth Marjo-Riitta 0400 880 378
marjoriitta.bjorkroth@gmail.com

Kari Koskinen
0400 420 323
koskinenvaunussa@gmail.com
Marko Keränen
0400 961 798
raksa.keranen@luukku.com
Martti Jarva
050 591 3824
martti.jarva@welho.com
Susanna Pihkala
045 202 9308
susanna.pihkala@saunalahti.fi
Tuula Lahdenperä
050 313 0587
tuula.lahdenpera@outlook.com
Jari Laine
0400 484 190
jari.laine@epa-lattiat.fi
Jarmo Vekkeli
0400 644 329
jarmovekkeli@gmail.com

Kalustonhoitaja/
Ajotaitovastaava

Aho Timo
0400 346 443
timo.aho@gmail.com

Toimitsijat
Jäsenkirjuri:

Matkailuasiamies

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

Tiedotus- ja PR-henkilö:

Kari Koskinen

Rahastonhoitaja:

Tuula Lahdenperä

Kotisivujen ylläpitäjä

Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
pihlis@iki.fi

Jäsentarvikkeet:

Jari Laine

Toimikunnat
Tallitoimikunta (Pehtoori):

Jari Laine

Tiedotustoimikunta:

Kari Koskinen, Tomi Rissanen

Internet:

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

Turvatoimikunta:

Kari Koskinen

Jäsenetualueiden yhdyshenkilöt
Kultahiekka
Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
pihlis@iki.fi
Pääkslahti
Sippola Risto
045 260 8680
sippola47@msn.com
Yhdistyksen toimisto
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Susanna Pihkala
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1/4 sivu
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Nro
1
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5.1.2018
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24.8.2018
26.10.2018
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18
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OSOITTEENMUUTOKSET
Liiton jäsenkirjuri (03) 615 3133
jasenrekisteri@karavaanarit.fi

PAINOPAIKKA
Grano Oy, Vantaa

Kannen kuva: Maarit Joensuu

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.
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Pääkirjoitus

Vaikka vuodenvaihteesta on kulunut jo jonkin aikaa, rohkenen
vielä toivottaa Hyvää Uutta Caravaanarivuotta!
Hiljaistahan tuolla leirintäalueilla näyttää olevan, ainakin täällä
etelässä. Tätä kirjoitettaessa ei ole talvi edes kunnolla alkanut,
luntakin vain näöksi. Jäätä ei ole kuin grogilasissa. Ehkäpä tuo
vielä iloksi muuttuu ja saamme kunnon talviset ulkoilukelit.
Alkava vuosi on oman yhdistyksemme osalta melkoisen rauhallinen, hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan emme järjestä isompia tapahtumia päähuomion ollessa 50-vuotisjuhlien
järjestelyissä. Niissä olemmekin edistyneet melkoisen hyvin,
ohjelmarunko on tehty ja esiintyjät buukattu. Myös leirintään
liittyvät asiat alkavat olla järjestyksessä, toki työtä on vielä jäljellä jotta saamme hiottua yksityiskohdat kuntoon. Uskon, että
juhlistamme tulee yhdistyksemme arvon mukaiset.

Tarkimmat teistä ovatkin varmaan huomanneet että
Espoon ja Helsingin yhdistysten nettisivuilla on koko
lehti luettavissa PDF-muodossa. Nyt voi tämän mainion
läpyskän lukea vaikka ei olisi kotimaisemissa lehden
ilmestyessä. Toki lehti jatkaa myös entisessä tutussa ja
turvallisessa paperiformaatissa. Uskon että on kuitenkin vain ajan kysymys milloin lehti siirtyy vain nettiin.
Ihan lähiaikoina tämä tuskin tapahtuu, mutta jatkuva
kustannusten nousu tekee tämän askeleen välttämättömäksi. Median siirtyessä nettiin ainakin yksi asia tulee
helpommaksi, ei tarvitse raahata noita riivatun painavia
jätepapereita alas kolmannesta kerroksesta.
Viime lehdessämme julistimme kansikuvakilpailun
lukijapalautteen perusteella ja vastauksia tulikin tasan
nolla. Jopa sanaristikon ratkaisuja tuli enemmän. Kansikuvaehdotuksia saa toki lähettää milloin vain, otamme
mielellämme niitä vastaan.
Toivomme myös muuta palautetta, emmehän voi tehdä
lehteä jos emme tiedä mitä mieltä lukijat ovat. Välillä
tulee tunne, että harjoittaa varjonyrkkeilyä pimeässä
huoneessa. Palautteet käsitellään aina toimikunnan
kokouksessa ja joskus ne jopa saavat aikaan muutoksia.
Uutta kansikuvakilpailua tuskin ihan lähiaikoina julistamme.

Terveisin
Kim Saarikoski
Päätoimittaja

Liitossa aloittelee uusi puheenjohtaja ja haluankin toivottaa Olli
Rusille kaikkea mahdollista menestystä vaikeassa toimessa.
Viime vuonna liiton jäsenmäärä laski hieman, vaikka orastavan
talouskasvun aikana luulisi jäsenmäärän kasvavan tai pysyvän
ennallaan, semminkin kun auto- ja vaunukauppiaat kertovat
kohtuullisen hyvästä myynnistä. Varmaan eräs jäsenmäärään
vaikuttava seikka on jäsenistön ikääntyminen ja sitä mukaa
luonnollinen poistuma. Liitoa ja nimenomaan yhdistyksiä tulisi
saada houkuttelevammaksi nuoremmille sukupolville. Miten
se tehdään, onkin kokonaan toinen juttu. Näyttää siltä että kun
lapsi kasvaa teini-ikäiseksi hän katoaa toiminnastamme, kunnes palaa takaisin 30-40 vuoden
iässä saatuaan omia lapsia, jos palaa. Toinen ilmiselvä ryhmä ovat
noin 60-vuotiaat, jotka hankkivat
kulkupelin eläkepäivien ratoksi.
Näillä kahdella ryhmällä ei taida
olla paljoa yhteistä ja vaatimukset
yhdistysten palveluista taitavat olla aika erilaisia.
Talvisin(toivottavasti) terveisin

TERVETULOA KATSOMAAN KARAVAANARIN TAITOAJOA ELI CARAMBAA

Vuoden 2018 Caramba Cup:in avausosakilpailu ajetaan

lauantaina 5.5.2018
Järvenpään Kavikan kentällä
osoitteessa Tempo 4, Järvenpää

Kilpailu alkaa klo 11.00

Caramba Cup osakilpailussa on kaksi kierrosta, jossa
kussakin ajetaan kolme kuviota. Kierrosten välissä on tauko,
jolloin rata muutetaan. Nopein kuljettaja voittaa.
Matkailuvaunuyhdistelmäpuolen puolustava mestari on
Helsingin yhdistyksen Elis Bussman ja matkailuautopuolen
puolustava mestari Väst-Nylandin Karl-Olof Grönholm.
Kierrosten välisellä tauolla on mahdollista kohtuuhintaan
ostaa kahvia ja pientä purtavaa.
Kilpailuun saapuvaa yleisöä muistutetaan ottamaan omat
tuolit mukaan sekä varautumaan Suomen sääolosuhteisiin.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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Vuosi 2018 on merkittävä vuosi yhdistyksen toiminnassa.
SF-Caravan Espoo ry ja SF-Caravan Helsinki ry juhlistavat maaliskuussa yhdistysten yhteistyösopimuksen
allekirjoitusta 20 vuotta sitten. Yhdistyksillä on tänä
päivänä yhteensä 3261 jäsentä. Lue erillinen artikkeli
ja kutsu maaliskuussa olevalle avoimien ovien päivälle.
Ota kutsu vastaan ja tule kahville kanssamme toimistolle
osoitteeseen Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki.
SF-Caravan Espoo ry uudisti nettisivujaan, nyt voit lukea
netistä Ekanaari-lehdet toistaiseksi vuodesta 2015 viimeisimpään numeroon asti.
”Liikkuva koti on siellä missä sinäkin.”

Matkailuajoneuvoala on kehittynyt
hyvin vuonna 2017

Yhdessä olemme enemmän!
SF-Caravan Espoo ry perustettiin 30.10.1975 keräämään yhteen samanhenkisiä matkailusta kiinnostuneita ihmisiä, joiden liikkumisvälineenä
on joko matkailuauto tai -vaunuyhdistelmä. Tarkoituksena oli kehittää
harrastustoimintaa ja osallistua etujärjestötyöhön kymmenen vuotta
aiemmin perustetun liiton riveissä. Espoolaiset ovat olleet kiitettävän
ahkeria tässä toiminnassa ja jäsenistömme ääni on tullut valtakunnallisesti kuulluksi. Toki vielä on tehtävää caravanmatkailun kehittämiseksi,
mutta meillä on vahva edustus liiton toiminnassa.
Yhdistyksen perinteisiin on kuulunut jäseniltä tulleiden viestien kokoaminen yhteen ja viestittäminen liittoon edunvalvonnan ja arvostuksen
nostamiseksi liikenteessä ja matkailualalla.
Vuodenvaihde toi uudenlaisia haasteita yhdistystoimintaan henkilörekistereiden käytölle ja tietosuojalle asetettujen vaatimusten toteuttamiseksi. Yhdistyksen tärkeä tehtävä on tarjota jäsenille turvaa ja
tietoa sääntöviidakon muuttuvissa tilanteissa. Liitto tukee tätä toimintaa
kouluttamalla ja neuvomalla pulmatilanteissa. Yhdistyksen vapaaehtoistyöhön ja toimintaan motivaationa on työn merkityksellisyys,
jäsenten kohtaaminen ja avuksi oleminen. Caravanmatkailu on ympäristöystävällistä matkailua.

Matkailuajoneuvoalalla oli yli viidenneksen kasvu 2017.
Vuosi 2017 oli käännekohta matkailuajoneuvokaupassa.
Useita vuosia laskusuunnassa ollut vaunumyynti saatiin
kasvuun. Toimialan ensirekisteröinnit kasvoivat lähes 21
%. Matkailuautoja myytiin yli 21 % edellisvuotta enemmän ja matkailuvaunuja lähes 20 % enemmän.
Tehdasvalmisteisia matkailuautoja ensirekisteröitiin koko vuonna yhteensä 1138 kpl, jossa oli kasvua 201 kpl.
Matkailuvaunukauppa lähti vihdoin nousuun.
Vuonna 2017 myytiin peräti 107 matkailuvaunua enemmän kuin vuonna 2016. Kasvua oli lähes 20 %. Kokonaismyyntimäärä oli 652 kpl, kertoo toiminnanjohtaja
Antti Siljamäki, Matkailuajoneuvotuojat ry antti.siljamaki@liikkuvakoti.fi

SF-Caravan Espoo ry:n hallitus kiittää kaikkia vuodesta
2017 ja toivottaa vapaaehtoistyössä ahertaneille apujoukoille, jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen ja kaikille
leirintämatkailusta kiinnostuneille hyvää ja antoisaa alkanutta vuotta 2018. Muistathan, että jäsenyydestä on
iloa ja etua. Osallistu kanssamme.
Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry
Puheenjohtaja

SF-Caravan ry:ssä puhaltavat uudet tuulet, sillä keväällä valittu liiton
uusi puheenjohtaja Olli Rusi aloitti kolmen vuoden työrupeamansa.
Caravan-lehden nro 1:n puheenjohtajan palstalla Olli toteaa: ”Harrastuksellamme on mahdollista saada merkittävä rooli matkailun kehittämisessä Suomen hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös kansainvälisyytemme on tässä erinomaisen hyödykäs voimavara. ”
Onnittelut ja antoisaa aherrusta kattojärjestömme uudelle puheenjohtajalle Olli Rusille. Samalla haluan kiittää entistä puheenjohtajaa Juha
Hämäläistä monivuotisesta pitkäjänteisestä työstä harrastuksemme
arvostuksen nostamiseksi.
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Talvinen tervehdys Vantaan Tallilta
Aikaisempiin vuosiin verrattuna tämä
loppuvuosi oli Vantaan Tallilla melko
juhlavaa. Suomi 100 juhlien suunnittelu,
viikkojen valmistelu ja itse tapahtuma
joulukuun alussa vaati yli kymmenen
talkoolaisen panoksen. Illan juhlavastaanotto, tarjoiluineen ja ilotulituksineen jää
varmasti kaikkien mukana olleiden mieleen pitkäksi aikaa. Erityiskiitos Nikke ja
karavanpojille yllätysohjelman järjestämisestä. Viimeisenä vielä Tallin vuoden-

Tuula ja Mauri Oinonen

vaihde, joka vietettiin Ylisillä mukavalla
porukalla. Päivä taisi olla ensimmäinen
sateeton moneen viikkoon.
Vuoden karavaanariperheeksi valittiin
Tuula ja Mauri Oinonen. He ovat aina
iloisina valmiina osallistumaan kun jotain
tehdään tai joku tarvitsee apua. Onnitteluni Tuulalle ja Maurille, valinta meni
mielestäni oikeaan osoitteeseen.

Mikäli pakkasia ja lunta riittää teemme
vanhalle lentopallokentälle luistinradan
lapsille ja kukkulalta on tarkoitus tehdä
liukumäki pellolle.
Päätimme vielä kerran jatkaa ”alle
35-vuotias” tarjoustamme, joka päättyy
31.5.2018. Tälle kampanjalle tulee vielä
jatkoa, josta lisää myöhemmin keväällä.
Vuoden 2018 tapahtumakalenteri löytyy
tämän lehden takasivulta
Hyvää alkanutta uutta vuotta 2018

Vantaan Tallin aluetta ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Syksyllä Liitto järjesti yhdistyksille mahdollisuuden hankkia defibrillaattori yhteishankintana. Tartuimme
tarjoukseen ja hankimme laitteen, joka
toimitettiinkin jo Vantaan Tallille. Laitteen käyttökoulutusta tullaan antamaan
toimittajan toimesta. Pyrimme järjestämään koulutuksen vielä helmikuun aikana. Ajankohta tiedotetaan nettisivullamme ja somessa heti kun päivä varmistuu.

Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry puheenjohtaja

Nyt odottelemme lumisateita, jotta saisimme Tallin maastoon hiihtolatuja ja
pääsisimme hiihtämään. Syksyllä saimme jätekatoksen läheisyyteen uuden porakaivon, josta saamme vettä myös talvella.

Royal 630 TDLKS

TMi910

Sijoita paratiisiin

Näissä Kaben paratiiseissa sijoitus kohdentuu omaan mukavuuteesi ja hyvään oloon. Siksi näitä timantteja on hiottu 60 vuotta
paratiisikuntoon. Suuri kiitos siitä kuuluu rakentavaa palautetta antaville asiakkaillemme ja jälleenmyyjillemme. Työmme jatkuu
intohimoisesti innovoiden sekä hyvää käsityöperinnettä ja teknologiaa hyödyntäen. Tervetuloa paratiisiin!

www.kabe.se/fi
Kaben matkailuvaunujen- ja autojen*) jälleenmyyjät:
• Helsinki/Vantaa Helsinki Caravan Oy *)
(09) 2766560
• Jalasjärvi
Jalasjärven Kalustetalo
(06) 4560669
• Jyväskylä
Jyväs-Caravan *)
0400 407 066
• Kajaani
Kemppaisen Auto Oy
(08) 614 0464
• Kempele
JP-Caravan Oy
050 3030 819
• Kokkola
Kokkolan Vaunupalvelu Oy 040 515 8159
• Kouvola
Kouvolan Vaunu Oy *)
(05) 311 9077
• Kuopio
Caravan Larvanto
017 5800 645
• Kuopio
J. Rinta-Jouppi Oy *)
017 36830 00
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www.helsinkicaravan.fi
www.jyvascaravan.fi
www.kemppaisenauto.fi
www. jpcaravan.fi
www.vaunupalvelu.fi
www.kouvolanvaunu.com
www.caravanlarvanto.fi
www.rintajouppi.fi

• Lahti
• Lappeenranta
• Rovaniemi
• Salo
• Seinäjoki
• Tampere
• Turku
• Tuusula
• Vantaa

J. Rinata-Jouppi Oy *)
020 7881310
J. Rinta-Jouppi Oy *)
020 7881340
Caravankeskus Reatalo *) (016) 315 440
Auto Simelius Oy
(02) 733 1550
J. Rinta-Jouppi Oy *)
06 4201800
Caravan Erälaukko Oy *) 020 75 59960
Turun Länsi-Vankkurit Oy*) (02) 274 9880
K&K Kivinen Oy
(09) 273 1707
J. Rinta-Jouppi Oy *)
(09) 25257500

www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.reatalo.net
www.auto-simelius.fi
www.rintajouppi.fi
www.eralaukko.fi
www.lansivankkurit.com
www.kkkivinen.fi
www.rintajouppi.fi

Uusi lupaava vuosi karavaanarille
Odotukset harrastukselle korkealla? Niin
minullakin. Moni asia osoittaa samaan
suuntaan. Sekä harrastuksemme että
koko maamme on pääsemässä pitkäaikaisesta mollivoittoisuudesta kohti positiivisempaa virettä. Tämä nähdään niin
matkailuajoneuvojen rekisteröinneistä,
matkailun kysynnän kasvusta kuin yleisestä talouden varovaisesta toipumisesta.
Totta, kaikkia se ei kohtaa samanaikaisesti ja samalla tavoin, mutta suunta on
hyvä.
Parhaillaan haaveillaan ja suunnitellaan
tulevan kauden innostavia matkoja ja
elämyksiä matkailuajoneuvossa. Osalle
harrastukseen ei edes tule kausikatkoa.
Mielestäni on luonnollista että yli 63.000
jäsenen harrastukseen mahtuu monia erilaisia tapoja harrastaa matkailuajoneuvoja. Vapaus, vaihtelu ja omatoiminen vastuullisuus taitavat todellakin edelleen olla
karavaanariharrastuksen kantava perusta.
Osalle meistä myös kansainvälisyys on
tuon myötä keskeinen arvo. Väitän että
karavaanari voi keskimääräistä paremmin
juuri harrastuksemme vuoksi - juuri haaveillessaan ja toteuttaessaan näitä omien
mieltymystensä mukaisia haaveita.

Karavaanari on toiselle karavaanari.
Minua puhutteli joulun alla tosi syvältä
Operaatio Messilä, jossa ryhmä kausipaikkalaisia hankkivat kunnossa olevan
käytetyn matkailuvaunun varusteineen
henkilölle, joka pääasiallisesti vietti aikaa
kunnoltaan ala-arvoisessa vaunussa. Toisesta karavaanarista välittäminen ja ryhtyminen toimiin kaverin auttamiseksi on
arvokas asia. Tämä toimi on mielestäni
kunniaksi niin tekijöilleen kuin koko harrastuksellekin. Tämä on harrastus, jonka
kattojärjestön puheenjohtajaksi ryhtyminen on sekä kunnia että ilo!

vaihdamme ajatuksia tulevista asioista jo
ennen niiden tuloa päätettäviksi. Tehdään
yhdessä, on teema jolle voimme antaa
myös tässä mielessä uutta sisältöä. Olen
myös itse jo ryhtynyt avaamaan harrastuksellemme uusia yhteyksiä. Tavoitteena
on nostaa harrastustamme entistäkin arvostetummaksi ja paremmin tunnetuksi,
tarvittaessa yhteistyössä muiden päämääriämme tukevien tahojen kanssa.
Siihen meidän pitää ponnistella yhdessä
ja luotan teidän omalta osaltanne panostavan aktiivisina vaikuttajina harrastuksemme menestymiseen.
Hyvää alkanutta vuotta 2018!

Millä miettein aloitan oman puheenjohtajakauteni SF-Caravan ry:n puheenjohtajana? Liiton luottamustoimi on jäsenyhdistysten ja harrastajien palvelutehtävä.
Viime vuoden aikana on jo käynnistetty
uusia asioita. Liittohallituksen jäsenille
on nimetty vastuualueet. Tähän sisältyy
ajatus asioiden valmistelusta, johon näiden luottamushenkilöiden johdolla voivat osallistua myös muut harrastuksemme kehittymistä omalla vapaaehtoisella
panoksellaan tukevat henkilöt. Meillä on
yhteen laskettuna paljon ja monipuolista
osaamista. Kaavailen käynnistäväni liiton
jäsenyhdistysten puheenjohtajien kanssa
vuorovaikutuksellisen viestinnän, jolla

Olli Rusi
SF-Caravan ry puheenjohtaja

PILKKIKISA MESSILÄSSÄ
Tervetuloa mukaan pilkkikisaan 10.3.2018 Messilään
Ilmoittautuminen kilpailuun on 10.3.2018 klo 9.30
Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.
Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/ henkilö, lapset maksutta.

Messilän Sudenpesä/ Kota on käytössämme perjantaina 9.3.2018.
Messilä Campingin viikonlopun pakettihinta pilkkitapahtumaan saapuville 9.- 11.3.2018 on
50 €/ vaunu - tai autokunta, sisältää matkailuajoneuvopaikan sähköllä.
Yhden yön taktiikalla matkaavien hinta on 25 €/ vuorokausi, hinta sisältää sähkön.
Lauantain ja sunnuntain lounasbuffetin saa hintaan 7,50 €/henkilö.
Mainitse alueelle saapuessasi osallistuvasi SF-C Helsingin pilkkikisoihin.
Järjestää:
Messilän ravintolassa on lauantai-iltana tanssit.

SF-Caravan Helsinki ry
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Kokouskutsu

Kokouskutsu

HELSINKI

SF-CARAVAN ESPOO ry:n
sääntömääräinen

SF- CARAVAN HELSINKI ry:n
sääntömääräinen

kevätkokous

kevätkokous

pidetään

maanantaina 28.5.2018 klo 18.00

pidetään 23.5.2018
kello 18.00

Helsinki Caravan Oy:n tiloissa,
Mestarintie 2, 01730 VANTAA

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

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4 §:n määräämät asiat.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4 § määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Kahvitarjoilu ennen kokousta.

Tervetuloa!

Tervetuloa!

SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

SF-Caravan Espoo ry:n hallitus

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Vantaa Ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään 14.4.2018 klo 14:00
Vantaan tallilla
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 13:30
Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille määräämät asiat.
Esityslistalla on mm. puheenjohtajan valinta.
Tervetuloa!
Hallitus
8

TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

Tarjoamme myös
- laitteiden pesupalvelut
- veneiden kuljetuspalvelut
- akkujen latauspalvelun
- ionisoinnin sisätiloille ym.

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

Lisätietoja palveluistamme saat
soittamalla tai www.hati.fi
Asuntoauto • asuntovaunu • vene
henkilöauto • moottoripyörä • mopo
moottorikelkka • mönkijä • golfauto jne.
Meille mahtuu.

E 12
Riihimäki
Turku
200 km

Hanko
140 km

Lahti
50 km
54

Helsinki
70 km

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

www.hati.fi
Jaakko 040 738 4316

Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!
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Juha Rakkola
Glögitilaisuus keräsi porukkaa toimistolle, ikkunan edessä istuvat Jatta Laakso-Vuorinen ja
Irja Laakso.

Kuulumisia Helsingin yhdistyksestä
Yhdistys kiittää

Yhdistys on menneenä vuonna saanut
erilaisia arpajaisvoitoiksi ja kilpailujen
palkinnoiksi tarkoitettuja tavaroita lahjoituksena nykyisiltä ja entisiltä jäseniltään,
joista alla muutama poiminta.
Yhdistyksemme entinen aktiivijäsen Tea
Andersson lahjoitti maalaamiaan Helsinki-aiheisia tauluja jaettavaksi jossain
tilaisuudessa. Tea lahjoitti samassa yhteydessä myös nipun itse kirjoittamiaan
lastenkirjoja.
Tea on Suomen Taiteilijat ry:n kunniajäsen, jonka teoksista on mm. painettu
SPR:n ja Sotainvalidien keskusliiton joulukortteja.
Kiitämme Teaa jälleen kerran arvokkaista
lahjoituksista!
Tea Andersson

Irja Laakso (SF-C 119) ja Jatta LaaksoVuorinen toivat joulukuun glögitilaisuuteen Irjan kätköistä löytämiään aarteita
yhdistyksen menneisyydestä. Aarteet on
nyt siirretty yhdistyksen nostalgia-osioon,
johon on taltioitu runsaasti erilaisia esineitä menneiltä vuosikymmeniltä. Suuret
kiitokset korvaamattomista esineistä!

Taustavoimat tekevät
tärkeää työtä

Jäsenlehtemme toimituskunta on esitelty
tämän lehden sivuilla. Toimituskuntahan
rakentaa lehteä monen ihmisen voimin,
jotta se aikataulun mukaisesti on lukijoillaan. Lehden toimituskunnan taustalla
häärii tärkeä henkilö, nimittäin ilmoitusmyyjä Juha Rakkola.
Juha tekee vuosittain melkoisen
työrupeaman ilmoitusten saamiseksi
lehteemme. Juha käyttää useita työtunteja ilmoittajien kanssa sähköpostitse ja
puhelimitse käytävään yhteydenpitoon;
henkilökohtaisia käyntejä ilmoittajien toimipisteissä on myös paljon.
Juha toimittaa lisäksi jokaisen lehden
ilmestymisen jälkeen nipun lehtiä ilmoittajien toimipaikkoihin luettavaksi ja jaettavaksi heidän asiakkailleen.
Suuret kiitokset Juhalle vuoden 2017
työpanoksesta!

Helsinki isännöi
Caramba Cup
osakilpailua

Helsingin yhdistys on muutaman vuoden tauon jälkeen saanut isännöitäväkseen karavaanarin taitoajon eli Caramban
osakilpailun. Vuoden 2018 Caramba Cup
starttaa 5.5.2018 Järvenpään Kavikalla
ajettavalla osakilpailulla. Kisapaikalla
on tarjolla kahvia ja särvintä.
Caramban päätuomari Olof Bussman
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on esittänyt toivomuksen, että kilpailuun
tulisi mukaan myös aloittelijoita.
Osakilpailuun toivotaan runsasta yleisöä kannustamaan kilpailijoita. Yleisöä
muistutetaan ottamaan omat tuolit mukaan ja varustautumaan Suomen kevätsäähän.
Kilpailuviikonlopun majoitus on järjestetty Järvenpään Vanhankylänniemeen.
Caramba kilpailussa ajetaan kaksi kierrosta, joissa kussakin on kolme suoritettavaa kuviota. Kierrosten välillä on tauko,
jolloin ehtii hyvin juoda kahvia. Kierrosten yhteisaika ratkaisee eli nopein ja
vähiten virheitä saanut kilpailija voittaa.
Kilpailijat saavat virhesekunteja keilan
kaatamisesta, ajolinjan korjauksesta, sutimisesta ym. Keilan kaatamisesta seuraa
lisäksi se, että ajettavana oleva kuvio tulee aloittaa uudelleen. Mikäli tätä ei tee,
seuraa hylkääminen.
Kilpailun ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.
Ennen Cup kauden alkua kisataan TalviCarambassa Rajamäellä; kilpailu ajetaan
24.2.2018 ja siitä löytyy lisätietoja liiton
kotisivuilta.
Helsingin yhdistyksen Caramba-tiimi menestyi varsin hyvin kaudella 2017. Matkailuvaunuyhdistelmäpuolen voittajaksi
ajoi Elis Bussman, toiseksi Janne Kallio,
neljänneksi Ilari Lepola ja viidenneksi
Bror-Erik Nyholm. Loppukauden estyneenä ollut Timo Aho täydensi yhdistyksen menestystä sijoittuen seitsemänneksi.
Matkailuautopuolella saatiin hopeasija Juhani Peterin toimesta ja pronssipalli Kari
Härkösen toimesta. Marjo-Riitta Björkroth ja Paul Björkroth osallistuivat matkailuautopuolella kahteen osakilpailuun.
Marjo-Riitta ajoi tosin omassa sarjassaan.
Tsemppiä Carambisteille tulevaan kauteen!

SAPPEE ON L ÄHELL Ä!

Tapahtumia vuonna 2018

Yhdistys järjestää jälleen pilkkikisat Messilässä; kilpailupäivä
on 10.3.2018. Ilmoittautuminen kilpailuun alkaa Messilän terassilla klo 9.30; varsinainen kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo
14.00. Kilpailuun osallistuminen kustantaa aikuisilta 2 euroa.
Järjestäjät ovat tehneet alustavan varauksen viime vuonna
suosion saaneesta liikkuvasta kahvipisteestä, joka toi kilpailijoille kahvia ja mehua ”reiältä reiälle”- periaatteella.
Vuoden 2017 pilkkimestariksi kruunattiin Terho Rikkonen,
toisen sijan vei Tiina Katainen ja kolmannen Dmitri Rambonen.
Palkintopallille ylti myös Timo Aho päivän pienimmällä saalilla.
Toimistolla järjestetään alkuvuodesta erilaisia tilaisuuksia.
Nipsukerho jatkaa askarteluiltojaan suunnilleen kerran kuussa, kerhon illoista tiedotetaan sekä yhdistyksen kotisivuilla että
Facebook-sivulla.
Tulevan kesän kansainvälisiä treffejä koskeva matkailuilta
järjestetään 14.3.2018; illan pääaiheena on Saksassa järjestettävä
FICC Rally.
Jiri Kattelus / Yhdessä tiellä tulee 27.3.2018 kertomaan meille liikenteen tulevaisuudesta.
Yllä mainituissa tilaisuuksissa on kahvitarjoilu.
Kevät tuo jälleen tullessaan ajoharjoittelutapahtuman, joka järjestetään yhteistyössä SF- Caravan Espoo ry:n ja Helsinki Caravan Oy:n kanssa.
Ajoharjoittelutapahtuman tarkoituksena on antaa opastusta
ja vinkkejä siihen, miten matkailuvaunuyhdistelmää ja matkailuautoa käsitellään. Harjoittelun pääpaino on aina sillä, mitä
kukin tarvitsee – toiset kaipaavat opastusta yhdistelmän tai matkailuauton käsittelyn alkeissa, toiset lisäopetusta jossain tietyssä
osa-alueessa. Opetusta annetaan joskus kirjaimellisesti kädestä
pitäen paikalla olevien yhdistysten ja liiton kouluttajien toimesta.
Ajoharjoittelutapahtumassa on myös mahdollista suorittaa
ajotaitomerkkejä sekä matkailuvaunu-yhdistelmällä että matkailuautolla.
Järjestäjät muistuttavat harjoittelemaan ja ajotaitomerkkiä
suorittamaan tulevia siitä, että omat vetopeilit tulee olla mukana.
Tapahtumien ilmoitukset toisaalla tässä lehdessä.

Ristikko ratkaistu

SAPPEELLA
ON NYT TALVI
PARHAIMMILLAAN
Vuorokausipaikka

28 e/vrk
2 tai useampi vrk

27 e/vrk
Sähkö kulutuksen
mukaan 0,28 €/kWh.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Sappeen Myyntipalvelu puh. 020 755 9975

HUIPUN ESIINTYJÄT
Oikeudet muuutoksiin pidätetään

Nipsukerho toimistolla

TUO VAUNUSI
SAPPEELLE!

17.2.
17.2.
17.3.

17.3.

IRINA
ARTTU WISKARI

Katso kaikki
tapahtumat:
www.sappee.fi.

Vuoden 2017 neloslehdessä olleeseen ristikkoon tuli valtavasti
oikeita ratkaisuja. Lehden toimituskunta on suorittanut palkintojen arvonnan ja palkinnot on postitettu voittajille.
Kiitos kaikille ristikon ratkaisseille!

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
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Yhdistysten puheenjohtajat NCT 2001 avajaisissa
Suuri yhteinen ponnistelu NCT 2001 järjestettiin Leppävaarassa

Lehtitoimikunta 2002

Yhteistyösopimuksen virallinen allekirjoituskuva, Espoo-Kauniaisten ja Helsingin yhdistyksen yhteiset
puheenjohtajat Juha Rakkola ja Toivo Katavisto
merkkiajot Finnoolla vuonna 1990

Yhteistyötä yli rajojen

SF-CARAVAN ESPOO ry ja SF-CARAVAN HELSINKI ry

– 20 VUOTTA YHTEISTYÖTÄ

Espoon ja Helsingin yhdistysten virallisen yhteistyön aloittamisesta tulee tänä
vuonna kuluneeksi kaksikymmentä vuotta.
Yhdistyksen olivat ennen virallisen yhteistyön aloittamista järjestäneet yhteisiä ajotaitotapahtumia useana vuonna
1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa.
Porukat olivat siis jo tuttuja ennestään.
Yhteistyöneuvottelut käytiin virallisesti
syysliittokokouksen yhteydessä Aulangolla 18.11.1997. Neuvottelemassa olivat
espoolaisista Markku Wettenhovi, Juha
Rakkola ja Jarkko Jaksola ja helsinkiläisistä Toivo Katavisto, Johannes Ahjoniemi, Timo Ryynänen ja Pirkko Paananen.
Espoolaiset tarvitsivat kokoustiloja, arkistotilaa sekä myös Helsingin yhdistyksen
toimiston tarjoamia palveluja. Helsingin
silloinen johtokunta hyväksyi neuvottelumuistion kokouksessaan 14.1.1998.

mattomin menoin Intiankadun toimistolla
3.3.1998; allekirjoittajina olivat molempien yhdistysten puheenjohtajat, Juha Rakkola Espoon puolesta ja Toivo Katavisto
Helsingin puolesta. Tilaisuudesta otettiin
kuitenkin kaksi suuren maailman tyylistä valokuvaa. Espoolaiset ”muuttivat”
kimpsuineen kampsuineen Intiankadulle
1.4.1998.

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin vaati-

Ensimmäiset yhteiset Vapputreffit järjes-
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Espoon yhdistyksen jäseniä kehotettiin
tutustumaan uuteen ”kerhotilaan” samana
keväänä avointen ovien päivien yhteydessä. Toimistoon tutustumaan saapuneille
espoolaisille lahjoitettiin Espoon toimesta
yhdistyksen viiri; Helsinki tarjosi puolestaan kahvit.
Yhteistyö, joka alkoi tilojen jakamisella,
laajeni melko pian yhteisten treffien järjestämiseen.

tettiin jo vuonna 1999 Vihdin Pääkslahdessa.
Suurin yhteinen treffiponnistelu tähän
mennessä oli Pohjoismaisten Karavaanipäivien järjestäminen Leppävaarassa
vuonna 2001. Treffiä suunniteltiin ja rakennettiin tiiviisti yhdessä kaksi vuotta;
treffiorganisaation joka osa-alueella oli
mukana porukkaa molemmista yhdistyksistä.
Tuon suurtreffin jälkeen sovittiin, että
yhdistykset auttavat toisiaan suurempien
tapahtumien järjestelyissä ja erilaisissa
talkoissa. Samalla sovittiin että molempien yhdistysten kalusto on yhteisessä käytössä. Virkaiältään vanhemmat toimihenkilöt kutsuvat tätä sopimusta leikkisästi
YYA-sopimukseksi.
Vuosien mittaan on järjestetty yhdessä lukuisia uusien jäsenten treffejä, muutamat
vapputreffit, lukemattomia yhteisiä talkoita niin Intiankadulla kuin yt-treffeillä,
avustettu toisiamme juhlatreffeillä - niin

Yhdistysten välinen mölkkykisa Uusien jäsenten treffeilla vuonna 2007

Espoon 40 v juhlia rakennettiin yhteisesti talkoilla
vuonna 2015

Sappeen treffeillä vuonna 2011

ja tietysti kokoustettu yhdessä tasaisin väliajoin. Olemme myös lähteneet yhdessä muiden yhdistysten treffeille ja liiton
kokouksiin. Ja se 1980-luvulla alkanut
yhteisten ajoharjoittelutapahtumien järjestämisen perinne jatkuu edelleen.
Yhdistyksillä oli kummallakin yhteistyön
alkuvuosina omat jäsenlehtensä, mutta
vuonna 2000 päädyttiin yhteisen jäsenlehden toimittamiseen lehteen saatavan
materiaalin turvaamiseksi ja osittain
myös kustannussyistä. Yhdistykset ovat
myös hankkineet yhdessä molemmille
toiminnan kannalta tarpeellista kalustoa
yhdessä; viimeisin kustannuksiltaan suuri
hankinta on ollut yhteisen defibrilaattorin
hankinta vuonna 2014.
Yhdessä talkoissa Intiankadulla vuonna 2014

Pitkä pöytä vuonna 2012 järjestetyillä yhteisillä Uusien jäsenten treffeillä

Yhteistyön aloittaminen oli aikanaan suuri puheenaihe ympäri maatamme. Ei voitu
ymmärtää että jotkut yhdistykset aloittaisivat yhteistyön eikä yhteistyölle povattu
pitkää ikää. Pohdittiin miten mahdolliset
yhteisten tapahtumien kustannukset jaettaisiin ja miten molemmat yhdistykset
saisivat riittävästi palstatilaa yhteisessä
lehdessä. Huhuttiin valtakunnallisesti,
että toinen yhdistys nielaisisi toisen.
Espoon ja Helsingin yhdistysten yhteistyön alkutaipale kuluikin ”naapuriin”
lähemmin tutustuessa ja yhteisen sävelen etsinnässä. Kuten kaikissa alkavissa
suhteissa, ei kaikki sujunut aluksi aivan
ongelmitta, vaan välillä törmäiltiin ja
ehkä saatiin vähän mustelmiakin puolin
ja toisin. Kahteenkymmeneen vuoteen
mahtuu muitakin sattumuksia, joista on
selvitty. Seitsemän vuoden kriisikin meni,
ettei huomattu.

Vuosien varrella on käyty myös leikkimielisiä kisoja

ihmettele sitä. Näin se maailmankatsomus muuttuu.

Kuluneiden vuosikymmenten aikana on
yhdistystemme välille kehittynyt vahva
side, joka kestänee sen mitä maailma
eteemme viskaa.

Kahdenkymmenen vuoden tiivis yhteistyö, toiminta yli ns. yhdistysrajojen, on
kunnioitettava saavutus. Yhdistykset ovat
päättäneet juhlavuoden kunniaksi pitää
yhteisen Avoimet ovet -tilaisuuden toimistolla 7.3.2018. Pannu on silloin kuumana, joten tervetuloa!
Onnittelut molemmille yhdistyksille!

Tänä päivänä yhteistyötä tehdään joka
puolella harrastuksemme piirissä, etenkin
yhteisten jäsenlehtien osalta eikä kukaan

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVAARKISTO

13

AVOIMET OVET TOIMISTOLLA
Espoon ja Helsingin yhdistysten yhteistyön 20-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi pidämme yhteisen Avoimet ovet-tilaisuuden Intiankadun
toimistolla 7.3.2018 (Intiankatu 31 C, Helsinki).
Kahvipannu on kuumana klo 14.00-19.00 välisenä aikana.

TERVETULOA!
SF- Caravan Espoo ry 			

SF- Caravan Helsinki ry

Meiltä nyt myös
Adria-matkailuautot!

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
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Vantaan Tallin esittely ja historiaa

Päätalo paraatipuolelta

Alisilla pelataan ja lauletaan karaokea

Kun vuonna 1975 olimme perustamassa Vantaan
yhdistystä, oli kokouksessa mukana mies nimeltään
Pertti Lehto. Pertti mainitsi, että hänellä olisi maatila Riihimäen kaupungin läheisyydessä, moottoritien varrella noin 80 kilometriä Helsingistä. Paikka
sopisi karavaanialueeksi ja hän voisi vuokrata sen
yhdistyksen käyttöön.
Päätalon keittiössä valmistetaan ruokaa suurellekin
porukalle

Kausipaikkalaisia
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Kävimme porukalla katsomassa maatilaa ja
sovimme tilaan liittyvistä velvoitteista. Tämän jälkeen vuokrasopimus allekirjoitettiin
vuonna 1976 ja näin sai Vantaan Talli (oli
myös muitakin nimiehdotuksia) alkupamauksen.

Sauna odottaa kylpiöitä

Alueen pinta-ala oli viisi hehtaaria ja siellä
oli vanha päärakennus, navetta, kaivo sekä
suuri lato. Päätaloon rakennettiin WC-tilat,
keittiötä laajennettiin ja pienimmistä huoneista tehtiin isännän toimisto ja biljardihuone.
Navettarakennusta alettiin remontoimaan sekä muuttamaan karavaanarien käyttöön sopivammaksi. Sikalasta tehtiin nykyinen sauna
sekä pukuhuoneet.
Saunan pesuhuone

Yläkerta oli vanha kanala, josta puhdistuksen
ja remontin jälkeen tehtiin nykyinen juhlasali
eli Yliset. Salissa on tilaa noin 150 henkilölle.
Karjakeittiöstä tehtiin tiskipaikka ja myöhemmin viereen rakennettiin suihkuhuone
sekä lastenhoitotila.
Saunan pukuhuone

Navetta oli ensin lasten ja nuorten oleskelu- ja pelitila; nykyään tila on Aliset, jossa
voi laulaa karaokea, pelata pelejä ja heittää
dartsia.
Myöhemmin hankittiin porakaivo sekä lämminvesivaraaja saunarakennukseen ja tiskipaikalle.
Aluetta on vuosien mittaan sähköistetty ja
vaunupaikkoja lisätty, nykyään sähköistettyjä
vaunupaikkoja on 160.

Lasten leikkialue on kesäisin kovassa
käytössä
Grillikatoksessa nälkä siirtyy eteenpäin

Alueelle on myös rakennettu kaksi grillikotaa
sekä uusi EU- asetuksien mukainen lasten
leikkipaikka.
Tässä joitakin muistamiani asioita joita on 40
vuoden aikana Vantaan Tallilla tehty. Toki
paljon muutakin on syntynyt, kuvat jatkavat
tarinaa.
TEKSTI: MARTTI JARVA

Biljardihuoneessa kuunnellaan jukeboksia

Kesäisin alueisäntä toimii portilla
olevassa vastaanottokopissa
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Matkailuilta toimistolla

On se aika vuodesta kun suuntaamme
ajatuksemme tulevaan kesään.

Helsingin yhdistys
järjestää matkailuillan
toimistolla
Pehtoori tuvassa tekemässä pehtoorin töitä

14.3.2018 klo 18.00.
Illan pääaiheen, Saksan Paaren im Glienissä järjestettävän FICC Rally:n
lisäksi keskustellaan matkailusta sekä kotimaassa että ulkomailla.
Lisätietoja: Jussi Seppä, puh. 040 356 5510, jussi.m.seppa@gmail.com
Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Tuvan takahuone

OPI KÄSITTELEMÄÄN YHDISTELMÄÄSI PAREMMIN!

Yhdistystemme ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat käytettävissäsi

AJOHARJOITTELUTAPAHTUMASSA
21.-22.4.2018 klo 10.00-15.00

Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, Mestarintie 2, Keimolanportti

Harjoittelu tapahtuu tarkoitusta varten merkityllä, suljetulla radalla
omalla henkilöautolla ja yhdistysten hankkimalla matkailuvaunulla.

Tiskipaikalta tulee puhtaita astioita
Iltaisin kodan piipusta nousee savu

Yhdistysten ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat paikalla opastamassa
yhdistelmän käsittelyssä sekä vastaamassa kysymyksiisi.
Paikalla on mahdollista suorittaa myös ajotaitomerkkejä sekä yhdistelmällä että matkailuautolla.
Harjoittelemaan ja merkkiä suorittamaan tulevia muistutetaan siitä,
että omat vetopeilit tulee olla mukana..

H Harjoitteluradan suorittaneiden kesken arvotaan lahjakortti.
H Helsinki Caravan Oy esittelee kevään 2018 mallistoaan.
H Kahvi- ja mehutarjoilu.
Varmista tapahtuman päivämäärä Helsingin yhdistyksen internetsivujen
tapahtumakalenterista tai Facebookista!
järjestää: SF- Caravan Espoo ry   SF- Caravan Helsinki ry
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TERVETULOA ESPOON JÄTTIMYYMÄLÄN AVAJAISIIN!

HYVITÄMME VÄHINTÄÄN

2000 €

AJONEUVOSTA KUIN AJONEUVOSTA
Avajaisviikon ajan hyvitys ajoneuvosta kuin
ajoneuvosta vähintään 2000€, ostaessasi koko
valikoimastamme löytyvän yli 12 000€ maksavan
ajoneuvon!

hän varrella
sijaitsee III-ke
e
m
em
ke
ik
Li
tä länteen.
n. 5 km 3-tiel

RAHOITUSKORKO
UUSIIN MATKAILUAUTOIHIN- JA VAUNUIHIN
AVAJAISTEN AJAN VAIN

UUSITUN ESPOON JÄTTIMYYMÄLÄN
AVAJAISIA VIETETÄÄN 31.3–3.2.

0,99 %

• Ke–pe täytekakkukahvi-tarjoilu
• Lauantaina 3.2. Lounas-buffet tarjoilu klo 11–14. Palvelemme klo Klo 10–16
• Rinta-Jouppi Turva (12 kk / 20 000 km) veloituksetta rajoitettuun
erään vaihtoautoja! (Edun arvo 490€)
• Laaja Fenniakasko ensimmäiseksi vuodeksi 150 €**
• Ostamme autoja! Tarjoa omaasi!

Ke-pe täytekakkukahvit
ja lauantaina 3.2.
Lounasbuffa-tarjoilu!
ESPOO
Koskelontie 21
puh. 020 777 2600
18

* KOSKEE UUSIA MATKAILUAUTOJA- JA VAUNUJA, 12.1.–3.2 .2018 AIKANA TEHTYJÄ
KAUPPASOPIMUKSIA. Rahoitusesimerkkilaskelma: Ajoneuvon käteishinta: 25 000€, käsiraha 2500€, rahoitettava osuus:
22 500€, kiinteä korko 0,99%, perustamiskulu 199€, käsittelymaksu 12 €/kk, rahoitusaika 60kk, kuukausierä: 282,33€,
viimeinen suurempi erä 7500€, todellinen vuosikorko: 2,22%. Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 26 669,06€.
Rahoituksen edellytyksenä kaskovakuutus. Luotonantaja: Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki

Teemme kauppaa: ma-pe 10-18, la 10-15

** Laaja Fenniakasko 150€ 1. vuosi tai
Premiumkasko 250€ 1. vuosi. Koskee
henkilöasiakkaille yksityiskäyttöön myytäviä
uusia ja käytettyjä henkilöautoja. Edellyttää
Fennian liikennevakuutuksen.

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv

ESPOO TURKU PORI TERVAJOKI KEMPELE JYVÄSKYLÄ

PARHAAT MERKIT
YHDESTÄ OSOITTEESTA, YMPÄRI SUOMEN

Laadukkaat saksalaiset retkeilyautot tarjoavat
liikkumisen vapautta kohtuulliseen hintaan.

Kaksi tähteä yhdessä – Hymer ja
Mercedes-Benz nyt myös retkiautoissa.

v. 24%)

Kaikissa LMC-vaunuissa ja -autoissa on Long Life
Technologie -korirakenne ja 12 vuoden tiiviysturva.

Laaja valikoima pohjaratkaisuja ja eri
vuodevaihtoehtoja. Yksi on kaikille
yhteistä: ne näyttävät hyvältä.

Hobby-asuntovaunut ovat
ylivoimaisia hinta-laatusuhteeltaan!

Edustamamme merkit löydätte
caravan-pisteistämme ympäri Suomen:
Espoo, Kempele, Pori, Tervajoki ja Turku.

Kun ostat matkailuajoneuvon mistä tahansa toimipisteestämme,
toimitamme sen ilmaiseksi sinua lähimpään myymäläämme.
Rinta-Joupilla on yhteensä 16 toimipistettä ympäri Suomen.
Kysy myös kotiintoimitusta.
Rauma

Helsinki

Koko kansan autokauppaa
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J.Rinta-Joupin Adria-esittelyautot myydään nyt huippueduin
LUX+ -paketti sisältää:

PLATINUM

• Ohjaamoilmastointi
• Etumatkustajan turvatyyny
• Sähkötoimiset ja lämmitettävät
sivupeilit
• Vakionopeudensäädin
• Markiisi
• TV-antenni
• 20” LED-TV
• Multimedialaite
• Navigaattori
• Peruutuskamera

C O L L E C T I O N

10 kpl erään esittelyautoja
ADRIA LUX+ -PAKETTI
ASENNETTUNA

0€

Esimerkiksi Adria Coral S 670 SL Platinum
Fiat 2.3 JTD 150 Multijet 75.810 €

EDUN ARVO n. 6000 €

Huippuvarustellut Bürstner Edition 30 juhlamallit
Bürstner Averso 490 TL/TS ALDE

29.900€
TARJOUSHINTA 25.900€
ETUSI 4.000€
OVH.

EDITION 30 VARUSTEPAKETIT SISÄLTYVÄT HINTOIHIN
NEXXO TIME EDITION 30

61.700€

alkaen
etusi alk. 6.350 €

IXEO TIME EDITION 30

63.900€

alkaen
etusi alk. 6.900 €

VISEO EDITION 30

75.300€

alkaen
etusi alk. 8.800 €

Matkailuvaunu nestekiertoisella lattialämmityksellä

Tulossa
lähiaikoina...

KAIKKIIN UUSIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN

Rahoituskorko
ainoastaan

0,99 %

Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€, käsiraha 5.000€, rahoitetaan 20.215€, korko 0,99 %, perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5.000 €, kuukausierä yht. 280,60€. Luottokustannukset yht. 1.561,84€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 21.776,84 €, todellinen vuosikorko 2,5%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

Ostamme

max 10 vuoden ikäisiä hyväkuntoisia
matkailuautoja ja -vaunuja

Huom! Caravan-myyjiemme kanssa voit tehdä kaupat myös mistä tahansa J.Rinta-Joupin toimipaikkojen
käytetystä henkilö- ja pakettiautosta. Valitse omasi yli 2500 auton valikoimasta: rintajouppi.fi

RINTA-JOUPPI CARAVAN
Vantaa, Kistolantie 3 (moottoritieltä Klaukkalan liittymästä) puh. 09 2525 7500 Myynti avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15
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
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Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

kilometrin päässä on Wigryn kansallispuisto. Siellä odottavat elämykset. Puisto
tarjoaa monipuolista luontoaktiviteettiä
patikoinnista kanoottimelontaan, rantaelämästä kalastukseen. Wigrystä alkaa
yli 80 km pitkä, henkeäsalpaavan kaunis
kanaalireitti.

Haikaranpesä

Kansallispuistossa kannattaa tosiaan viivähtää. Sieltä löytyy campingmajoitustakin. Jos ei halua satsata Wigryyn, vaan
arvostaa enemmän yhtäjaksoista matkantekoa Eurooppa-tiellä, on vaihtoehtona
yöpyminen TIR-paikoissa. Niitä riittää
tällä osuudella ja Puolassa ylipäätään. Ne
palvelevat etupäässä rekkaliikennettä,
mutta huolivat yövieraakseen myös pienemmällä kalustolla liikkuvan karavaanarin. Keskimäärin 5 euron halpahintaan
sisältyy TIR-majoituksessa turvallisen
pysäköintipaikan ohella lämmin suihku,
joissakin jopa sauna, hyvässä lykyssä
syötävää tai juotavaakin. Voin sanoa kokemuksen pohjalta: Kannattaa kokeilla.

Kansanperinnettä eli Neidonryöstö

Eurooppaa edestakaisin
Puolaa askel askeleelta

Moni ihastelee siellä vanhoista kärrynpyöristä aikaansaatuja haikaranpesiä. Niitä näkee talojen katoilla, jopa savupiippujen katteena. Suuren osan aikaa pesät
ovat kuitenkin typötyhjinä. Vaan annas
olla, kun kevät koittaa, tilanne muuttuu.
Pesissä käynnistyy kova kuhina ja sen
seurauksena onnellinen perhetapahtuma.
Haikaroitten paluulla on talojen omistajille merkitystä. Uskotaan, että katolla
pesivä lintu tuo lapsionnen talon ihmisasukkaillekin.
Tämä on tyypillistä Puolaa. Siellä antavat
kättä toisilleen mennyt ja tuleva, luja usko perinteiseen sekä vauhdikas digiaika.
Meikäläinen on Puola-fani, ollut sitä jo
ensireissusta lähtien. Sinne on lähdetty
vuodesta toiseen, viimeaikoina etupäässä
myöhäsyksyllä. Silloin haikaranpesissä ei
kylläkään ole enää liikettä, mutta syyssesonki antaa tilalle muuta katsottavaa.
Itse asiassa puolalainen agraariyhteisö on

silloin aktiivisimmillaan. Se häärii pyhät arjet pelloillaan korjaamassa maansa
antimia, perunaa, porkkanaa, kaalia ym.
Ohiajavalle näky tuo mieleen lapsuuden.
Sellaista se oli elämä ennen meillä Suomessa. Sellaista se on yhä Puolassa.

Mutta seuraava kaupunki Augustow on
ehdottomasti nähtävä. Oikeastaan se onkin varsinainen portti Puolaan. Kaupunki on kokenut samat kohtalot kuin isänmaansa. Se on nimetty saksalaisen perustajansa kuningas Sigismund Augustuksen
mukaan. Ikää sillä on keskieurooppalaisella mittapuullakin arvioiden rutkasti,
reilut kuusisataa vuotta. Vuosisatojen
vieriessä se on kuitenkin säilyttänyt ehdan pikkukaupunkileimansa. Sodat eivät
ole sitä pahemmin kurittaneet. Keskuspuiston kulmalla, satamassa, kapoisille
Puuveistoksia tien varrelta

Kesät, keväät, syksyt; aina ryöppyävät
puolalaiset pihat sekä kadunvarret sametti- ja muita ruusuja, kehäkukkia, lobeliaa,
astereita, auringonkukkia, pelargoniaa
sun muita yrttejä. Puolalainen arvostaa
kauneutta. Hartaana katolilaisena hän
saattaa sijoittaa kukkapenkkiensä lomaan
myös Vapahtajan tai Neitsyt Marian kuvapatsaana. Voipi olla, että jonkin muunkin uskontosymbolin tai sitten minisuihkulähteen. Viimemainittu tuo iloa paitsi
isäntäväelle myös kyseisen talon vapaille
kanoille. Ne käväisevät kupsuttelun lomassa suihkulähteellä juomassa.

Kanaaleitten kaupunkiin

Jos ajaa Via-Baltica-reittiä, ei voi päätyä
Puolan puolella muuanne kuin Suwalkin
pikkukaupunkiin. Suositus kuuluu tällä
kohtaa: aja vain ohi! Sillä vain muutaman
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Kilpa-ajot puolalaiseen tapaan

Mikolajki Street Zeglarska

asuntokaduille on tilaisuus nähdä perinteistä puolalaista arkkitehtuuria. Voi
mennä kirkkoon tai lähteä sisävesihöyryllä kanaalipurjehdukselle. Tai sitten vain
nauttia kaikessa rauhassa kuppi kahvia
oivallisten puolalaisten paakelsien kera
jossain konstailemattomassa pikkukuppilassa. Himoshoppailijalle muuten tarjoutuu elämänsä tilaisuus pistäytyä Augustowin viikonlopputorille. Siellä voi tinkiä
ja tehdä edullisia löytöjä maalta tulleitten
ihmisten seurassa .
Sanalla sanoen Augustowissa voi tehdä
kaikkea kivaa minimittakaavassa.

Reitti- ynnä muita valintoja

Augustowissa matkailija on valintojen
edessä. Lähteäkö siitä etelään, itään vai
länteen? Päätiet haarautuvat ja on karavaanarista itsestään kiinni, miltä suunnalta hän uskoo löytävänsä suurimmat
elämyksensä Puolassa.
Itään päin eli Bialystokiin matkustavalle
on luvassa peruspuolalaisia maaseutukuvia; metsiä ja peltoja ja jälleen peltoja, tasaisin väliajoin laiduntavaa karjaa
tuntemattomissa pikkukylissä. Välimatkat saattavat olla sillä suunnalla turistin
näkökulmasta hieman puuduttavia. Tiepätkät suhahtavat ohi ilman veret seisauttavia vau-elämyksiä. Mutta ei se mitään.
Visentti

Bialystokissahan kaikki on jo toisin. Ollaan saatu kiinni huimasta kehityksestä,
tultu shoppailijan taivaaseen. On ostoskatuja, houkuttelevia näyteikkunoita, tuhannen ja yhden tavaran putiikkeja sekä
isoja, ylellisiä kauppakeskuksia ja mikä
karavaanaria aivan erityisesti saattaa
ilahduttaa, korkeatasoisia automerkkikorjaamoita. Bialystokissa pystyy halutessaan huollattamaan kulkupelinsä, jopa
korjauttamaan sen peltivauriot torihintaan
hyvällä ammattitaidolla ja uskomattoman
ripeästi.
Kaupallisen hyörinnän vastapainona on
Bialystokissa, kuten vähän jokaisessa
isommassa puolalaiskaupungissa myös
kulttuurihistoriallista tarjontaa mm. Branickin suvun barokkipalatsi, joka kylläkin palvelee tätä nykyä lääketiedettä.
Entäs tästä eteenpäin? Matkahan jatkuu.
Lähestytään jo Valko-Venäjän rajaa.
Bielski Podlaskin kohdalla on hyvä hypätä pois etelään päin vievältä reitiltä.
Koukkaus Bielowiezaan maksaa vaivan.
Sen ympärillä levittäytyy reservaattialue,
jolta löytyy tosi harvinaisia eläimiä puolalaisen hevosrodun esi-isistä tarpaaneista
muhkeisiin visentteihin. Viimeksi mainitut, Euroopan sorkkaeläimistä suurimmat
villieläimet ovat harvinaisuuksia, joita
on tänä päivänä suht. vähän. Lukumäärää kutisti nimittäin merkittävästi Puolan
Hevosrodun esimuodon Tarpaanin
varsoja

miehitys. Saksalaisjoukot lahtasivat silloin aikansa kuluksi konekiväärillä näitä
komeita eläimiä.
Lubliniin asti sinnitellyt karavaanari
kohtaa lisää natsiajan kauheuksia. Noin
neljän kilometriin päässä itse kaupungista on Majdanek, puolanjuutalaisten
tuhoamisleiri muistomerkkeineen, polttouuneineen, parakkeineen ja luukasoineen. Lublinista n. 70 km länteen on
Auschwitz, (puolalaisittain Oswiecim),
yleisesti tunnetumpi leiri, jossa vierailee
eniten turisteja eri maista. Tuhoamisleireillä surmattujen ihmisten sanoma kuuluu: Ettei maailma unohtaisi. Totta. Mutta
omana mielipiteenäni tahtoisin tässä välissä sanoa: Vierailipa sitä missä leirissä
tahansa kertakäynti yhdessä holocaustmuseossa riittää. Esille pantu todistusaineisto on kaikissa yhtä karmea, kokemuksena masentava, ei missään tapauksessa
voimaannuttava.
Pystyykö Lublin sitten tarjoamaan Majdanekin vastapainoksi mitään muuta?
Pystyy toki. Kaunista renessanssiarkkitehtuuria ja gotiikan mestariluomuksia
esim. karmeliittanunnien kirkkorakennuksen ja luostarin sekä Lublinin vanhimpiin rakennuksiin lukeutuvan linnan,
joka toimi myöhemmässä vaiheessa vankilana sekä natsiajalla teloituspaikkana.
Kaupunkiin kannattaa todellakin pysähtyä näkemään tätä kaikkea, kiertelemään,
katselemaan. Vanhassa kaupungissa riittää charmia.
Maidanek Monument
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Portti Varsovan Vanhaan kaupunkiin

Mila-kadun muistomerkki Varsovassa

Warsovassa kivetkin
puhuvat

Puolaa voi reissata vuodesta toiseen
pitkin poikin ja silti löytää itsensä Warsowasta. Niin se vain on. Sillä suorin
reitti Augustowista vie Veikselin, puolalaisittain Wisla-joen kaupunkiin. Jollei sitten halua kiertää ja kaartaa hieman
Lapsisankarin muistomerkki Varsovassa

hankalasti kauempaa. Lyönpä vetoa, että
Puolan kiihkeäsykkeinen pääkaupunki
ihastuttaa ja vihastuttaa ratinpyörittäjää.
Suurkaupungin hektinen, taukoamaton
liikennekaruselli panee turistin tuskittelemaan: Miten ihmeessä selvitä tästä
hornankattilassa ilman kolaria? Neuvo
Warsovassa kompuroivalle: Anna periksi! Tule kaupunkiin, mutta jätä kulkupeli
majapaikkasi parkkiin! Tutustu kaupunkiin jalan ja julkisilla!
Meikäläisen makuun on ollut vuodesta
toiseen kätevä, ydinkaupungin alueelle
joskus aikojen alussa perustettu camping. Sen ympärille on kietaistu korkea
aita eikä siellä paapota karavaanaria millään ihmekotkotuksilla. Siellä on vain
välttämättömät fasiliteetit, turvallisuus,
tasainen tanner, vessat ja lämpimät suihkut. Ei mitään muuta. Mutta sieltä pääsee
kätevästi kolisevalla ratikalla vaikka Starego miastaan, Vanhaankaupunkiin tai
minne vain.
Surmattujen muistopuu Varsovassa

Goottilaisen kirkon Siedlcen komeutta

Mitäkö sitten tässä miljoonakaupungissa
pitäisi kokea ja nähdä, ja mitä unohtaa?
Kysymys on viime kädessä mieltymyksistä. Toivottavasti on tullut otetuksi mukaan kotimaasta hyvä opaskirja. Jos ei,
niin paikallisesta kaupastahan saa, tosin
englannin- tai muunkielisen. Vannomaan
en mene, mutta hyvällä tuurilla jopa
ruotsinkielisen. Ja sitten vain eteenpäin.
Aloittaa sopii vaikka edellä mainitun
Rynek starego miasta, Vanhankaupungin torilta. Sen edustalla komeilee kuninkaanlinna, viime sodassa tosirusikoitu,
mutta ammattitaidolla ja rakkaudella ennallistettu. Pelkästään jo tämän kohteen
tutkiminen on suururakka.
Sanalla sanoen Warsovassa riittää kirkkoja ja museoita, palatseja ja puistoja,
tarinaa, muistoja ja historiaa, niin että
hirvittää. Siellä kivetkin puhuvat.

Krakowaa omassa
tahdissa

Krakowa lienee yhtä lailla tuttu kuin
Warsova monelle suomalaiskaravaanarille. Se on kolmanneksi suurin kaupunki
Puolassa, liikenteellisesti samaa vaikeusVarsovassa kivetkin puhuvat
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luokkaa kuin Warsowa. Se on täpötäynnä
keskiajalta asti periytyviä rakennustaiteellisia ja muita aarteita, joten keskusta
on pyhitetty pelkästään kävelylle. Autolla
sinne ei voi ajaa. Mutta siellähän sitten
tutustut omassa tahdissa tai vaikka opassaattueessa kaupungin menneisyyteen.
Tai nautit puolalaisravintolassa paikallisen keittotaidon suursaavutuksia. Ruokapaikoissa löytyy joka kukkarolle sopivia.
Jos pitää Krakowan runsaudesta poimia
kaksi kiinnostavinta kohdetta, niin valintani osuu Wavelin linnaan Wisla-joen
partaalla. Se on Puolan kuninkaitten
kruunauspaikka, jonne heidät on aikanaan myös haudattu. Toinen ehdoton must
on Kazimierz, vanha juutalaiskaupunki.
Sen synagogat, hautausmaat, juutalaiskorttelit ja koskettavat museot puhuttelevat väkevästi kävijää.

Mazuria Iltahämyssä

Krakowa on jo itsessään yltäkylläisyys.
Mutta siihen voi vielä liittää vain kymmenen kilometrin päässä kaupungista sijaitsevan maailman perintökohteisiin kuuluvan Wieliczkan suolamuseon. Nähtävyyksistä ei tosiaankaan ole pulaa. Mutta
ajasta niitten läpikäymiseen sen sijaan on.

hävitti tätäkin kaupunkia totaalisti.

Tuntematon Wroclaw

Uusia Puola-kokemuksia metsästävän
kannattaa silloin tällöin poiketa vilkkailta
suurkaupunkireiteiltä. Pikkuteilläkin voi
tehdä löytöjä. Vaikkapa Mazurian järvillä. Sinnehän ei ole matka eikä mikään,
varsinkin jos startti tapahtuu Augustowista.

Ja sitten Ala-Sleesiaan. Vain harva suomalainen karavaanari tiennee paikan
nimeltä Wroclaw puhumattakaan sen
sijainnin kartalla. Kävijöitä siellä lienee
vielä pienempi joukko. Mutta jos mainitaan kaupungin entinen saksankielinen
nimi Breslau, se voi jo sanoa jotain vähän
varttuneemmalle väelle. Kyseessä on yksi
ja sama ikiaikainen kaupunki.
Meikäläisen matkapörssissä Wroclaw
on kivunnut vuosien varrella korkealle.
Siellä kun asuu muuan puolalaistuttumme
perheineen. Tästä puolestaan seuraa, että
tämä Puolan neljänneksi suurin metropoli on tullut allekirjoittaneelle kohtalaisen
tutuksi. On osattu katsoa Wroclawia ns
”natiivinäkökulmasta”.
Odran, saksalaisittain Oder-joen, varrelle
liki tuhat vuotta sitten syntynyt kaupunki
kätkee sisäänsä paljon kaunista ja arvokasta. Kun kysytään nähtävyyksistä, valinta on vaikea. Niitä on lähes yhtä paljon
kuin Krakowassa. Mielestäni kauneinta
Wroclawissa ovat sen lukuisat joen yli
johtavat sillat sekä raatihuoneympäristö
koristeellisine talopäätyineen, yliopiston
- joka muuten alun perin toimi jesuiittojen akatemiana - kauniit barokkisalit jne.
Wroclawin restaurointi herättää katselijassa kunnioitusta sekä ihailua. Sotahan
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Mutta ai niin, missäs se Wroclaw taas
olikaan? Sehän on Ala-Sleesiassa paikassa, josta on Saksan rajalle n. 250 km
ja Tšekistä vielä vähemmän, eli 120 km.

Mazurian järvet

Tienumero 16 luikertaa sieltä länteen
ja vie Elkin kautta perille. Järvialueen
(Puolassa järvistä käytetään sanaa jeziero) suurin kaupunki on Gizycko. Siitä
etelään kaartaen tullaan Mikolajkiin, joka
jo päällepäinkin osoittaa, missä on Mazuriassa purjehdusharrastuksen todellinen
mekka. Sen satamassa lepattaa purjeitten
meri. Paattia on tiiviissä rivissä ja kävijöitten kuhina valtava. Tämä on synnyttänyt suuren oheispalvelukysynnän. On
monen sortin ravintolaa ja viihdetoimintaa laidasta laitaan, majoituksessa löytyy
pikkumotelleista valtaviin hehtaarihotelleihin. Purjehtijoita houkutellaan vaikka millä, jopa upouusilla harrastuksilla
kuten esim. hevosurheilulla. Täytyy sanoa; Mikolajkissa pää menee pyörälle ja
kukkaro kevenee. Moni puolalainen veneilyharrastaja onkin vetäytynyt rauhallisemmille vesille ja satamiin. Mazuriassahan järvien ja jokien ketju sitoo paikat
toisiinsa ja luo mahdollisuuksia harrastaa
vesiurheilua isossa ja pienemmässä mittakaavassa.

Wegorzewo on Mamryn jezieron rannalla pohjoissuunnassa ja muodostunut
enemmän kalastuskeskukseksi. Sieltä järjestetään laivaretkiä Gizyckoon. Järven
rannoilta etsijä löytää myös paljon ”nimettömiä” tosirauhallisia paikkoja, joissa
loma sujuu kuin konsanaan suomalaisella
maaseudulla. Joten miksi ei?
Uimisen, purjehtimisen ynnä muun vesilläolon lomaan voi Mazuriassa ympätä vielä yhden Mazuria- nähtävyyden
Gierlozin. Se on löydettävissä Ketrzynin
kaupungin lähettyviltä, jäänyt sotavuosilta historiaan. Hitler rakennutti sinne
Sudenpesä-nimisen bunkkerirykelmän.
Siellä tapahtui sodan viimevaiheessa
eversti Claus von Stauffenbergin epätoivoinen Hitler-attentaattiyritys. Siinä kävi
niin kuin kävi. Totaalisen räjäyttämisen
jäljeltä Sudenpesästä on jäljellä enää kasa sammaloituneita betonilohkareseiniä.
Mutta paikalliset bisnesmiehet ovat ottaneet muistosta kaiken irti. Myyvät pääsylippuja alueelle sekä kaikkialta haalittuja
toisen valtakunnan Hitler-romua. Eikä
tässäkään kaikki. Myyntitykit järjestävät vielä pikkukonelentoja historiallisen
paikan ylle.

Meripihkaa Itämeren
rannalta

Puolan monipuolista muotokuvaa hahmotellessa en malta jättää mainitsematta Itämeren laitaa, sen kolmea historian kuormittamaa kaupunkia Gdanskia, Gdyniaa
ja Sopotia. Niillä kaikilla on ollut annettavaa koko maailmallekin. Ne ovat olleet
ja ovat yhä mm. arvokkaan meripihkan
myyntikaupunkeja. Kyseistä kullankeltaista materiaalia saa siellä joka puolella

tä korjaillaan nopeutuvalla aikataululla.
Liikennekuri on kiristynyt, etsinyt moderneja muotoja. Nopeutta kontrolloi, ei
enää tienvarressa silloin tällöin kyttäävä
elävä poliisi eikä hänen tuuraajansa, vanerista sahattu näköiskonstaapeli. Tehtävä on delegoitu modernille sähkötolpalle,
joka jälkisakottaa pienestäkin nopeusylityksestä. Paikallinen autokanta uudistuu
sekin kohisten. Ja mitähän vielä. Vanha
väite ”puolalaisesta, joka ohittaa aina”
jäänee pakostakin tällä menolla ennen
pitkää historiaan.
Lopuksi pari sanaa mainitsemistani matkakohteista; ne edustavat vain jäävuoren
huippua. Todellisuudessa nähtävää on
hurjan paljon enemmän. Itse asiassa Puolahan on uutteran löytöretkeilijän taivas.
Ei vähiten, koska se on Suomesta katsoen
aivan nurkan takana ja koska siellä on yhä
käytössä oma edullinen valuutta zloty.

Meripihkakoruja

taidokkaina koruina, pikkuveistoksina
sun muina esineinä. Väittävät jopa, että meripihkalla olisi kauneutensa ohella
myös terapeuttinen vaikutus.
Kaupunkikolmikosta Gdansk on suurin ja
minun mielestäni kiinnostavin. Sen synty, menestys ja merkkitapahtumat ovat
sidoksissa merenkulkuun. Aloitetaanpa
vaikka lähihistoriasta. Vajaa neljäkymmentä vuotta sitten eli 1980-luvulla
telakkatyöläiset nousivat Gdanskissa
barrikadeille. Lech Walesa- nimisen telakkatyöläisen johtaessa. Syntyi solidaarisuusliike, joka vastusti silloista kommunistikomentoa. Kuten tiedetään homma
onnistui, Walesasta tuli maan presidentti,
vieläpä rauhannobelisti. Näin menee eräs
Gdanskin ja koko maan tuhkimotarinoista.

näkee. Taas Puolan Monte Carloksi sanottu Sopot pelaa kovin panoksin Itämeren
rannalla. Nimenomaan pelaa, sillä siellä
on kasinoita yli puolalaistarpeen. Sopot
on pyrkinyt lyhintä mahdollista tietä vaurauteen järjestämällä myös elokuva-alan
suurtapahtumia ynnä muita messuja. Ja
niin poispäin.

TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN
Kukkaloistoa Puolassa

Mennäkö vai eikö mennä
Puolaan?

Puola lupaa paljon ja myös antaa paljon. Isoja liikenteellisiä uudistuksia on
meneillään, saatu jo aikaiseksikin. Esimerkiksi ennen niin tavallisia koleinyuria (koleiny=kulunut tieura) ei ole enää
entisessä määrin. Uudet monikaistaiset
moottoritiet vievät turvallisesti perille. Ne
ovat myös hyvin viitoitettuja. Vanhoja tei-

Sitten hieman varhaisempiin aikoihin.
Gdanskillahan on takanaan tuhatluvulle
saakka ulottuva, tosivärikäs menneisyys,
jossa riittää äkkikäänteitä. Niitä on tilaisuus kertailla itse kaupungissa. Saksalaiskaudella Gdansk tunnettiin Danzignimisenä Puolan-käytävänä, joka yhdisti
länsipuolen kapean maakannaksen Itämereen. Alue oli eurooppalaisittain erittäin
arvokas jalansija. Ei siis ihme, että toisen
maailmansodan lähtöpaukku ammuttiin
juuri täältä.
Mitä tulee Itämeren kolmikon kahteen
muuhun kaupunkiin, myös niillä on ollut
Itämeren rannalla kulttuurisaralla oma
erikoissiivunsa. Pienestä kalastajakylästä moderniksi kauppasatamaksi kasvaneenakin Gdynia pitää tiukasti kiinni
vanhoista perinteistään ja muistoistaan.
Kaupungin meri- tai laivamuseossa sen
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Lähtökohta

Vaunun tuunaus
Omasta mielestä vanhoissa vaunuissa on
jotain mitä uudemmat mallit eivät pysty tarjoamaan. Esim. tekniikka on hyvin
usein niin yksinkertaista, että se vaan toimii ja kun se ei toimi niin se on yleensä
melko helppo homma korjata toimimaan.
Varaosien saanti voi välillä olla hieman
haastavaa. Samaten vanhat vaunut nyt
tuppaa usein näyttämään hieman kulahtaneilta. Mutta kyllä vanhasta vaunusta
ihan kohtuu tyylikkään näköisen saa, eikä
se vaadi edes kovin paljon työtä.
Kuten aikaisemmin kirjoitin tuosta vaunun vuokraamisesta, niin itsellä oli tosiaan tuollainen pieni Knaussin Sünwind
395 vaunu. En ole mitään vaunun tuunausta ikinä harrastanut, enkä kyllä ole
pahemmin auton tuunaustakaan koskaan
harrastanut. Autojakin jos olen rakentanut
niin, ne on ollut maastureita ja niitä on
korotettu tai tehty muuta, millä saadaan
paremmin maastokelpoinen peli aikaiseksi. Mutta koska nyt käsissä oli tuollainen
vanha Knaus, mille itsellä ei ollut mitään
käyttöä ja sinällään sillä ei myöskään paljon ollut jälleenmyyntiarvoa, niin sehän
on hyvä kohde harjoitella vaunun tuunaamista. Kuten kuvasta näkyy, niin Knaus
on aitoa 1980-lukua ruskeilla ja keltaisilla

vauhtiviivoilla terästettynä. Varmasti ollut värimaailmaltaan muinoin kova sana.
Mutta nykyään tuo on melko vanhan
näköinen peli. Edes alle laitetut alumiinivanteet ei oikein pelastaneet tuolta kulahtaneelta ulkonäöltä. Onneksi meillä on
keksitty maali, millä tuonkin laitoksen
voi uudelleen maalata. Koska kyseiseen
peliin on jo aikaisemmin tehty hieman
mätäkorjauksia, niin ulos ei tarvitse tehdä
mitään lisätiivistyksiä. Ennen maalausoperaatiota nimittäin suosittelisin irrottamaan listat ja laittamaan uudet butyylimassat listojen alle. Noin vanhassa vaunussa ne on hieman kovettuneet, eivätkä
tarjoa parasta suojaa vettä vastaan. Uuden
maalin myötä saa myös hyvin jemmattua korjausjälkiä. En tiedä onko vanhan
vaunun maalaamiseen yhtä tiettyä tapaa?
Koska kyseessä on tosiaan vanha vaunu,
niin en ainakaan itse ihan kauheasti jaksanut nähdä vaivaa pohjien sun muiden
tekemiseen. Koneella kylkeä ei saanut
oikein hiottua, johtuen tuosta kuulavasaroidusta pinnasta. Joten ostin kaupasta
teräsvillaa eri karkeuksilla. Paikka missä
oli paljon hiottavaa niin karheimmalla
teräsvillalla vaan moska pois ja muutoin
vedettiin hienoimmalla teräsvillalla. Idea
oli vaan saada pinta hieman karheaksi.
Maaliksi valitsin Hammerin, missä yhdistyy pohjamaali, ruosteenestomaali ja
pintamaali. Sitä en osaa sanoa onko se
tuohon hommaan paras mahdollinen, mutta sillä mentiin. Osa
on kuulemma ihan
peltimaalia käyttänyt.
Sitten vaan teipillä ja
paperilla piiloon kaikki mitä ei halua maalata. Maalauksessa
kokeilin oikean kyljen maalata telalla ja
vasemman ruiskulla.
Telalla maalattaessa

maalia meni reilusti enemmän ja pinnasta ei myöskään tullut kovin kehuttavaa.
Ruiskulla pinnasta tuli todella hyvä vaikka ruiskun virkaa hoiti halvin mahdollinen ruisku minkä löysin. Ammattimaalarit varmaan vetää herneet syvälle nenuunsa kun saavat tietää minun maalanneen
ihan pihalla koko laitoksen ilman minkäänlaista suojaa. Sopivasti veli sattuu
olemaan vielä ammatiltaan maalari, joka
tuli paikan päälle katselee kun harjoittelin ruiskun käyttöä. Sitäkään ei nimittäin
aikaisemmin ole tullut kokeiltua. Ammattimaalarissa meikäläisen maalausprojekti
näytti varmaan melko säälittävältä ja veli
siitä useaan otteeseen kuittaili. Kompuran
virkaa hoitaa halvin mahdollinen kompura ja ruiskuna halvin mahdollinen ruisku.
Mutta kyllä silläkin ihan hyvää jälkeä sai
omasta mielestä. Ammattimiehelle jälki
ei kelvannut, joten hän otti ruiskun käteen
ja maalasi loppuun vaunun.
Vain katto jäi maalaamatta. Keulassa ikkunoiden vieressä olleet ruskeat alueet
maalasin hopealla, mutta se oli vähän
huono värivalinta. Se ei oikein tahdo
erottua. Joten perään en samaa hommaa
toteuttanut. Mikäli olisi pitänyt vaunua
pidempään, olisin maalannut keulan hopeisen alueen myös valkoiseksi.
Kyljestä erottuu kermanvärisenä jääkaapin tuuletusritilät, kermanvärinen valonsuoja ja ruskea levike renkaan kohdalla.
Irrotin nämä ja kokeilin niihin kumimaalia. Kumimaalin etu on siinä, että sen saa
myöhemmin pois melko helpolla jos jälki
ei kelpaa. Siitäkään itsellä ei ole mitään
aikaisempaa kokemusta, joten kokeilemaan. Paukkupullo kumimaalia kaupasta
ja maalailemaan. Purkin ohjeen mukaan
maalia pitäisi levittää kolme kerrosta. Ensimmäinen kerros ei kovin hyvin peittänyt, mutta kolmannen kerroksen jälkeen
pinta oli ihan riittävän hyvää. Pinnasta tulee hieman mattamainen. Ostin erikseen
vielä kumimaalille tarkoitettua lakkaa,
mutta en koskaan laittanut sitä. Hieman
mattamainen pinta sopi hyvin kylkeen.
Homman kruunasi vielä ulkomailta tilattu Knaussin tarrasarja, missä sai nipun
Knaussin logoja ja tekstejä. Ison logon
laitoin kaasupullokoteloon, oikeaan kylkeen ja oveen laitoin hieman pienemmän
Knaussin logon. Alun perin ovessa ei ole
mitään logoja, mutta tuohon se näytti hyvin sopivan.
Mielestäni vaunusta sai ulkonäöllisesti
huomattavasti paremman näköisen. Materiaaliin kului rahaa n.150€ edestä, joten ei
ole edes mikään kallis investointi.
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ja ei se niin kallista ollut. Eikä Fixiä edes
mennyt paljoa. Kaikki kaapin ovet laitoin
valkoisella tammipinnalla. Myös jääkaapin oven. Kaikki pöytäpinnat vedin valkoisella marmorilla. Myös keittiön hellan
ja lavuaarin kannen alapuolen. Etupään
pöydän pinnan paikkailin kitillä, hioin
pinnan tasaiseksi ja Fixi päälle. Näin alle
jäänyt korjaus ei näkynyt pinnan päällä.
Ruskeaksi jäänyt Trumaticin suoja näytti
melko nihkeälle esitykselle, joten hieman
hiontaa pintaan ja maalasin sen samalla
Hammerilla millä vaunun pinta maalattiin. Mustaan osaan vedin ihan normaalia mustaa spraymaalia. Trumaticin suoja
lämpenee jonkin verran. Mietin hommaan
kuumankesto maalia, mutta jos kannessa
on alun perin muovisia suojia päällä, niin
ei se voi lämmetä kovin kuumaksi, joten
pitäydyin normi maalissa. Ainakin toistaiseksi toiminut ok? DC Fixiä on melko helppo laittaa tasaiselle pinnalle. Jos
pinnassa on uria tms, niin siitä itsellä ei
ole mitään kokemusta. Fixi kuulemma
kestää jonkin verran kuumennusta esim.
hiustenkuivaajalla. Itsellä ei vaan välttämättä hermo kestä sitä viimeistä hinkkausta, mikä pitäisi uritettujen ovien kanssa
tehdä.

Alkuperäinen sisusta

Fixattu sisusta

Sisustan muokkaus

Sisustaltaan Knaus oli melko perus
1980-luvun peli. Hieman harmahtava,
mutta sisusta ei oikein toiminut enää ulkonäön kanssa. Lisäksi etupään pöydän
pinnassa oli pieni reikä. Joten sisustaa
piti myös parannella. Onneksi Knaus oli
jo tehtaalla varustettu suorapintaisilla
Maalausoperaation lopputulos
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kaapin ovilla, niin niiden DC Fixaus on
melko helppoa. DC Fixauksesta ei itsellä
ollut aikaisemmin minkäänlaista kokemusta. Joskus muinoin on tullut auton
ikkunoita tummennettua ja eipä tuo nyt
siitä paljoa eronnut. Fixejä on kaikenlaisia tarjolla, mutta itse päädyin Fixini
ostamaan Bauhausista. Laatu on hyvää

Uutta maalia pintaan, vähän DC Fixiä ja
vaunu näyttää huomattavasti tuoreemmalta ja paremmalta. Kustannus muutamia
satasia. Töitä maalauksen parissa yksi viikonloppu ja sisustan kanssa toinen. Jälki
ei varmasti ole maailman paras, mutta
itselle ihan riittävä.
TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

KARAVAANARIT LIIKENNETURVALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ

AJATUKSESTA TOIMINNAKSI

Kukaan ei halua läheistensä kuolevan liikenteessä! Miten
liikennejärjestelmän voisi suunnitella ja rakentaa sellaiseksi, ettei inhimillinen virhe johtaisi kuolemaan tai vakavaan
loukkaantumiseen? Virheitä, onnettomuuksia ja liikennevahinkoja ei voida kokonaan välttää, mutta niiden seurauksista
voidaan karsia vakavimmat loukkaantumiset ja kuolemat.
Turvallisuuden parantamiskeinoja kehitettäessä ja valittaessa
tulee keskittyä niihin onnettomuuksiin, joista seuraa paljon
kuolemia ja vakavia vammautumisia.
Turvallisuuden parantamisessa käytetään kustannustehokkaita toimia ja otetaan huomioon tienkäyttäjäryhmien oikeudenmukainen kohtelu. Kaupunkien ja taajamien liikenteessä
kuolleista suurin osa on suojatonta kevyttä liikennettä. Liikennettä on kehitettävä heikoimman osapuolen eli lasten ja
vanhusten ehdoilla. Jalankulkijat ja pyöräilijät tarvitsevat
turvallisia alueita ja kulkureittejä.
Autoilijoilta edellytetään suojattoman liikenteen varomista
ja huomioon ottamista. Autojen nopeudet on näillä alueilla
saatava niin pieniksi, että virhetoiminnasta seuraava törmäys
jalankulkijaan tai pyöräilijään ei johda vakaviin seurauksiin.
Valtakunnallisella päätieverkolla eniten liikennekuolemia
aiheutuu autojen keskinäisistä nokkakolareista. Tienvarsiasutuksen kohdalla ihmisiä kuolee jalankulkijoina ja pyöräilijöinä sekä autojen keskinäisissä risteysonnettomuuksissa.
Nokkakolareita voidaan suuriliikenteisillä teillä torjua erottamalla vastakkaiset tulosuunnat rakentamalla kaksi ajorataa
tai kaide ajokaistojen väliin.

käyttöön nopeudenrajoittimia ja alkolukkoja, voidaan tukea vastuullista liikennekäyttäytymistä.
Liikennejärjestelmä olisi mitoitettava kaupungeissa ja maaseudun
teillä aina kyseisen ympäristön liikennetilanteisiin ja nopeuksiin
sopivaksi. On myös arvioitava inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Jokaisen tiellä liikkuvan on parhaansa mukaan toimittava
liikennesääntöjen mukaan, jotta liikennejärjestelmä voisi olla turvallinen virheenkin sattuessa. Etenkin nopeusrajoitusten noudattaminen on keskeistä kolareissa purkautuvien voimien hallittavuutta
ajatellen.
Karavaanarit voivat toimia
yhä aktiivisemmin oman turvallisuutensa hyväksi tuomalla esiin havaitsemiaan turvallisuuspuutteita. Liikenteen
tulevaisuus kehittyy oikeaan
suuntaan jos liikenteen vastuunkantajat sitoutuvat turvallisuuden periaatteisiin ja
pitävät elämää suojelevia arvoja toimintansa perustana.
Turvallista matkantekoa kaikille Teille!
Terveisin: Jiri Kattelus liikenneopettaja /liikenneasiantuntija
Entinen SF- Caravan ry:n Leirintä- ja turvatoimikunnan jäsen

Asutuksen kohdilla voidaan rakentaa kevyelle liikenteelle
omia väyliä ja parantaa autoliikenteen liittymiä. Liikenneympäristön perusteellinen parantaminen vaatii kuitenkin
aikaa. Siksi kansalaisten vastuullisen liikennekäyttäytymisen
mm. nopeusrajoitusten noudattamisen ja liikenneraittiuden
merkitys korostuu. Erityisesti vähäliikenteisten maanteiden
suistumiskolareihin liittyy usein ylinopeuksia ja rattijuoppoutta. Ajoneuvotekniikkaa kehittämällä, esimerkiksi ottamalla

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t
Toimintatoimikuntamme jäsen
Osmo Adolf Juhani Elo SF-C 6510
s. 28.5.1945
k. 30.12.2017
Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Helsinki ry

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t
Esa Juhani Tiittanen SF-C 21646
s. 20.9.1945
k. 7.11.2017
Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Espoo ry
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27.3.2018 klo 18.00
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Jiri Kattelus / Yhdessä tiellä
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja: Timo Aho, timo.aho@gmail.com ja
		
Paul Björkroth, paul.bjorkroth@gmail.com
Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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Vuosi hallitustyöskentelyä takana
Vuosi sitten tulin SF- Caravan Espoo ry:n
yhdistyksen syyskokouksessa valituksi
yhdistyksen hallitukseen. Ei tuosta koko
hommasta paljon hajua ollut mihin sitä on
sotkeutumassa, mutta päätin, että kokeillaan. Vuosi meni lopulta melko nopeasti
ja täytyy kyllä sanoa, ettei kaduta yhtään
olla jäsenenä yhdistyksen hallituksessa.
Kaikenlaista on vuoden aikana tullut
opittua.
Liittokokouksessakin Lappeenrannassa
tuli käytyä ja näin ollen pääsin vähän tutustumaan myös siihen toimintaan. Paljon uutta ja ihmeellistä on tullut nähtyä
ja koettua. Olen saanut esittää ja toteuttaa myös omia ideoitani hallitustyöhön.
Homma ei ole myöskään niin jäykkää
kuin kuvittelin. Mielestäni on aina ongelmallista, jos sama porukka vuodesta toiseen tekee tätä hommaa. Toiminta
ei vaan silloin oikein kehity eteenpäin.
Espoon yhdistyksen osalta näyttää, että
pelkästään yhden ihmisen vaihto on vaikuttanut melko paljon. Olemme saaneet
aikaan uudet hienot nettisivut ja uudet
hienot sähköpostiosoitteet hallituksen jäsenille. Joitain asioita ei taas voi muuttaa
millään, sillä sääntösuomi iskee vastaan.
Onneksi niitä asioita ei kovin montaa ole
vuoden aikana tullut esille.
Etukäteen oli myös vähän pelkona, että
hallitushommat vievät kaiken ajan. No
eipä tuokaan pidä paikkaansa. Kerran
kuussa olemme kokoontuneet. Vain kesäkaudella pidetään taukoa. Itselleni tämä
on sopinut hyvin. Kokouksessa ei yleensä
mene koko iltaa, vain tunti, pari korkeintaan. Joitain hommia voi saada tehtäväkseen, kuten minulle tuli toteutettavaksi
uudet nettisivut ja niiden päivitys. Eipä
tuokaan nyt kovin vaikea homma ole ollut. Sivuston ylläpito ei paljon aikaa vie.
Itse halusin luoda juuri sellaisen sivuston,
ettei sitä tarvitse joka päivä olla päivittämässä. Mielestäni tässä onnistuin melko
hyvin, vaikka ihan kaikkea sitä en vielä
saanut tehtyä, jota alun perin visioin. En
ainakaan ole nähnyt tai kuullut jäseniltä
palautetta sivuista? Yleensä jos palautetta ei kuulu, niin homma toimii ok. Mutta
olisi silti ihan kiva kuulla yhdistyksen
jäseniltä palautetta sivuista.
Koska oma työni on tietotekniikan parissa, huomasin, että hallituksen muut
jäsenet eivät ole tottuneet käyttämään
tietotekniikkaa apunaan ja näin ollen
jotkin asiat on tehty omasta mielestäni
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hieman vanhanaikaisesti. Hyvin homma
on silti toiminut ja uusia tapoja on otettu
käyttöön. Itse kaipaisin vielä etätyöskentelyä ja ryhmäkäytäntöjä. Ei aina tarvitse
ruuhkassa jumittaa kokoukseen, kun sen
voi hoitaa etänä kotoa käsin. Tämähän on
työelämässä ihan arkipäivää. Mutta ehkä hissukseen tällaisiakin toimintatapoja
saadaan käyttöön. Itselle tuo kokouksessa käyminen ei ole mikään ongelma kun
työpaikka on siinä yhdistyksen tilojen
lähellä.
Viimeksi lokakuussa, kun syyskokous pidettiin, pani kyllä itseäni mietityttämään,
miksei jäseniämme kiinnosta yhdistyksen
toiminta? Tällä hetkellä näyttää siltä, että
yhdistyksen kokouksissa käy aina samat
ihmiset. Edes rahallisesti arvokas jäsenillemme tarkoitettu ilmainen Caravanämpäri tarvikkeineen ei saanut ihmisiä
liikkeelle. Mikä saa ihmiset jonottamaan
euron arvoisia ilmaiseksi jaettavia ämpäreitä Tokmannilta tuntikausia, mutta
Espoon yhdistyksen kokouksessa ei ollut
oikeastaan yhtään uutta jäsentä hakemassa karavaanarille suunniteltua tarvikeämpäriään? Hallitukseen joudutaan
valitsemaan aina samat ihmiset tai samat
ihmiset kiertää siellä.
Tulevaisuutta ajatellen on vähän nihkeä
yhdistelmä, kun meidän hallituksen jäsenet alkaa olla jo hieman iäkkäämpää
porukkaa. Jossain välissä pakosti yhdistystoiminta loppuu, kun ei ole enää hallitukseen uusia jäseniä poistuneiden tilalle.
Yhdistyksessämme on kuitenkin n. 1400
eri ikäpolvia olevaa jäsentä. Olemmeko
me ihmiset nykyään niin kiireisiä omissa
harrastuksissamme, että pelko yhdistystoiminnan sitomasta ajasta estää osallistumisen. Kuitenkin joka vuosi maksetaan
jäsenmaksu. Eikö olisi kiva olla vaikuttamassa siihen, mitä sillä jäsenmaksulla
saa? Yhdistyksen hallitusjäsenet haluaisivat tehdä työtä jäsenten kiinnostuksen
kohteiden pohjalta tai tarpeesta heidän
hyväkseen. Pitäisikö olla jotain omia
tapahtumia ja treffejä tai yhteisiä tutustumisreissuja bussilla eri kohteisiin? Vai
tekisimmekö yhteisiä matkoja eri leirintäalueille ja vapaaehtoista touhua siellä?
Esimerkiksi minua itseäni kyllä kiinnostaisi käydä Euroopassa tai Venäjällä matkailuautolla ajelemassa. Venäjällä olen
muinoin offroad safareilla käynyt ja se
oli hienoa hommaa. Matkailuautolla en
kuitenkaan ole sellaista koskaan tehnyt,
joten olisi kiva, jos matkaseurana olisi

toinen tai toisia karavaanareita neuvomassa käytännössä sitä, miten siellä isossa maailmassa kuuluu toimia. Tällaista
on tietääkseni aiemmin harrastettu ja
matkustettu 3-4 vaunun/auton ryhmissä
yhteiseen päämäärään. Ei se tarkoita mitään valtavaa kymmenien jäsenten reissua, vaan muutama samanhenkinen porukka vaikka. Samalla tutustuisin muihin
yhdistyksen jäseniin ja ehkä saisin ilta- ja
taukokeskustelujen kautta hyviä ideoita
siitä, mitä hallitus voisi tehdä jäseniemme
eteen. Tietotaitoa löytyy muista yhdistyksistä ja liitolta. Yhdistyksemme järjestämät treffit eivät ainakaan minun tietojeni mukaan ole kovin suuressa huudossa
Espoon jäsenten keskuudessa. Sappeella
järjestetyissä Oktobereissä on kuulemma viimeksi ollut oikeastaan enemmän
kaikkia muita kuin Espoon jäseniä. Mielestäni treffit pitäisi olla juuri sellaisia
tapahtumia, joihin Espoon jäseniä tulisi
tapaamaan lähellä olevia samanhenkisiä
ihmisiä. Toki kaikki ovat sinne tervetulleita ja toivottuja, sillä on kiva tutustua
myös muualta ympäri maata tuleviin
karavaanareihin. Ensi kesälle/syksylle
olemme muuten hallituksessa mietitty
leikkimielisiä Neppis-teemaisia treffejä.
En oikein itse ymmärrä yhdistelmää siitä, missä me Espoon yhdistyksen hallituksen jäsenet järjestäisimme leikkejä ja
toimintaa muiden yhdistysten jäsenille,
kun omia jäseniä ei vaan innosta. Onko
tämä sitä, mitä jäsenet haluavat hallituksen tekevän muitten yhdistysten jäsenten
hyväksi? Lähetä vaikka sähköpostilla
minulle ideoita mitä meidän pitäisi hallituksessa tehdä jäseniemme eteen, niin
aletaan suunnitella ja toteuttaa niitä. Sähköpostiosoite on ihan kimmo.ruoho@
sfcespoo.net. Ei sen ajatuksen kovin
kummoinen tarvitse olla. Jos mielessä
on jotain uutta ja mullistavaa, niin kerro
toki. Ei tiedä vaikka toteuttaisimme sen
idean yhdessä.
TEKSTI: KIMMO RUOHO

Aloita
matkasi
meiltä!
Pysyvästi edullista Nummelan
tarvikemyymälästä!

8,90

ProCaravan-logo

18,90
Vaalealla pohjalla
Aqua Blue Weekender

käymäläaine

MEILTÄ
UPEAT
MERKIT!
Tummalla pohjalla

Kaasupullon täyttö 11kg
teräspullo
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NUMMELA Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela

www.procaravan.fi

ANDRE PAISO
045 277 3251
andre.paiso@procaravan.fi

ARI NISKANEN
020 728 9222
ari.niskanen@procaravan.fi
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Karavaanarin mietteitä
Aloitan tässä pienimuotoisen muistelusarjan menneistä matkailu
kokemuksista. Ne ovat lähinnä muisteluja pakinan muodossa. Eivät
siis tarkkaa faktaa. Niin minä olen Pertti ja minulla on vakiopaikka
Pääkslahdessa yhdessä Hannelen kanssa. Kokemukset on saatu teltta-,
matkailuvaunu- tai - automatkoilta.
Kapulalossi
Vielä 1960-luvulla saattoi Sisä-Suomessa kohdata kapulalossin. Paljon
niitä ei ollut, mutta jokunen. Tämä on
kertomus yhdestä.
Samaisella 1960-luvulla autokoulussa opetettiin, että matkustajat on syytä
jättää kyydistä ennen lossille ajoa. Tämä mielessä toimin näin, kun olimme
ylittämässä Päijännettä Korpilahden
tuntumassa. Ehkä neuvo oli myös tar-

peellinen, sillä lossi heilahti tuntuvasti ajaessani sille. Lossi oli suhteelliseen
pieni, mutta niin oli autommekin, Austin Mini.
Ihmettelin vähän kun lossikuski viittoili ajamaan vielä eteenpäin. Hän sijoitti meidän auton lossin vasempaan
etunurkkaan. Olin juuri nousemassa
autosta, kun lossi todella heilahti. Sen
sai aikaan perässämme tullut kuormaauto. Minä kun luulin, että yksi Mini
on jo riittävästi. Mutta ei, nyt meitä oli

vielä samassa ”veneessä” yksi kuormaauto.
Lossi oli lähdössä ja siis myös aivan
täysi. Kuului vain pienoista kalinaa,
kun lossikuski ja kuoma-autoilija kaivoivat kapuloita laatikosta. Äkkäsimme saman tien, että nämä kapulat ovat
käyttövoima. Ystävällisen opastuksen
avulla myös me tartuimme kapuluihin
ja osallistuimme lossin kuljetukseen.
Kapulassa oleva lovi laitettiin vaijeriin
ja sitten alettiin vääntää. Kun kaikki tekivät sitä samaa tahdissa, liikkui lossirivakasti poikki Päijänteen. Päästöistä
en ole varma, mutta hiljaista meno oli.
Mitä nyt pientä keskustelua käytiin.

Ulkomaat
Kun Suomea oli jo kierretty
jonkin verran, lähdimme käymään ulkomailla. Siis lähdimme, emme etukäteen liiemmin
suunnitelleet. No ehkä minä
voin jo pikkuhiljaa tunnustaa
ja kertoa miten kaikki oikein
kävi.

Turvaexpertit Helsinki Oy on turvatekniikan
edelläkävijä ja lukitusratkaisuiden palveluntuottaja
Tarjoamme asiakkaillemme luotettavia, turvallisia ja uusimpien tekniikoiden mahdollistamia tuotteita ja palveluita, mm.
kulunhallintaa sekä –valvontaa, lukitusjärjestelmien uusintaa, kameravalvontaa, sekä perinteisiä lukkosepän palveluita.
Panostamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin tuottamalla parasta palvelua, lyhyellä vasteajalla, sekä ammattitaitoisella
henkilökunnalla.
Turvaexpertit Helsinki Oy tuo turvallisen asumisen Teidän
kiinteistöihinne 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä!
asiakaspalvelu@turvaexpertit.fi
Hämeentie 99, 00550 Helsinki
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Olimme ajaneet nelostietä
ylöspäin tavoitteena ehkä Rovaniemi tai jotain muuta, mikä saattaisi kiinnostaa. Ensimmäinen valinta oli vielä helppo. Mennäänkin Rovaniemen
sijasta Tornioon. Sieltä näkyisi
se Haaparantakin.
Torniossa paistoi aurinko ja
ilma oli kesäinen. Ehdotin
käyntiä raja-asemalla katsomassa millaista se meno siellä
on ja näkyykö se Haaparanta
sieltä. Siellä aloin myös puhua
mahdollisuudesta ajaa Ruotsin
rannikkoa takaisin alaspäin.
Se olisi myös jotain uutta ja
meille ennen kokematonta.
Rajan ylittämisessä oli kuitenkin vielä monta mutkaa matkassa. Ei ollut karttaa, ei tietoa leirinnöistä, ei Ruotsin
kruunuja, puhuttamakaan
millaisia ne ruotsalaiset oikein
ovat. Voisiko heidän keskuudessaan leiriintyä. Pienen neuvottelun ja tarpeellisten järjestelyjen jälkeen ylitimme rajan
ja olimme saman tien Haaparannassa. Ulkomailla ensimmäistä kertaa.

RISTIKKO 4/2017 ratkaisu
Eikä kovin pitkälle ehditty kun jo oli kieltotaulu edessä.
Siinä aivan selvästi kiellettiin matkailijoilta jotain. Koulussa saadun kielipaketin ansiosta asia lopulta selvisi. Ulkomaalainen ei saanut poiketa tieltä eikä myöskään pysähtyä. Tällä tietyllä osuudella. Me jatkoimme rohkeasti
eteenpäin, liiemmälti sivuille vilkuilematta.
Jälkeenpäin voin vieläkin hämmästellä sitä liikennekulttuurin eroa. Pientareet ja niiden käyttö helpotti liikennöintiä. Ohitus tai tien antaminen ei ollut ongelma. Leirinnässä ihmiset olivat useista eri maista, ja hollantilaisiinkin tutustuttiin ensi kerran. Lopuksi voisin vielä todeta, että ruotsalaisten kanssa ollaan vieläkin väleissä. Onhan meillä tämä yhteinen kielikin, englanti.
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Ei niin perinteinen

Naistenpäivä
Vantaan tallilla Lauantaina 10.3.2018
Perinteistä poiketen MIEHET hemmottelevat naisia.
Päivän ohjelmat paljastuvat vasta tapahtumahetkellä.
Tervetuloa mukaan!
Ohjelmavihjeitä voi lähettää: raksa.keranen@luukku.com

Olemme muuttaneet
uusiin tiloihin!
Tervetuloa tutustumaan
uuteen liikkeeseen
Neliökuja 5:een.

KOKENUT

&

KATTAVA

Tule tutustumaan!
CARAVAN-MYYNTI

CARAVAN-HUOLTO

NELIÖKUJA 5,
TUUSULA

WWW.KKKIVINEN. FI

Karo Kivinen
040 043 9579
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Oskari Huovinen
050 336 5633

&

Vantaan Tallin hinnasto

K&L Caravan huolto Oy
Koskelontie 18 B Tervetuloa

!

Caravantarvikkeiden loppuunmyynti, poistohintaan!

jopa -70% alennuksin.

Paljon B-osia, uusia kylkipeltejä, korin muoviosia
ym….

VARAA HUOLTOAIKA ennen

Nestekaasulaitteiden tarkastukset,
todistukset, muutos- ja asennustyöt
(Tukes). Vakuutusyhtiöiden hyväksymä
kolarikorjaamo (VAT)

talvea!

• Kolari- ja vuotovaurio
korjaukset
• Matkailuautojen ja
-vaunujen vuosihuollot
• Öljyvaihdot
• Dometic huolto
• Alde, Primus ja
Trumatic huollot
• Thule / Omnistor
tuotteet
• Matkailuautojen ja
-vaunujen otsonointi
• Rengastyöt ja vaihdot

www.caravanhuolto.fi
Koskelontie 18 B 6, Espoo • avoinna ark. 9:00-16:00
Richard Komi: 040-5168702
e-mail: kl@caravanhuolto.fi

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 €

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 €
Pesukone/kerta		
3€
11kg kaasupullo		
23€

Tapahtumamaksu erikseen

Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
puh: 010 581 8670
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.

Tervetuloa! uudet jäsenet
HELSINKI

29407
55210
84024
84024-1
136842
160638
160715
160716
160748
160766
160776
160818

Hilden Ingrid
Korpi Erkki
Latva Jyrki
Latva Päivi
Kankaanpää Jyri
Kellokoski Tomi
Tätilä Anna-Maija
Turunen Tuure
Määttä Toni
Ruuskanen Teuvo
Takala Tapio
Hyvönen Santeri

98972
102831
113657
152274
154387
160636
160656
160682
160691
160717
160744
160754
160797
160798
160819

Saarelainen Timo
Salminen Kari
Ramberg Tom
Lehto Heli
Vesterlund Josefina
Skyttä Kauko
Lumenko Jukka
Heikkinen Hannu
Peräjoki Anssi
Soininen Antti
Laitinen Jyrki
Landen Martin
Partanen Tanja
Heroja Teija
Kronlund Rainer

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 tai
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/ ).
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.
HELSINKI

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,
Vantaa 023). Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 24,50 €,
johon lisätään valitsemasi paikallisyhdistyksen osuus 14 €- 18 €.
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Tapahtuma- ja treffikalenteri 2018
HELMIKUU

24.

TalviCaramba, Rajamäki

SF-C Hyvinkään seutu

MAALISKUU

2.-4.
7.
9-11.
10.
14.
27.
29.3.-2.4.
29.3.-2.4.

Pilkkikisa Pääkslahdessa (jäävaraus)
Yhteistyö 20 v Avoimet ovet- toimistolla
Naistenpäivä Vantaan Tallilla
Pilkkikisat Messilässä
Matkailuilta toimistolla
Keskusteluilta toimistolla
Pääsiäinen Pääkslahdessa
68. Youth FICC Rally, Zagreb

Pääkslahti
SF-C Espoo, SF-C Helsinki
SF-C Vantaa
SF-C Helsinki
SF- C Helsinki
SF-C Helsinki
Pääkslahti

HUHTIKUU

14.
21.-22.

Vantaan yhdistyksen vuosikokous
Ajoharjoittelutapahtuma, Helsinki Caravan Oy

SF-C Vantaa
SF-C Espoo, SF-C Helsinki

TOUKOKUU

5.
5.
9.
19.
23.
25.-27.
25.-27.
28.

Caramba Cup osakilpailu I, Järvenpää
Kevättalkoot Vantaan Tallilla
Äitienpäiväkahvit toimistolla
SF-Caravan ry:n liittokokous, Seinäjoki
Helsingin yhdistyksen kevätkokous
Dartstikka tapahtuma Vantaan Tallilla
Rutusakin Kevätpäivät, Hartola
Espoon yhdistyksen kevätkokous

SF-C Helsinki
SF-C Vantaa
SF-C Helsinki
SF-C Helsinki
SF-C Vantaa
SF-C Rutusakki ry
SF-C Espoo

KESÄKUU

1.-5.
9.

56. Europa Rally, Njivice, Kroatia
Kesäpetanque-kisat Vantaan Tallilla

SF-C Vantaa

HEINÄKUU

8.-14.
27.7.-4.8.

NCT 2018, Kristinehamn, Ruotsi
87. FICC Rally, Paaren am Gallen, Saksa

ELOKUU

24.-26.

Musiikkitreffit Vantaan Tallilla

SF-C Vantaa

SYYSKUU

4.
15.
28.-30.

Rannaltaongintakilpailu, Vuosaaren Uutela
Syyspetanque-kisat Vantaan Tallilla
Raputreffit Vantaan Tallilla

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

LOKAKUU

5.-7.
20.
22.
26.-28.

Running Dinner- tapahtuma Vantaan Tallilla
Syystalkoot Tallilla
Espoon yhdistyksen syyskokous
Valojuhlat Vantaan Tallilla

SF-C Vantaa
SF-C Vantaa
SF-C Espoo
SFC Vantaa

MARRASKUU

2.-4.
7.

Halloween-treffit Vantaan Tallilla
Isänpäiväkahvit toimistolla

SF-C Vantaa
SF-C Helsinki

JOULUKUU

1.
11.
31.

Joulujuhla Vantaan Tallilla
Glögitilaisuus toimistolla
Uusi Vuosi Vantaan Tallilla

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

