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

Facebook: SFC Espoo

HALLITUS 2019

Puheenjohtaja Juha Rakkola  040 579 2351
 puheenjohtaja@sfcespoo.net  

Varapuheenjohtaja,  Kimmo Ruoho 
Nuorisoyhdyshenkilö varapuheenjohtaja@sfcespoo.net

Sihteeri Martti Monto 040 846 3384 
 sihteeri@sfcespoo.net

Rahastonhoitaja Maarit Joensuu 040 519 7377 
 rahastonhoitaja@sfcespoo.net

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

Tietoturvavastaava Seppo Joensuu 040 166 2195

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

Kalustonhoitaja 2 Olli Rosquist 040 738 7040

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

PANKKI: Nordea IBAN FI37 1419 3000 0602 74

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

JÄSENETUALUE
Pääkslahti SF-C, Vihti

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

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

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

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

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

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

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

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

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

TOIMITSIJAT

Tiedotus- ja PR-henkilö Kari Koskinen

Jäsentarvikkeet Mauri Oinonen  010 581 8673 
 pehtoori@sfc-vantaa.fi

Pehtoori Mauri Oinonen

Tiedotustoimikunta Kari Koskinen, Martti Jarva, Päivi Sulin

Internet  Tomi Rissanen  0440 443 010
 internet@sfc-vantaa.fi 

Turvatoimikunta Martti Jarva

PANKKI: DanskeBank IBAN FI80 8013 0710 1767 18

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

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

HALLITUS 2020    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 En Anne 0400 427 413 
 En Heikki 0400 870 465
 heikki.en@outlook.com   
 Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
 pihlis@iki.fi  
 Sippola Risto 045 260 8680
 sippola47@msn.com
 Toivonen Tero 040 769 7474
 tero.toivonen@bastu.net 
 Wolff Göran 0400 312 271 
 
Muut toimihenkilöt
Jäsenkirjuri / Ylikorpi Armi  
Talousvastaava armi.ylikorpi@gmail.com   

Tietosuojavastaava Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com
  
Toimintatoimikunnan pj/ Aho Timo 044 238 1810
Kalustonhoitaja/ timo.aho@gmail.com  
Ajotaitovastaava

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

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

Jäsenetualueiden yhdyshenkilöt
Kultahiekka Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
 pihlis@iki.fi 
Pääkslahti Sippola Risto 045 260 8680 
 sippola47@msn.com 

YHDISTYKSEN TOIMISTO Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki
PANKKI: Nordea IBAN FI28 1015 3000 0967 22
Y-TUNNUS: 1033963-0

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

ISSN 0780-7015

Vankkuri-Uutiset
SF-Caravan Helsinki r.y.

43. vuosikerta
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Matkueviesti
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TOIMITUKSEN POSTIOSOITE
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PÄÄTOIMITTAJA
Kimmo Ruoho

kimmo.ruoho@sfcespoo.net

ILMOITUSMYYJÄ
Timo Aho,  

puhelin 044 2381810,  
timo.aho@gmail.com

TOIMITUSKUNTA
Martti Jarva, Maarit Joensuu,  
Seppo Joensuu, Olli Rosquist, 

Kari Koskinen, Päivi Sulin,  
Kim Saarikoski,  
Armi Ylikorpi

TILAUKSET JA  
OSOITTEENMUUTOKSET

SF-Caravan Helsinki ry
Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki
toimisto@sf-caravanhelsinki.fi

TAITTO
PunaMusta Oy

PAINO
PunaMusta Oy

Seuraava numero ilmestyy
 viikolla 23/2020

KANSAINVÄLINEN LEIRINTÄKORTTI, CCI
Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) 

saat alennusta yli 2900 leirintäalueelta 
40 Euroopan maassa. Useat leirintäalueet 
edellyttävät matkustajalta jonkinlaista lei-
rintäkorttia. Leirintäkortilla saa yleensä 
alennusta leirinnästä ja kortin voi jättää 
pantiksi passin tai henkilökortin sijaan. 
Kortti voidaan kirjoitta SF-Caravan ry:n jä-
senelle. Kortissa on henkilötietojen (nimi, 
osoite, syntymäaika ja -paikka) lisäksi 
passin tai henkilökortin numero, kortin 
myöntämispäivä ja myöntämispaikka/
viranomainen. Korttihan on voimassa  

12 kuukautta kirjoittamiskuukaudesta ja 
sen hinta on 10 euroa. Kansainvälisen lei-
rintäkortin voit hankkia SF-Caravan ry:n 
toimistosta Hämeenlinnasta tai internetis-
tä osoitteesta http://www.karavaanarit.fi/
kauppa/leirintäkortit/kvkortti/. Kortin toi-
mitusaika on noin 1-2 viikkoa.

Verkkokaupasta tilattaessa postikulut 4 
euroa. Toimitus puhelin- tai sähköpostiti-
lauksissa postiennakolla. Postiennakkoti-
lauksissa postikulut ovat 12 euroa.

HUOM! Korttia ei toimiteta ulkomaille.
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TOPI TYPPÖ
020 728 9227
topi.typpo@procaravan.fi

Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela 

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

NUMMELA

Kevätnäyttely

la 10-16
su 11-15

Knaus Sky Ti
Platinum Selection

Hinta alk. 
68.900€

mm. Alde, Nestekiertoinen 
lattialämmitys, Markiisi, 
Sähkörappu, Peruutus-
kamera, Multimediasoitin, 
Tunnelmavalaistus,
Tuulilasinäyttö

Säästä jopa

16.284€

Upea kampanjamalli
kattavilla varusteilla!

14.-15.3.

Tervetuloa!
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Pääkirjoitus

Näköjään tasan vuosi on oltu päätoimittajana. Aika kuluu yllättävän no-
peasti. Lehdet on ilmestyneet ajallaan ja ne on saatu tehtyä. Joten tässä 
ainakin onnistuttu. 

Ymmärtääkseni meidän uusi tapa tehdä pilveen nämä jutut on myös ollut toi-
miva systeemi. Tästä suuri kiitos Armille, joka lehtitoimikunnan sihteerinä on 
ainakin hyvin innokkaasti tätä käyttänyt. 

Tämän vuoden lehden osalta palataan normaa-
liin kansikuvaan, joka vaihtuu joka lehdessä. 
Vanhasta lehdestä tuli hieman palautetta, missä 
lehden sanottiin hukkuvan mainoksien sekaan. 
Ymmärrän kyseisen palautteen ja tästä opimme, 
ettemme myy etusivua mainoksille. Tulevaisuu-
dessa olisi myös mukavaa saada lisää palautetta 
lehdestä niin voidaan muokata sitä enemmän 
lukijoiden haluamaksi.

Katsotaan mitä muuta uutta saadaan tämän 
vuoden aikana aikaiseksi. Mutta kaikille muka-
via reissuja tulevalle kaudelle. 

Päätoimittajan mietteitä

Kimmo Ruoho
päätoimittaja

www.kabe.se/fi

Talvimatkailun tähtiparaati
Kabe-matkailuajoneuvoilla voit hyödyntää tehokkaasti kaikki vuodenajat. Juuri tälle perustalle Kabe 

on tuoteperheensä suunnitellut ja rakentanut.
Nyt uudet 2020-malliston Mercedes Sprinter-alustaiset Kabe-matkailuautot laajentavat Premium-

luokan valikoimaa. Onkin oikea hetki kartoittaa talveen liittyvät odotukset ja tulla valitsemaan 
lämmintä ja viihtyisää asumis- ja liikkumismukavuutta. 

Tervetuloa tutustumaan Kaben tähtiparaatiin jälleenmyyjäliikkeisiimme.
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Puheenjohtajien terveiset

Tervehdys ja hyvää kevään  
odottelua

Terveisin
KARI KOSKINEN
SF-Caravan Vantaa ry
puheenjohtaja

Edellisen lehden kirjoituksessa toivoin, 
että jouluna olisi pakkasta ja nastarenkaat 
autoissa. No nyt ollaan tammikuu loppu-
puolella ja nastarenkaat on alla, mutta lu-
mesta ei ole vielä mitään tietoa ainakaan 
eteläisessä Suomessa.

Tammikuussa oli kahdet Caravan-mes-
sut sekä vaunuliikkeiden omia myynti-
näyttelyjä. Myös useat yhdistykset ovat 
olleet hyvin esillä erilaisissa tilaisuuksissa 
kertomassa harrastuksestamme. Nämä 
ovat varmaan osaltaan kasvattaneet ajo-
neuvojen myyntitilastoja. Nyt matkai-
luautojen ohella, on asuntovaunujenkin 
myynti ollut noususuuntainen. Tämä on 
loistava uutinen, saamme uusia karavaan-
areita joukkoomme. Toivottavasti saamme 
myös uusia jäseniä ja toivottavasti tämä 
suunta ei ole väliaikainen ja nousu jatkuisi 
vielä tänäkin vuonna.

Heti uudenvuoden jälkeen pidimme 
perinteisen Vantaan Tallin treffien suun-
nittelupalaverin. Tänä vuonna Tallilla jär-
jestetään toistakymmentä erilaista treffiä 
tai tapahtumaa. Näistä ehkä odotetuin on 
Nostalgiapäivä, joka edellisen kerran jär-
jestettiin elokuussa 2016. Tapahtuma sai 

tuolloin hyvän vastaanoton ja silloin toi-
vottiin, että tapahtuma uusitaan. Nyt tänä 
keväänä vietämme jälleen Nostalgiapäivää 
16.5.2020. Levitä tietoa kaikille, joiden 
yhteystiedot sinulta löytyy ja tulkaa isolla 
joukolla muistelemaan menneitä kahvin ja 
ohjelmallisen iltapäivän merkeissä. Lähem-
pänä ajankohtaa tulee nettisivuillemme 
tarkempaa tietoa päivän kulusta.

Muistathan tulla tekemään päätöksiä 
yhdistyksemme vuosikokoukseen Vantaan 
Tallille 18.4.2020. Sääntöjen mukainen 
kokouskutsu löytyy tästä lehdestä.

Suuret kiitokset vielä kaikille vapaaeh-
toisille, jotka olivat mukana järjestämässä 
viimevuoden tapahtumia. Tavataan taas 
tulevilla treffeillä.

PS. Muista tarjouksemme alle  
35-vuotiaille.
Helppo tapa saada meille viestiä on kir-
joittaa nettisivumme palautevälilehdelle
https://www.sfc-vantaa.fi/palaute.html

Hyvää alkanutta Uutta Vuosikymmentä 
2020!
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SF-Caravan Helsinki ry:llä on 
jäsentuotteita myynnissä.

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

Tilaukset sähköpostitse 
osoitteeseen: 
toimisto@sf-caravanhelsinki.fi

KAIPAATKO 

LAHJAIDEAA? YSTÄVÄLLÄSI 
NÄYTTÄISI 
OLEVAN JO 
KAIKKEA? Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen 

jäsenlehti. Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat 
liittyä jonkin yhdistyksemme jäseneksi ja olet jo SF-Caravan 
ry:n jäsen, voit hoitaa liittymisen ottamalla yhteyttä liiton 
jäsenrekisteriin pitäjään jasenrekisteri@karavaanarit.fi. 
Jäsenyydeksi voi valita lisäjäsenyyden nykyisen jäsenyhdis-
tyksen lisäksi tai vaihtoehtoisesti voit erota toisesta yhdistyk-
sestä ja liittyä johonkin tätä lehteä julkaisevista yhdistyksistä. 

Mikäli et vielä ole SF-Caravan ry:n jäsen, voit hoitaa 
liittymisen edellä mainitun jäsenrekisterin kautta 
(jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai www.karavaanarit.fi/
jasenyys/liity-jaseneksi/). Muista merkitä / mainita liittyessäsi 
oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Vantaa 
023), muussa tapauksessa sinut ohjataan osoitteesi mukaan 
lähimmän jäsenyhdistyksen jäseneksi. 

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

Enemmän tuo marraskuulta näyttää, ai-
nakin täällä Helsingissä. Lumesta ei ole 
tietoakaan toistaiseksi. Luultavasti sitä 
satelee sitten kesäkuussa.

Kuluvana vuonna on taas useampia 
isompia juhlia, esimerkiksi Lahden yhdis-
tys täyttää 50 vuotta ja treffien yhteydessä 
järjestetään myös liittokokous. Luonnol-
lisesti lähetämme edustajamme eri juh-
liin, mutta olisihan se mukavaa, jos myös 
jäsenistöämme näkyisi paikalla.

Pohjoismaiset Caravan-päivät järjes-
tetään tänä vuonna Kuopiossa. Ainakin 
puitteiden pitäisi olla kunnossa - onhan 
Rauhalahti peräti viiden tähden alue. 
Järjestämme keväämmällä matkailuillan, 
jossa kerromme enemmän tapahtumasta 

sekä muista kiinnostavista asioista.
Kuluvan vuoden suurin projekti yh-

distyksessämme on sääntöjen uudistus. 
Kuten viime syyskokouksessa paikalla 
olleet muistavat, valtuutti kokous halli-
tuksen aloittamaan sääntöuudistuksen. 
Pidämme edelleen kahden vuosikoko-
uksen mallin; mielestämme on oikein, 
että jäsenistöllä on ainakin pari kertaa 
vuodessa mahdollisuus vaikuttaa yhdis-
tyksen toimintaan. Varsinainen syy uu-
sien sääntöjen laatimiseen on hallituksen 
koon muuttaminen, uusissa säännöissä 
on hallituksen koko 3-8 jäsentä sekä pu-
heenjohtaja. Samalla kun sääntöjä muu-
tetaan, laaditaan ne liiton mallisääntöjen 
mukaisiksi. 

Hyvää keskitalvea

MITEN
YHDISTYSTEMME 
JÄSENEKSI? ?

KIM SAARIKOSKI
SF-Caravan Helsinki ry
puheenjohtaja
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Myös SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten 
kokonaisjäsenmäärä kasvoi viimevuonna 
0,91% ollen 565 uutta jäsentä.

Seuraavissa taulukoissa, jotka on tehnyt 

Päivi Fjällström liiton toimistolta, voitte 
havaita mikä on myös ikäjakauma yhdis-
tyksessämme ja valtakunnallisesti. 

YHDISTYKSEMME 
JÄSENMÄÄRÄ NOUSUSSA!

Yhdistyksemme jäsenmäärä nousi vuonna 2019. 
Uusia jäseniä saimme 59 kpl ja muutos vuoteen 2018 
oli 4,57%, toivottavasti sama suuntaus jatkuu myös 
vuonna 2020!

Suurin luovutettu jäsennumero oli 
168304.
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/
liity-jaseneksi/, tässä osoitteessa voit liit-
tyä tai hankkia uusia jäseniä yhdistyksel-
lemme, jäsenhankkijana saat palkintona 
SF-Caravan ry:n tuotteen, joka vaihtelee 
vuoden 2020 aikana. Muista laittaa oma 
jäsennumerosi tietoihin.

Matkaparkki.

Pääkaupunkiseudulle pitää saada matka-
parkkeja hyvien liikenneyhteyksien luokse 
tai lähelle keskusten matkailunähtävyyksiä 
ja ostosmahdollisuuksia. Matkaparkki on 
tarkoitettu lyhytaikaiseen majoittumiseen 
1-2 vrk. Uusin leirintämatkailun rahan-
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Terveisin 
Juha Rakkola,  

SF-Caravan Espoo ry, 

käyttötutkimus julkaistiin syyskuussa 
2019, sen mukaan matkailuajoneuvoilla 
liikkuvat käyttävät vuorokaudessa 235 €.

Lisää tietoa tutkimuksesta saatte esimer-
kiksi minulta.

https://www.youtube.com/user/SFCa-
ravanry linkin kautta pääset katsomaan 
liiton asiantuntijoiden laatimaa visiota 
matkaparkista.

Uusi matkailuajoneuvojen 
säilytysalue Espoon 
Aämmäsmäkeen kesäkuun 
alusta.

Espoo Kaupunki on sanonut irti Puolar-
maarissa olevan säilytysalueemme sopi-
muksen. Kaupunki on rakentanut uuden 
aidatun ja valvontakameroilla varustetun 
alueen Ämmäsmäkeen.

Alueelle saamme mahtumaan noin 35 
ajoneuvoa enemmän kuin nyt on Puolar-
maarissa (66), kaupunki aikoo tiukentaa 
katujen varsilla ja pysäköintipaikoilla ole-
vien peräkärryjen ja matkailuajoneuvojen 
pysäköintiä.

Säilytysalueelle tulee 3 - portainen hin-
noittelu, jossa yhdistyksemme jäsenille on 
edullisin vuokra.

Sitten on hintaluokka muiden yhdistys-
ten jäsenille ja vielä yksi niille, jotka eivät 
ole jäseniä.

Myös peräkärryille on oma maksuluok-
kansa.

Retki Turkuun Caravan SHOW 
2020 messuille.
Lauantaina 25.4.2020 teemme retken Tur-
kuun, matkasta lisää tietoa tässä lehdessä.

Kokouksia

Yhdistyksemme kokous on 25.5.2020 
klo 18:00 Helsinki Caravan Oy:n tiloissa 
Mestarintie 2, Vantaa. Kokouksessa 
sääntömääräiset asiat ja hallituksen 
jäsenten valinta erovuoroisten tilalle, myös 
puheenjohtajan paikka on katkolla.

Tule rohkeasti mukaan toimintaamme, 
yhdessä on mukava harrastaa.

Lahdessa pidetään liitokokous ja liitto-
kokoustreffi ” tapaaminen ” Lahden ravi-
radalla, samalla Lahden seudun yhdistys 
juhlii 50- vuotispäiviään. Onnea yhdistyk-
selle.

Liittokokouksessa valitaan puheenjohta-
ja ja kaksi liittohallituksen jäsentä.

Itse olen ehdolla liittohallitukseen.

Hyvää vuoden jatkoa kaikille.
T. Juha.
p. 040 579 2351 soittele!

PÄÄKSLAHDEN KARAVAANARIT ry.                                                            
Irjalantie 649, 03400 Vihti

Pääkslahden pääsiäinen: 
10.4. – 13.4.2020

Tervetuloa vierailemaan ja 
viihtymään alueellamme !

Lisää tapahtumia  päivitämme www-sivuillamme www.paakslahti.fi

Kesäkauden päättäjäiset  

31.10.2020

      Pääkslahden juhannus 
19.6. – 21.6.2020
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Vuosittain järjestettävät Pohjoismai-
set Karavaanipäivät järjestetään tänä 
vuonna Matkailukeskus Rauhalah-

dessa, Kuopiossa. Yksi Suomen harvoista 
viiden tähden leirintäalueista kokoaa satoja 
koti- ja ulkomaisia karavaanareita 6. – 10.7. 

Leirintäalueen koko kapasiteetti, myös 
keväällä 2020 valmistuvat uudet matkailu-
ajoneuvopaikat, on varattu alustavasti ka-
ravaanareille. Perinteiseen leirintämatkailu-
tapahtumaan voi lisäksi osallistua telttailen 
tai jossakin leirintäalueen eri tasoisista mö-
keistä.

- Haluamme, että jokaisella karavaanarilla 
olisi mahdollisuus osallistua tapahtumaan. 
Joukossamme on myös heitä, jotka pitävät 
vaunuaan vain kausipaikalla, mutta jotka 
liikkumisen aktiivivuosina ovat osallistuneet 
treffeille ja monille kansainvälisille tapah-
tumille, kertoo tapahtumaan leiripäällikkö 
Ahti Kuikka.

Suomi avasi Pohjoismaiset Karavaanipäi-
vät kaikille karavaanareille ympäri Euroopan 
jo Turun 

HEINÄKUUSSA 2020

Kuopion Rauhalahti 
KUTSUU KARAVAANARIA

NCT2013 - tapahtumassa, johon osallis-
tui mm. puolalaisia. 

Laajempi kansainvälisyys saatiin aikaan 
Kokemäellä 2017, kun tapahtuma kantoi 
myös nimeä Nordic Rally, ja pohjoismaisten 
karavaanareiden lisäksi nähtiin väkeä mm. 
Virosta, Tsekistä ja Saksasta. 

Pohjoismaisista perinteistä ei silti tingit-
ty, eikä tingitä. Suositut pitkät pöydät leirin 
kortteleissa järjestetään edelleen joka ilta, 
Caramban PM-kisa järjestetään perinteiseen 
tapaan ja myös golfin PM-kisa kuuluu viral-
liseen ohjelmaan. Laadukas tapahtumaohjel-
ma koostuu perinteisistä karavaanarikujeista 
twistattuna uudella. Mm. SF-Caravan ry:n 
Koirakerho on luvannut järjestää kaikkien 
rotujen Match-shown, illan rientojen jäl-
keen pääsee notkistamaan kehoa aamuisten 
lipunnostojen jälkeen keppijumpalla, teke-
mistä todellakin löytyy laadukkaalla leirin-
täalueella. 

Oma lukunsa on päivien retkiohjelma. 
Erikseen ostettavilla retkillä pääsee tutus-
tumaan viinin valmistukseen ja viinitilaan 
puolipäiväristeilyn merkeissä, tutustumaan 
Kuopion keskustaan ja Puijoon torneineen 
tai vaikka rosvopaisti-illalliselle savusaunoi-
neen.

Rauhalahden sijainti itsessään on varsin 
erinomainen. Hyvät linja-autoyhteydet sekä 
mahdollisuus pyöräillä Kuopion keskustaan, 
josta löytyy kesäaikaan jokaiselle jotakin. 
Kuopion sykkivä tori muodostaa kesäisen 
keskustan keskipisteen, josta on helppo kä-
vellä satamaan nauttimaan Kallaveden vil-
jaa, muikkuja. Ja paluumatkalla on mainio 
mahdollisuus ostaa evääksi aito kalakuk-
ko. Lähin ruokakauppa on alle kilometrin 
päässä, ja Matkuksen kauppakeskukseen on 
matkaa kuutisen kilometriä. Matkus onkin 
jo nyt herättänyt mielenkiintoa norjalaisissa 
ja ruotsalaisissa, joista jälkimmäisille kaup-
pakeskuksen Ikea toiminee koti-ikävän lie-
vittäjänä. Mitä tulee yleisesti ruokaan, niin 
Lonely Planet nimesi Pohjois-Savon gast-
ronomiseksi alueeksi Suomessa ja Kuopios-
sa lähialueineen onkin joukko laadukkaita 
ravintoloita paikallisine erikoisuuksineen. 
Rauhalahdesta on bussiyhteyksien lisäksi 
myös laivayhteys Kuopion keskustaan.

Pohjoismaiset Karavaanipäivät – Nordisk 
Camping Träff järjestettiin viimeksi Rauha-
lahdessa vuonna 2009. Tuolloin tapahtuma 
myytiin loppuun jo keväällä, samoin esi-
merkiksi Viinitilaristeily varattiin täyteen jo 
ennen sitä. 
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HEINÄKUUSSA 2020

VANTAAN TALLIN 
uusi vuosi

- Tapahtuman ilmoittautuminen on käyn-
nissä Rauhalahden verkkokaupassa ja myös 
lisämaksulliset retket ovat jo ostettavissa, 
vinkkaa Kuikka. 

- Kieliversiona tapahtuman kotisivuilla, 
www.nordicrally.fi on suomen lisäksi ruotsi 
ja englanti ja sivustolta pääsee edelleen Rau-
halahden verkkokauppaan ostamaan osallis-
tumisen tapahtumaan. Itse verkkokauppa on 
suomeksi ja englanniksi, jatkaa Ahti.

On siis hyvä miettiä kesää 2020 ja osallis-
tumista jo nyt, eikä jättää asiaa viime tippaan. 
Viimeksi moni jäi tapahtuman ulkopuolelle, 
kun tilaa ei enää kerta kaikkiaan ollut.

Lisätiedot verkossa www.nordicrally.fi ja 
sähköpostilla tapahtuman koordinaattorilta, 
timo.tarvainen@karavaanarit.fi tai leiripääl-
liköltä ahti.kuikka@karavaanarit.fi 

Nähdään Kuopiossa – Vi ses i Kuopio! 

 TEKSTI: 
 TIMO TARVAINEN
 KUVAT: 
 WWW.NORDICRALLY.FI

” Viimeksi moni jäi ta-
pahtuman ulkopuolelle, 
kun tilaa ei enää kerta 

kaikkiaan ollut.” Lauhassa ja lumeettomassa säässä vietettiin 
Vantaan Tallilla vuoden 2019 viimeisiä hetkiä.

Saunomisen jälkeen kokoonnuimme Ylisille, 
jonne hallitus oli hankkinut pientä purtavaa.

Perinteenä on ollut, että yhdistys tar-
joaa eväät illanvietossa.

Yllätyksenä oli Sepon ja Sini-
kan tarjoamat illan boolit heidän 
50-vuotis hääpäivän kunniaksi; 
onnittelut vielä kerran ja kiitok-
set.

Tanssin ja seurustelun jälkeen 
klo 24 siirryimme ulos toivotta-

maa vuoden 2020 tervetulleeksi.
Olimme sopineet, että yhdistys ei 

hanki raketteja, mutta oli niitä sitten 
muilla niin että saatiin komea ilotulitus 

taivaalle.
Tanssin jatkuessa osa porukasta oli siirtynyt 

Alisille karaokea laulamaan.
Näin se ilta vierähti mukavasti aamutunneille 

asti.

JARVAN MARAKIN OLI MUKANA.

Vantaan Tallilla on perinteisesti vietetty pikku-
joulujuhlaa marras-joulukuun vaihteessa,

mutta vuonna 2019 päätettiin viettää edellä mai-
nittua juhlaa puurojuhlana.

Osallistujia oli Yliset täys eli noin 60 henki-
löä.

Paula Laine oli keittänyt maukkaan puu-
ron ja kun siihen laitettiin vielä rusinasoppa 
kylkiäisiksi ja mantelikin löytyi ei muita 
höysteitä tarvittu.

Juhla alkoi klo 14.00 ja ennen ruokailua 
julkistettiin vuoden karavaaniperhe Sarian-

na ja Jyrki Kotilainen.  Heille luovutettiin 
kiertopalkinto ja muistolaatta.
Tämä oli 39. kerta kun vuoden karavaaniperhe 

valitaan Vantaan yhdistyksessä.
Samassa yhteydessä muistettiin myös ahkeria 

tallilaisia. Vuoden 2019 suurin urakka oli uuden 
WC- rakennuksen rakentaminen.
Naisten muistolaatta oli kuvitteellinen Työn ta-

likko, jonka saivat Sinikka Pitkänen, Tuula Oino-
nen, Taimi Jarva ja Sinikka Tyni.

Miesten vastaava oli Työn lapio, jonka saivat Martti 
Jarva, Harri Heikki, Antero Tyni, Erkki Jarva ,  Mauri Oi-

nonen, Jyrki Kotilainen, Kalevi Ikonen ja Erkki Korte. 
Ruokailun jälkeen sitten saunottiin ja myöhemmin vietettiin illanviettoa Ylisillä.

MUKANA OLI SINIKKA, PÄIVI JA MARTTI
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Sääntöjensä tarkoituspykälän perusteel- 
la SF-Caravan ry ”kehittää matkailuajo-
neuvojen turvallista, taloudellista ja tarkoi-
tuksenmukaista käyttöä sekä osallistuu 
matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoitettu- 
jen alueiden kehittämiseen.” SF-Caravan 
ry:n jäsenyhdistykset pyrkivät sääntöjen-
sä mukaan ”hankkimaan jäsentensä 
käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita 
sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden 
varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seik-
koihin.” Molemmat pyrkimykset ovat 
samansuuntaisia, hyvin selkeitä ja joh- 
donmukaisia matkailuajoneuvon käyt-
täjien ja kuluttajien edunvalvonnassa. 
Näihin tavoitteisiin pääseminen on haas- 
teellisinta pääkaupunkiseudulla, jossa 
leirintämatkailutarkoituksiin sopivia aluei- 
ta kuvitellaan olevan vähän. 

Mikäli sopivia leirintäalueliiketoimin- 
taan käypiä alueita onkin olemassa, ovat ne 
usein kalliita joko hankkia, ylläpitää tai 
markkinoida. Alueiden käyttötarkoi-
tuksista kilpaillaan taloudellisesti ja 
poliittisesti hyvinkin kiivaasti, kuten 
keskustelussa Rastilan leirintäalueesta 
olemme nähneet.
 

Lyhytjänteisen raha-ajattelun ei saisi antaa 
sumentaa päättäjien viisautta. Rastilan säi-
lyttäminen leirintäaluekäytössä tulevaisuu-
dessakin on tarpeellista ja välttämätöntä 
leirintämatkailijoille, mutta myös matkai-
lullista vetovoimaansa pohtivalle Helsingin 
kaupungille. Maamme ylivoimaisesti kiin-
nostavin matkailualue ansaitsee laadukkaita 
leirintäalueita ja matkaparkkeja, jotta myös 
omalla majoituksellaan liikkuva matkaaja 
voi nauttia erilaisista elämyksistä ja tapah-
tumista. Ulkomaisille leirintämatkaajille 

Helsingissä pysähtyminen on luonnollista 
ennen tai jälkeen laivamatkan. Kotimainen 
reissaaja löytää tekemistä helposti pitem-
mäksikin aikaa. Suomella on vain yksi pää-
kaupunki.

10 miljoonan matkailutulo

SF-Caravanin ja Suomen Leirintämatkai-
luyhdistyksen teettämien rahankäyttötut-
kimusten mukaan Rastilan leirintäalueen 
tuottama matkailutulo on vuosittain yli 10 
miljoonaa euroa. Alueen tuottama matkai-
lutulo jakautuu alueen yrityksille, kuten 
elintarvikekauppaan, kahviloihin ja ravin-
toloihin, nähtävyyksiin, vapaa-ajanvietto-
paikkoihin, kestokulutushyödykkeisiin jne.  
Alue toimii ympärivuotisesti.

Leirintäalueen olemassaololla ja sen si-
jainnilla on todistettavasti suuri talous- ja 
työllisyysvaikutus. Vaikka tieto leirintä-
matkailun taloudellisesta merkityksestä on 
liiton viestinnän keinoin poliittisille päättä-
jille toimitettu, tarvitaan myös alueen ka-
ravaanariyhdistyksiltä ja myös yksittäisiltä 
leirintämatkailijoilta jatkuvaa vaikuttaja-
viestintää omille päättäjilleen. 

Pääkaupunkiseudun matkailupalveluilla 
on aina myös valtakunnallista merkitys-
tä. Peruspalvelujen, kuten leirintäalueen 
olemassaolon tärkeyttä voidaan perustella 
mielikuvilla, vieraanvaraisuudella, taloudel-
la sekä ympäristönsuojelulla. Leirintäalue 
lisää paikkakunnan vetovoimaisuutta ja 
yleistä hyvinvointia.

Matkaparkki 
yöpymisvaihtoehtona

Pääkaupunkiseudulla on selkeä pula sekä 
leirintäalueista että matkaparkeista. Lei-
rintäalueita on Helsigin Rastilan lisäksi 
Espoon Oittaalla. Caravan-leirintäoppaan 
sivustolta löytyy matkaparkkeja vain yksi: 

Tuusulan puolella oleva Matkaparkki Hel-
sinki Airport. SF-Caravan leirintäalueita ei 
pääkaupunkiseudulla ole.

Nykyajan liikkuva karavaanari on enem-
män matkailuautoilija kuin matkailuvau-
nun vetäjä; matkan syy ja yöpymispaikan 
tarve poikkeaa perinteisestä perheloma-
matkasta yhä useammin. Yöpymistarpeen 
tyydyttäjäksi riittää yhä useammin yhden 
yön pelkistetty matkaparkki kuin kaikilla 
vapaa-ajan välineillä varustettu leirintäalue.

Yksinkertaisen, helpon yöpymisen mah-
dollistaa luvallinen, maanomistajan osoit-
tama paikka. Palveluita toki käytetään, jos 
niitä on tarjolla. Maksuttomuus tai mak-
sullisuus ei ole välttämättä valintakriteeri; 
riittää, että paikka sopii parhaiten oman 
reitin varrelle. 

Matkaparkkeja, joista ylivoimaisesti kat-
tavin luettelo löytyy Caravan-leirintäop-
paan www.leirintaopas.fi -sivustolta, on 
maassamme jo yli 100. Määrä kasvaa tänä 
vuonna. Pelkästään toimistoomme tehtyjen 
neuvontapyyntöjen ja ilmoitusten perus-
teella uusia matkaparkkeja suunnitellaan 
avattavaksi mm. venesatamien, urheiluo-
pistojen, maatilamatkailukohteiden, ky-
läkauppojen ja -talojen sekä tapahtumien 
yhteyteen eri puolilla maata. Matkapark-
kimahdollisuuksien kartoittaminen omalla 
toimialueella on yhdistysten edunvalvon-
taa.

Matkailuyritysten lisäpalvelu

Matkaparkeista on tullut muualla maassa 
luontainen lisäpalvelu monelle muulle yri-
tykselle. Esimerkiksi ABC-asemat tarjoavat 
ohikulkijalle edullista yöpymistä polttoai-
ne- ja ruokapalvelujen yhteydessä ja Best 
Caravanin pihoilla voi yöpyä matkailuajo-
neuvo- ja leirintävarustehankintojen yhtey-
dessä. Kylpylöiden hyvinvointipalveluista 
voi nautiskella täysillä, vaikka yöpyisi hotel-

Leirintäalueet, matkaparkit ja  
matkailuajoneuvojen talvisäilytys 

OSANA KARAVAANAREIDEN 
EDUNVALVONTAA
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lihuoneen sijasta omassa matkailuautossaan 
tai -vaunussaan. 

Matkailuajoneuvo itsessään mahdollistaa 
paljon elämyksiä. Yöpymismahdollisuus 
omassa kulkupelissä vaikuttaa olennaisesti 
siihen, mihin karavaanari lomallaan ja va-
paa-ajallaan suunnistaa.

Esittämämme tosiasia, että leirintämat-
kailija on hyvä ja tuottava vierailija, saa 
hiljalleen hyväksyntää kuntien päättäjissä 
ja yritysten kehittäjissä. Itseään matkailuve-
tovoimaisena pitävä kunta ja eri asiakasryh-
mät huomioiva festivaalijärjestäjä ymmär-
tää myös liikkuvan karavaanarin tarpeet. 

Meille karavaanareille on tärkeää saada 
matkallamme valita tarpeidemme mukai-
nen ja tilanteeseen sopiva yöpymispaikka. 
Pääkaupungissa ja muualla.

Talvisäilytys

Matkailuajoneuvojen talvisäilytys voi olla 
ongelma tiheään asutuissa kaupunginosissa, 
kerrostaloalueilla, rivitalotonteilla ja jopa 
omakotialueilla. Kaupunkien rakennus-
määräyksissä saattaa olla rajoituksia matkai-
luajoneuvojen, suurten veneiden tai muit-
ten rakennelmien säilyttämisessä.

Sopivien säilytyspaikkojen löytämisessä 
voi yhdistysten aktiivisuus ja suhdetoiminta 

alueen ja kuntiin ja yrityksiin olla ratkaise-
vaa. Turvallinen, aidattu ja valvottu säilytys-
paikka esimerkiksi talven ajaksi yhdistyksen 
neuvottelemana jäsenetuna on merkittävä 
lisäarvo yhdistyksen jäsenille.

TIMO PIILONEN
KIRJOITTAJA ON SF-CARAVAN RY:N 

TOIMINNANJOHTAJA
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Luonnonläheinen mäntymetsässä pienen metsälammen rannalla si-
jaitseva SFC-Kangaslampi on SF-Caravan Kerava ry:n ylläpitämä ka-
ravaanarialue Nastolassa osoitteessa Alhaistentie 77, 15560 Nastola. 
Lahden keskustaan matkaa kertyy n. 20 km. 

Yhdistys on ylläpitänyt aluetta vuodesta 1993 lähtien ja sitä ennen 
alue on toiminut urheilujärjestön leirikeskuksena.

Kausipaikkoja alueella on noin 30 ja vieraspaikkoja on noin 40.
Alueelle on valmistunut ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu 

huoltorakennus, jossa on pieni, mutta hyvin varustettu keittiö sekä 
suihku- ja wc-tilat.

Saunoja SFC-Kangaslammella on kaksi. Lähinnä kesäkauden 
käyttöön tarkoitettu tilava rantasauna ja ympärivuotiseen käyttöön 
myös erikseen varattavissa oleva kärrysauna.

Parhaillaan suunnitelmissa on vapaa-ajantilan rakentaminen, joka 
on tarkoitus toteuttaa vielä tänä vuonna.

SFC-Kangaslammin lähellä (n. 1,5 km päässä) on Pajulahden 
urheiluopisto, jossa on seikkailupuisto, hyvät lenkkeilymaastot ja 
mahdollisuus erilaisiin liikuntaharrastuksiin. 
Lisätietoja alueestamme on saatavissa nettisivuiltamme.

Tervetuloa "Kangikselle" viihtymään!

SF-CARAVAN KERAVA RY
PERTTU TIIKKAINEN

PUHEENJOHTAJA

SFC-
KANGASLAMPI  

esittäytyy
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SF-CARAVAN ESPOO RY:N
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS 

pidetään 25.5.2020 klo 18.00 alkaen 
Helsinki Caravan Oy:ssä, 
Mestarintie 2, VANTAA 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen sille määräämät asiat. 

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu 
alkaa kello 17.30.

Tervetuloa!

Hallitus

KOKOUSKUTSU

KOKOUSKUTSU

SF-CARAVAN VANTAA RY:N
sääntömääräinen

V U O S I K O K O U S
pidetään 18.4.2020 klo 14:00

Vantaan tallilla
Heinäjoentie 146 12350 Turkhauta

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu 
alkaa klo 13:30

Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille 
määräämät asiat 

mm. puheenjohtajan valinta.

Tervetuloa!

                     

Hallitus

KOKOUSKUTSU

SF-CARAVAN HELSINKI RY:N 
sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS pidetään 
pidetään 21.4.2020 kello 18.00

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

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
4 § määräämät asiat sekä hallituksen esitys 

sääntömuutoksesta. 

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!

SF- Caravan 
Helsinki ry:n hallitus

SFC-
KANGASLAMPI  

esittäytyy
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Äitienpäiväkahveille 
Helsingin yhdistyksen 
toimistolle 6.5.2020 

klo 15.00-19.00 välisenä aikana.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry.

Tervetuloa
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Kokemuksia  
PIETARISTA

Pietari Nevan rannalla

Kuten tiedetään, sinne pääsee ”julkisillakin” 
eli Allegrolla (juna), reittibussilla ja ristei-
lylaivalla. Meidän valintamme oli loppupe-
leissä oma kulkuneuvo, ensin henkilö-, myö-
hemmin matkailuauto. Matkakertomukseni 
koostuu siis useammasta reissusta. Sen mah-
dollisti monikertaviisumi. Vuoden 2019 lo-
kakuusta viisumin on saanut suht. vaivatto-
masti netin kautta ja ilmaiseksi. Venäjä satsaa 
enenevässä määrin turismiin.

Ne kokemukset. Hyviä vaiko huonoja? 
Sanoisin ensin mainittuja. Matkakuluissa 
mitaten jo pelkästään edullinen rupla tekee 
Venäjän reissusta houkuttelevan.  Mutta on 

toki paljon muutakin eikä vähiten kulttuurin 
puolella.  Eurooppaa edestakaisin kolunnee-
na sanon, että nyt kannattaisi koukata Pie-
tariin! Vain muutama tunti ja olet jo siellä.

Muodollisuuksia

Ensimmäisellä kerralla tietty vähän jännit-
ti. Rajanylitys Vaalimaalla? Miten onnistuu 
paperisota? Entisen neuvostomatkailun poh-
jalta tiedettiin, että se on mutkikas, alkuun 
suorastaan mystinen. Mutta ei mitään. Siitä-
hän selvisi, kun ei polttanut proppujaan. Piti 
vain tarkkailla kanssaihmisten käyttäytymis-
tä paikan päällä. Se avasi pelin säännöt.

Vähän Suomirajan jälkeen oli jyhkeä 

puomi, jonka taakse ryhmityttiin, venäläi-
set yhdeksi jonoksi, suomalaiset omakseen. 
Noin 10-15 minuutin välein puomi nousi. 
Kymmenkunta autoa pääsi jatkamaan. En-
nen varsinaista tarkastuspaikkaa jälleen seis. 
Suomalaiset näkyivät jakautuvan kahdeksi 
tai useammaksi jonoksi riippuen siitä, miten 
uskoivat homman edistyvän.  Nyt selvisi, 
että tarvittiin lisäasiakirja, itse asiassa kaksi-
puolinen henkilökortti. Sitä ei oltu jaettu vii-
sumihankinnan yhteydessä. Rajakonkareilta 
näytti sellainen jo löytyvän. Ensikertalainen 
sai tyhjän läpyskän joko rajavartijalta tai tul-
lin tarkastuskopista. Sitten vain täyttelemään 
mainittua lappua henkilö- ym. tiedoilla. 
Kaiken muun ohella tahtoivat tietää, minne 
ja missä tarkoituksessa oltiin menossa ja pit-
käksikö aikaa. Kysyivät tarkkaa osoitettakin. 
Kaikki totta kai venäjäksi. Onneksi saatiin 
apua niiltä konkareilta ja muilta venäjän-
osaajilta.

Tarkastusluukulla oli tuhdisti jonoa, joten 
reaktiokyvystä oli hyötyä. Nopeat ehtivät 
edelle. Jälleen suurin piirtein samat asiat, nyt 
suullisesti. Tenttaajana naisupseeri, joka ei 
suostunut puhumaan muuta kuin äidinkiel-
tään. Mutta no hätä! Joku jonottajista taisi 
pehmeänkuuloista suomea. Taisi olla karja-
laisia?

Mitä seuraavaksi? Sitten toiselle luukulle 
näyttämään passia ja muita papereita. Sen 
perästä liikautettiin hieman autoa tullijo-
nossa ja avattiin takaluukku selkoselälleen. 
Jälleen odotusta. Virkapukuinen ilmestyi 

Pietarhovi n. 30 km  
Pietarista kuuluu Unescon 
maailmanperintökohteisiin. 
Siellä on 37 kullattua  
pronssipatsasta.

Eremitaasi Nevan rannalla.

1 / 202016
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Kaksipäinen kotka, Venäjän symboli.

Kirkko veren päällä (Verikirkko) raken-
nettiin paikalle, jossa tsaari Aleksanteri II 
murhattiin. Se kuuluu Peitarin ykkösrivin 
käyntikohteisiin.

jostain, pyöri hetken autosumassa ja häipyi 
jonnekin. Ei saanut hötkyillä, piti vain kärsi-
vällisesti odottaa. Lopulta virkamies suostui 
kurkkaamaan meidänkin takaluukkuumme. 
Sutaisi sitten kuulakärkikynällään polveaan 
tukena käyttäen eskonpuumerkkinsä auto-
papereihimme.  Jos olimme matkailuautolla 
liikkeellä, tullaus vaati myös sisälle matkusta-
moon kapuamista.    

Puomi nousi. Tässäkö tämä nyt oli? Ei 
suinkaan. Noin 50 metrin pyrähdyksen jäl-
keen oli taas pysäytys. Uuden virkamiehen 
käsi oli jo valmiina ottamaan matkailijoiden 
passit. Vilkaisu leimoihin ja sitten: Tervetu-
loa Venäjänmaalle!

Legendan mukaan rajamuodollisuuksissa 
saattoi huveta useampi tunti. Riippuen tie-
tysti jonojen pituudesta, matkailijan hoksot-
timista, ynnä muusta.

Kun tiet erkanivat

Osa rajalle kertyneistä suomalaisautoilijoista 
lopetti matkanteon jo Kondratjevon kylässä. 
Siellä on nimittäin Venäjälle siirtynyt NES-
TEen polttoaineasema. Tulijat tankkasivat 
asemalla autonsa ja vielä kymmenen litraa 
extraa jerrykannuunsa. Enempää ei kuu-
lemma saanut hamstrata, vaikka mieli tekisi. 
Menovesihän on Venäjällä tosihalpaa. Sitten 
vielä kuppi kahvia, vessakäynti ja kokka koh-
ti kotia. Polttoaineen osto oli heille matkan 
ainoa tarkoitus ja sehän oli nyt saavutettu.

Mekin tankkasimme, mutta jatkoimme 
kohti Pietaria.

Ilta oli jo ehtinyt pimentyä. Sille ei voinut 
mitään. Onneksi tie oli pääasiassa kelvollis-
ta. Huonommille osuuksille oltiin näköjään 
tekemässä jotain.  Pietarin liikennettä nimit-
täin kuormittaa supervilkas henkilöauto- ja 
rekkaliikenne. Satunnainen venäjänkävijä sai 
heti oppitunnin paikallisesta ajokulttuurista. 
Ohipyrkivän kuului päästää eteen ilman es-
telyä. Näin säästyttiin nokka- ym. kolareilta. 
Valkoisen tiereunusviivan takana liikeni koh-
talaisesti väistymistilaa sekä myös ripaus as-
falttia. Sinne koukaten homma hoitui, oma 
kulkuväline pysyi tiellä ja matkateko jatkui. 
Häipyvä ohittaja väläytti takavalojaan, ei 
ähä-kutti-mielessä, vaan esittäen kiitoksensa. 
Näin tämä oli tulkittavissa.

Pietarin reitin varteen oli perustettu mui-
takin isompia ja pienempiä polttoainease-
mia. Ne kilpailivat milläs muulla kuin hin-
nalla ja vähän palveluillakin. Isommissa sai 
jotain sapuskaa ynnä kahvia. Siellä kelpasi 
luottokortti, pienemmissä kävi vain rupla. 
Nesteellä näytti pyyhkivän kilpailijoihinsa 
nähden hyvin. Sekä maahantulijat että siel-
tä lähtevät tankkasivat siellä. Muunkinlais-
ta palvelua oli tarjolla.  Yösija olisi löytynyt 
parista tienvarsimotellista. Emme tarttuneet 
tarjouksiin. Vähän rajan jälkeen oli ollut 
erikoinen ehdotus. Välkkyvin neonvaloin 
toitotettiin Green Cardista, joka kuulemma 
järjestyisi tuosta vain. Meillä oli kotimaassa 

hankittu vihreä kortti salkussa kuten kaikki 
muutkin propuskat. Näin oli neuvottu teke-
mään.  Jos yhdenkään asiakirjoista hukkaat, 
Venäjältä ei ole ihan heti poispääsyä.

Häivähdys sotahistoriaa ja hurraa!

Ohitettiin Vyborgin, (Viipurin) tieristeys. 
Kelmeä kuu paistoi. Saimaan kanava. Se toi 
mieleen vuonna 1944 Viipurin kaupungin 
pohjois - ja koillispuolella käydyn Tali-Ihan-
talan taistelun. ”Maaottelumuistoa” elävöitti 
se, että eräs sukuun kuuluva jäsen oli täällä 
antanut henkensä Suomen puolesta. Rajan-
takaisessa Karjalassa löytyy muitakin taiste-
lupaikkoja. Jos niitä haluaa koluta, on paras 
lopettaa matkanteko jo Viipurin paikkeille. 
Arvelimme, että niin saattaisimme mekin 
joskus tehdä. Niin kuin tehtiinkin, vähän 
myöhemmin matkailuautolla.   

Ennen Pietaria maksullinen moottori-
tieosuus. Oli jo sen verran myöhä, että ve-
loittivat yötariffin mukaan. Se oli vain puo-
let päivähinnasta eli 20 ruplaa. Siis ei paljon 
mitään. Moottoritietä sai puhaltaa, senkun 
kerkesi. Jos matkan varrella olikin ollut rajoi-
tuksia, jopa poliisin valvomia, tällä osuudella 
niitä ei näkynyt. Niinpä sitten rallikuskinalut 
saivat moottoritiellä osoittaa kykyjään. Me 
noudatimme omaa varovampaa tyyliä. Kes-
kikaistalla pysytellen oli tietomme mukaan 
parhaat mahdollisuudet päätyä Pietariin eikä 
esimerkiksi jonnekin esikaupunkilähiöihin. 
Venäjänkieliset tieviitat kertoivat vähän tai 
ollenkaan missä mentiin. Mutta ”kultaisella 
keskitiellä” pysytellen erehtyminen jäi mini-
miin.

Eipä aikaakaan, kun horisontissa meille 
loistivat muuatta tuttua slaageria hyräillen... 
”jo valot Pietarin”.  Ennen sitä oli sukellettu 
pitkään krumeluurattuun avotunneliin. Ajo-
putken koukerointi palveli paitsi silmäniloa, 
myös katuvalojen kiinnitystä. Tulipahan rei-
kätunnelissa mieleen: Entäs sydäntalvella? 
Edistäisikö silloin ja miten paljon kyseinen 
kattorakennelma lumen kasautumista tiet-
tyihin ajoradan uriin?

Tien molemmin puolin oli kaksi länsi-
maista autohuoltamoa: KIA ja Mercedes. Ne 
kun näkyivät voi huokaista onnesta: Ollaan 
melkein siellä! Mercedes-huoltoon oli kyl-
läkin ollut viittaus jo ajotunnelissa, jos vain 
ehti kovassa vauhdissa sen noteeraamaan. 
Seuraava maamerkki. Pietaria viipaloiva Ne-
va-joki.  Tuuletimme kahdella kielellä: Hur-
raa! Harashoo! Mehän teimme sen!    

Pietarin ylpeys: palatsit ja sillat

Nevan varteen 1700-luvulla perustettu 
empiretyylinen kaupunkiluomus on Venä-
jän toiseksi isoin ja ensimmäiseksi komein 
metropoli. Ensikertalainen oli siellä kuin 
Liisa Ihmemaassa. Joka puolella yli satavuo-
tiaita tsaarinvallan aikuisia palatseja ja mui-

ta monumentteja. Pimeän aikaan saapuessa 
kaupungin valot peilautuivat silkinmustasta 
Nevasta. Mikä vailla vertaa oleva näky! Joen 
molemmin puolin riittää myös kultapäällys-
teisiä kupoleja. Eipä aikaakaan, kun silmä jo 
tavoittaa pari kuvakirjoista tuttuakin. Tuol-
lahan on Amiraliteetti ja sitten Eremitaasi. 
Niitten lisäksi on runsaasti muitakin kuva-
patsain somistettuja massiivisia rakennuksia 
sekä värejä uhkuvia sipulikirkkoja. Viime-
mainittujen lukumäärää en tiedä, mutta 
paljon niitä on. Museoitakin ainakin 140 
kappaletta. Kaikki ehdottomasti käymisen 
arvoisia kohteita.   Arkkitehtuuri- ja histo-
riaherkuttelu ovat olennainen osa Pietarin 
charmia.

Tihrustimme kyrillisin kirjaimin kirjoite-
tuista tienviitoista sanaa ”most”. Se tarkoit-
taa siltaa. Niitä on kuulemma kaupungissa 
ainakin 800 kappaletta ja ne kaikki vievät 
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eri puolilla Nevan yli. Liteini- most vei 
Ylösnousemuksen Rantakadulle (ven. Vos-
kresenskaya Naberezhnaya) eli osoitteeseen, 
jossa meitä jo odoteltiin? Suomen konsulaa-
tissa työskentelevä sukulainen oli luvannut 
yösijan ja turvallisen autopaikan aidatulta 
pihaltaan. Muussa tapauksessa olisimme 
varanneet huoneen jostain hotellista.  Au-
tomatkailijan kannalta on tositärkeää löytää 
vartioitu parkki. Kadun varteen ei kannata 
jättää peltilehmäänsä. Poliisi saattaa siirrättää 
autosi kauas varastoalueelle, josta sitä on erit-
täin hankalaa saada pois. Voipi sattua tietys-
ti muutakin ikävää. Jotkut hotellit huolivat 
maksua vastaan parkkialueelleen myös mat-
kailuautoja. Tähän on tultu, koska Olginon 
entinen leirintäalue ei ole enää vuosiin ollut 
käytössä. Uusi camping on kyllä jo suunni-
telmissa.     

Liikenteessä venäläisittäin

Suurkaupunki ei nuku koskaan. Sen saim-
me kantapään kautta kokea Pietarissa. Tra-
fiikkia piisasi yhtäläisesti yölle ja päivälle. 
Meno tuntui kaoottiselta, mutta siihen oli 

pakko tottua. Ja totuttiinkin.  Svengattiin 
muun liikenteen seassa ja tahdissa. Se oli 
pelin henki.  Liikennevaloissa keskiverto 
venäläiskuski ei paljoa noteerannut keltaista 
väriä. Sitä mentiin eikä meinattu. Varsinkin, 
jos moottorikannen alla piisasi hevosvoimia. 
Lähietäisyydellä saattoi kylläkin vaania polii-
sipatrulli, joka ilman muuta puuttui peliin. 
Vilkunkäytöstä: Se oli avainasemassa siirryt-
täessä kaistalta kaistalle. Kiittävä lisähuomio: 
pietarilaiset päästivät väliin, jopa ulkomaalai-
sen hidastelijan.  

Sitten sananen parkkeerauksesta Pietaris-
sa.

Vain jokunen aika sitten siirtyivät siellä 
(ehkä muissakin isommissa Venäjän kaupun-
geissa?) maksulliseen paikoitukseen. Systee-
mi jäljittelee aika pitkälle meikäläistä, mutta 
pitää sisällään myös omat venäläismetkunsa. 
Niistä ei tahtonut ihan heti saada selvää. 
Onneksi pienen haeskelun tuloksena löytyi 
maksutontakin parkkitilaa. Esimerkiksi Va-
silinsaarella, sivukaduilla. Siellä voi edelleen 
paikoittaa auton ilman sen kummempia. 
Hyvä oli kuitenkin ensin tarkistaa asia joltain 
paikalliselta kuskilta.

Summa summarum edellä mainitusta: Pa-
rempi katsoa kuin katua, ettei joudu napit 
vastakkain virkavallan kanssa. Kaikesta varo-
vaisuudesta huolimatta meille kävi niin. Pari 
kertomusta aiheesta.

Vain viisi minuuttia! Ja ala 
laputtaa!

Oli tultu Venäläisen Taiteen Museon lähis-
tölle tsekkaamaan museon aukioloaikoja. 
Kadun varressa seisoi paikallinen henkilöau-
to. Saanee parkkeerata, arvelimme. Meidän 
perheessä on tapana suosia kaupunkiympä-
ristössä kikkailukonstia; toinen pysyy autossa 

toisen toimittaessa kyseisen pikkuasian. Tätä 
menetelmää sovellettiin Pietarissakin. Siip-
pa kipitti katsomaan museon aukioloaikoja, 
meikäläinen istui ratissa. Ja hyvä niin, sillä 
vain hetki ja jo kulman takaa pyyhälsi pai-
kalle hinausauto.  Se kiinnitti vaijerin edessä 
parkkeerattuun kärryyn . Hiiop! Auto siirtyi 
vilauksessa hinurin avolavalle. Oli meidän 
vuoromme. Mitä tehdä?  Oliko yleensä-
kään mitään tehtävissä?  Onnenkantamoi-
sena paikalle saapasteli elämänsä keväässä 
oleva pietarilaispoliisi. Tervehti kohteliaasti 
ja jatkoi:”Autosi on väärinparkkeerattu. Se 
siirretään tästä lavalle.” Hinausauton kuski 
nyökytteli muikeasti. Vähäisestä sananvaras-
tostani löytyi hätätilanteessa ripaus venäjää:  
”Pjät minuta, pazalsta! (vain 5 minuuttia, ol-
kaa niin kiltti!)” Hinausauton kuski epäröi. 
Näin että siippa oli kauempana noteerannut 
tilanteen. Pisteli jo olympiavauhtia hätiin. 
Sitä ennen poliisi nyökkäsi: ”Harshoo. Pjät 
minuta!” Ja se oli siinä. Säästyimme hinauk-
selta.

Ja sitten toinen, jos mahdollista, vieläkin 
täpärämpi tilanne:

”Tunnustatko?” Kysyi pietarilaiskonstaa-
peli aviosiipalta, joka oli komennettu polii-
sin sinivalkoisen virka-auton takapenkille 
tekemään tiliä töppäilystään. Oli käännytty 
Taurian puiston kulmassa liikennemerkin 
kieltämään suuntaan. Kyseinen katu oli kyllä 
kahteen suuntaan ajettava. Varsinaista vaara-
tilannetta ei siis operaatiossa syntynyt. Mutta 
sääntö mikä sääntö!

 ”Kyllä tunnustan. Minä olen suurroisto!” 
aviomies lateli vähän ontuvalla venäjällään. 
Konstaapelia pakkasi vähän hymyilyttämään. 
Ehkä ajatteli: ”Aika nöyrä ollakseen finskitu-
risti.” Kuulustelu jatkui. Liikennerikkojalle 
näytettiin poliisivihkosesta erisuuruisia sak-
kosummia, joita tämäntapaisesta rötöksestä 

Taidemuseoitten maalaukset avaavat 
katsojalle ikkunan tsaarinvallan venäjään.

Tsarskoe Selon palatsin ovipielikoristelu juoruaa barokkityylistä. Fontanka kanavan yli johtavalla Anitsko-
vin sillalla on neljä kuuluisaa hevospat-
sasta.
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Dom Knigi, pietarilainen eturivin  
kirjakauppa.

Rahoilla reunustettu juhla-asu. Se ja 
paljon muuta oli esillä Pietarin kansantie-
teellisessä museossa.

Eremitaasissa kultaa ei ole pihistelty.

Pietarin edustalla tsaari Pietari Suuri 
ratsastaa Mikaelinlinnan edustalla.

Pietarin ulkopuolella on Kronstadtin lin-
noitussaari, jonka nähtävyyksiin kuuluu 
tämä bysanttilainen katedraali.

Volgan lautturit -maalaus on esillä 
useammassa taidemuseossa.

Nevski prospektin eteläpäässä on Alek-
sander Nevskin lavra eli nekropoli, 

jonka hautamuistomerkit ovat taide-
teoksia.

joutui 
m a k s a -

maan. Siippa 
vähän mietti: ”Jospa vaikka anoisin, ettei se 
maksu olisi ihan siitä isommasta päästä? Aut-
taisiko tuo?”  Tällä välin Herra Konstaapeli 
neuvotteli ratissa istuvan kollegansa kanssa. 
Mitä lienevät puhuneet, mutta sen tuloksena 
virkavalta kaivoi salkustaan suomalaisen rö-
tösherran ajokortin plus muut asiakirjat. An-
toi ne töpeksijälle takaisin saatesanoin: ”Ala 
laputtaa!” Siippa tietysti totteli. Poliisiahan 
ei sovi vastustaa.  Jälkeenpäin kuultiin, että 
joku toinen maamiehemme oli samassa riste-
yksessä saanut armotta käteensä sakkolapun.

Parasta Pietarissa?

Pietaria on sanottu Venäjän kulttuuripää-
kaupungiksi. Eikä aiheetta. Sitä ovat kilvan 
ylistäneet kuvataiteilijat, kirjailijat, säveltä-
jät. Kävijä pystyy sen tarjonnasta poimimaan 
vain murusia. Kannattaakin varata kunnolla 
aikaa tai tulla useampia kertoja.

Pietari koukuttaa. Meistä tuli Pietari-fa-
neja. Sinne mentiin ja mennään varmasti 
uudestaan. Joku saattaa kysyä: Miksi? Mikä 
siellä oli parasta?

Mitä sanoisin? --- Ensinnäkin: Nevan 
kaupunkiin lähtijän pitää ottaa mukaan 
kunnon opaskirja. Jos se unohtui, voi kirjan 
toki hankkia paikanpäältäkin. Suosittelen 
poikkeamista Pietarin pääkadulta Nevskiltä 
Gribojedovin kanavalle! Siellä kohoaa viisi-
kerroksinen kuvapatsain koristettu jugen-
dtalo katollaan maapallo sekä teksti Singer. 
Kyseessä ei ole ompelukonefirma, vaan Dom 
knigi eli Kirjojen talo. Se on yksi kaupungin 

kokemisenarvoisista paikoista. Sieltä saa kir-
jojen ohella kaikkea maan ja taivaan väliltä 
postikorteista karttoihin, julisteista maala-
uksiin, musiikkikasetteihin, matkamuistoi-
hin ja jopa lastenleluihin. Totta kai myös 
niitä Pietari-oppaita ja monella kielellä. Kun 
shoppailu alkaa väsyttää, voi virkistäytyä 
toisen kerroksen Coffee Shopissa. Siellä on 
tarjolla paitsi tuoretta kahvia, myös melkoi-
sia paakelseja. Ikkunapaikalta voi seurailla 
liikennettä Pietarin pääkadulla Nevski Pros-
pektillä. Sieltä aukeaa näkymä myös Kazanin 
katedraalille. Ihan lähellä Dom Knigiä on 
Verikirkkokin, sekin eräs Pietarin eturivin 
elämyksistä.

Tässä vain summamutikassa pari käynti-
kohdetta ja nähtävyyttä. Listaahan voisi jat-
kaa vaikka loppumattomiin.

TEKSTI JA KUVAT:  
HELJÄ KERVINEN
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Lehtitoimikunta kokoustamassa 11.12.2018.

Lehtitoimikunta 
2017.

SF- Caravan Helsinki ry:n ja SF- Caravan 
Espoo ry:n välinen yhteistyösopimus allekir-
joitettiin 3.3.1998.

Yhteistyön myötä aloitettiin yhteisen leh-
den julkaiseminen vuonna 2000. Yhteisen 
lehden julkaisemiseen päädyttiin sen vuoksi, 
ettei lehden tekijöistä ollut ylitarjontaa ja sen 
vuoksi, että lehden kustannukset haluttiin 
pitää kurissa. 

SF-Caravan Espoo ry:n puheenjohtaja Ju-
ha Rakkola kirjoitti jäsenlehdessä 02/2000 
seuraavasti: "Ekaanari-lehti on ollut vuoden 
alusta saakka sisällöltään samanlainen kuin 
Vankkuri-Uutiset (SF-Caravan Helsinki). 
Ainoastaan kansi ja seuraava aukeama ovat 
olleet erilaiset. Tällä menettelyllä olemme 
saaneet aikaan säästöjä lehden kustannuk-
siin."

SF-Caravan Helsinki ry:n puheenjohtaja 
Johannes Ahjoniemi kirjoitti jäsenlehdessä 
02/2000 vastaavasti seuraavaa: "Lehtemme 
on uudistunut sitten viime vuoden. Olem-
me toimittaneet lehteä yhdessä SFC Espoon 
kanssa eli espoolaiset ystävämme lukevat 
melkein samanlaista lehteä kuin mekin. 
Kansi ja ensimmäinen aukeama ovat kum-
mallakin yhdistyksellä omat. Tällä toimenpi-
teellä yhdistykset tulevat säästämään jonkin 
verran vuositasolla. Kirjoittajia molempiin 
lehtiin on ollut vähän, jonka seurauksena hy-
vää jäsenjulkaisua on vaikea synnyttää. Nyt 
on syntynyt jo paljon yhteisiä hyviä ideoita 
ja niitä toteutetaan tänä vuonna. Myös mai-
nostajat ovat olleet tyytyväisiä tähän lehtien 
yhdistymiseen. Heidän mainoskulunsa ovat 
pienentyneet ja mainoksista aiheutuva tra-
fiikki on vähentynyt. "

Ensimmäiset yhteiset lehdet olivat siis si-
sällöltään identtisiä lukuun ottamatta kan-
nen tekstejä ja lehden ensimmäisiä kolmea 
sivua. Lehti julkaistiin pääosin mustaval-
koisena. Vuonna 2001 lähtien on lehteä jul-

kaistu kokonaisuudessaan saman sisältöisenä 
kaikille jäsenille ja samalla sen sivuille ilmes-
tyi myös värimaailmaa. 

Jäsenlehti 02/2004 toi mukanaan taas uu-
den muutoksen, kun lehden kanteen ilmes-
tyivät kaikkien lehteä julkaisevien yhdistys-
ten nimet. Jokaiselle yhdistyksellä oli siihen 
mennessä ollut oma kantensa. 

Vankkuri- Uutisten ja Ekaanarin toimitus-
kunnat yhdistyivät vuonna 2000 ja nykyinen 
lehtitoimikuntamme syntyi. Jäsenlehden 
päätoimittaja Hannele Puusa-Ruohonen kir-
joitti jäsenlehdessä 01/2001, että 

" Vuoden ajan ovat Helsingin ja Espoon 
yhdistys tehneet yhteistyötä julkaisemalla 
jäsenlehtiä, jotka eroavat toisistaan vain al-
kulehdillä. Muuten sisältö on ollut sama 
molemmissa lehdissä. Yhteistyö on ollut niin 
kannustavaa ja innostavaa, että tästä nume-
rosta lähtien koko toimituksellinen osa on 
yhteistä. Toistaiseksi erona on vain lehden 
nimi ja yhdistystiedot. Lehdenteko ei ole 
halpaa lystiä, joten on järkevää yhdistää osaa-
misemme niin lehdenteon, ilmoitusmyynnin 
kuin painoksenkin osalta.

Perinteinen tiedottajan rooli on myös 
muuttunut lehden uudistumisen myötä. 
Lehden tavoitteena on toimia jäsenistömme 
tiedotusvälineenä sekä kannanottojamme 
yhteiskunnan päättäjille. Kunnianhimoise-
na tavoitteenamme on lisätä merkittävästi 
yhteistyötä muiden karavaaniyhdistysten 
kanssa. 

Olemme lehden toimittamisessa ottaneet 
askeleen kohti ammattimaisempaa otetta. 
Nyt lehden teosta vastaa toimituskunta, jo-
hon kuuluu päätoimittaja, varapäätoimitta-
ja, ilmoitusmyyjä, taittaja ja joukko toimit-
tajia. Lehtiemme jutut tulevat edelleenkin 
pulppuamaan runsaslukuisesta ja aktiivisesta 
jäsenkunnastamme, jolta ideat ja tarinat ei-
vät kesken lopu. Sisältöä on "rukattu", mutta 

Espoon ja  Helsingin yhdistysten 
YHTEINEN JÄSENLEHTI 

20 VUOTTA

tuttuja palstojakin on säilytetty. Lehden ul-
koasua on nykyaikaistettu uudistamalla sen 
taittoa. Lisävärillä, ilmavuudella ja runsaam-
malla kuvituksella toivomme lehden luetta-
vuuden parantuvan. Lehden ns. "apinalaa-
tikosta" ensimmäisellä aukeamalta löytyvät 
vastuulliset lehdentekijät, joille juttutoiveet 
ja palautteet voi osoittaa."

Lehtiyhteystyö laajeni vuonna 2003 kun 
SF-Caravan Vantaa ry liittyi mukaan. Uusi 
juhlan aihe on siis tulossa tulevaisuudessa.

Lehtiyhteistyö laajeni toisen kerran vuon-
na 2004, kun SF-Caravan Kerava ry liittyi 
mukaan. SF-Caravan Kerava ry jätti lehtiyh-
teistyön vuoden 2016 lopussa.

Lehtiyhteistyöyhdistykset valitsevat kes-
kuudestaan edustajansa lehden toimituskun-
taan. Toimituskunta valitsee puolestaan kes-
kuudestaan päätoimittajan. Päätoimittajan 
tehtävää on yritetty kierrättää yhdistysten 
kesken.

Yhteisen jäsenlehden päätoimittajina ovat 
tähän mennessä olleet:

• Kim Saarikoski (Helsinki) päätoimit- 
 taja vuonna 2000 ja vuosina   
2011-2018
• Hannele Puusa-Ruohonen (Helsinki) 
päätoimittaja vuosina 2001-2002
• Martti Monto (Espoo) päätoimittaja 
vuosina 2003-2007
• Jorma Salmela (Vantaa) päätoimittaja 
vuosina 2008-2010
• Kimmo Ruoho (Espoo) päätoimittaja 
vuodesta 2019 lähtien

Lehtiyhteistyö oli vuonna 2000 ensim-
mäinen laatuaan. Yhteistyö avasi sitä yh-
teistyössä julkaisevien yhdistysten jäsenille 
uuden kanavan, jonka kautta saa enemmän 
tietoa "naapureiden" tekemisistä ja heidän 
ajatuksistaan. 

Kahden vuosikymmenen merkkipaalua 
juhlitaan SF-Caravan Helsinki ry:n toimis-
tolla juhlakahvien merkeissä 18.3.2020 klo 
15.00-19.00. Tervetuloa!

TEKSTI: 
ARMI YLIKORPI

KUVAT: 
HELSINGIN YHDISTYKSEN 

KUVA-ARKISTO

Lehtitoimikunta 
kokouksessa 
vuonna 2007.



Henkilökohtaiset
petanque-
kilpailut

Vantaan Tallilla
13.6.2020

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

www.sfc-vantaa.fiLeiripäällikkö: Martti Jarva.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry.

PILKKITREFFIT 
MESSILÄSSÄ 6.-8.3.2020

Ilmoittautuminen kilpailuun on 7.3.2020 klo 9.30 
Messilän ravintolan takaterassilla.

Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.
Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/ henkilö, lapset maksutta.
Liikkuva kahvitarjoilu säävarauksella.

Messilän Sudenpesä / Kota käytössämme 
perjantaina 6.3.2020

Messilä Campingin viikonlopun pakettihinta pilkkitreffeille 
6.-8.3.2020 saapuville on 50 €/ vaunu- tai autokunta, sisältää 
matkailuajoneuvopaikan sähköllä ja saunan yleisillä vuoroilla.
Lauantain ja sunnuntain lounasbuffetin saa hintaan 8 €/ henkilö.
Mainitse alueelle saapuessasi osallistuvasi 
SF-C Helsingin pilkkikisoihin.

Messilän ravintolassa on lauantaina 7.3.2020 tanssit.

Tervetuloa mukaan 
Helsingin yhdistyksen 
pilkkikisaan 7.3.2020 

Messilään.

Lehdentekoa 27.11.2018.

Lehtitoimikunta 2002.

Lehtitoimikunta 2007.

Lehtitoimikun-
ta kokouksessa 
vuonna 2007.
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MULTIMEDIA RADION 
ASENNUS

Jälleen tuli autoa vaihdettua seuraavaan. 
Nyt menopelinä toimii vuoden 2011 Dacia 
Duster. Duster on melkoinen "Pirkka au-
to". Siihen ei ole saanut edes lisävarustee-
na kovin kummoista radiota. Vakiona vain 
radio ja cd-soitin. Edellisessä autossa oli 
autokohtainen Android- soitin ja se toimi 
erittäin hyvin. Dacian osalta sen ei tarvitse 
olla autokohtainen, koska autossa on nor-
maali din1- kokoinen radio. 

Edellisessä autossa tottui jo Android- 
radion tarjoamiin ominaisuuksiin, jota ei 
aina löydy edes aivan tuoreista autoista-
kaan. Joten ei muuta kuin netistä metsästä-
mään Android radiota autoon. Aiemmista 
Android- radioista on sen verran kokemus-
ta, että radiosta pitää löytyä 4GB muistia, 
vähintään 32GB levytilaa ja erillinen mi-
krofoni, sekä tietenkin din1- koko. Din1- 
koossa on näköjään kahdenlaisia radioita 
tarjolla. Toisessa se näyttö tulee aina esille 
käynnistettäessä ja toisessa se näyttö on jat-
kuvasti esillä, peittäen osan kojelaudasta. 
Näytön koon saa valita 4” ja 10” välillä. 
Isompiakin näyttöjä oli tarjolla, mutta hin-
ta hieman pompsahtaa. Suurimmassa oli 
15” näyttö. Teslan Model S mallissa taitaa 
muuten olla 17” näyttö pystyasennossa. 
Näihin Android- pohjaisiin radioihin saa 
melkein mitä ominaisuuksia vain. 360- as-
teen kamerajärjestelmiä, peruutuskame-
roita, etukameroita, rengaspainevalvontaa, 
jatkuvaa nettiyhteyttä, WLAN-tukiasemaa, 
DAB- radioita, digitv-virittimiä, vikakoo-
din lukijoita, erilaisia navigointi ohjelmia 
jne. Yhdellä laitteella voi siis tehdä monta 
eri asiaa. Näin kojelauta ei täyty laitteista. 
Varsinkin karavaani hommissa on hyötyä 
navista ja peruutuskamerasta.

Omalta osalta päädyin 10” näyttöön ja 
64GB levytilaan. Kustannus 150€ ja radio 
tuli Briteistä. Muut roippeet myyjä toimitti 
Kiinasta. Kaikki tavarat ostettiin kuitenkin 

samalta myyjältä. Erillinen mikrofoni piti 
tilata myyjältä, joka laittoi radion mukaan 
oman johtosarjan mikrofonille. Mikrofoni 
johtosarjoineen kustansi 10€. Bluetooth 
OBD2 lukija piti erikseen myös tilata, kus-
tannus 5€. Peruutuskameroita tilasin hie-
man erilaisia. Koska en ollut ihan varma, 
minne kameran asennan ja miten asennan. 
Halvin kamera maksoi huikeat 3€ ja kallein 
oli 13€. Näitä samoja kameroita voi myö-
hemmin käyttää muissa peruutuskamera 
viritelmissä, jos niin haluaa.

Kun radio saapui, niin homma aloitet-
tiin vanhan radion irrotuksella. Alkuperäi-
seen radioon piti kahteen pyöreään koloon 
laittaa jotkin palikat ja radion sai irti. Itse 
käytin rautanauloja tähän. Kyllä se silläkin 
irtosi. Mitään erillisiä johtoadaptereita ei 
tarvinnut. Vanha radio oli ISO-liittimillä 
ja uusi radio tulee ISO-liittimillä. Johdot 
kiinni ja radio toimii heti. Mutta ennen 
radio kytkemistä vedetään mikrofonipiuha 
radion luota kojelaudan ali, ovitiivisteen al-
le ja sieltä A-pilariin lähelle aurinkosuojaa. 
Mikrofoni paikallaan. Peruutuskameralle 
vedetään piuha samalla tavalla kojelaudan 
ali, ovitiivisteen mukana alaspäin ja latti-
averhoilun alla takakonttiin. Riittää kun 
piuhan työntää verhoilun/muovien alle. 
Mitään verhoilun irrottamista ei tarvita. 

Seuraavaksi piti miettiä, minne kamera 
laitetaan ja millainen kamera. Edellisessä 
autossa peruutuskamera oli osa rekisteri-
kilven valoa. Erittäin toimiva. Kurastui 
yllättävän vähän. Mutta Daciassa pitäisi 
piuhat ujuttaa ensin katon rajaan, sieltä 
jollain tapaa takaluukkuun ja sieltä taka-
luukun alalaitaan. Näytti melko haastaval-
ta, varsinkin jos siitä halusi siistin näköi-
sen.  Seuraavaksi kokeillaan eri kameroita, 
miten ne näyttää kuvaa ja minne ne saisi 
asentumaan. Kaksi kameraa vaatii pienen 
sormen mentävän reiän puskuriin ja ne 

tulisi siihen. Muut olisivat pinta-asennuk-
sia. Joten päädyin näihin kahteen upotet-
tavaan malliin. Näissä kahdessa oli erona, 
että toisessa kamera on valmiiksi käännetty 
alaspäin. Mutta se aiheutti ongelmaksi, että 
se on käännetty liikaa, eikä sitä voi säätää 
mitenkään. Ei paljon hyödytä nähdä puol-
ta metriä auton taakse. Toinen kamera oli 
tasapintainen. Joten tähän päädyttiin. Seu-
raavaksi piti katsella mihin se puskurissa 
asennellaan. Päädyin asentamaan kameran 
niin, että vetokoukun nuppi näkyy kuvassa. 
Näin kärryn peruuttaminen koukkuun on 
huomattavasti helpompaa. Kamera ottaa 
herätevirran peruutusvalon piuhoista. Joten 
aina kun laittaa peruutusvaihteen päälle, 
niin myös radio alkaa näyttämään peruu-
tuskameran kuvaa. GPS-antenni sijoitettiin 
samaan koloon radion kanssa. Näin näky-
ville ei jää mitään.

Itse näyttö on sen verran kookas, että se 
osittain peittää kojelaudan nappeja. Aivan 
ylälaita napeista jää piiloon. Ja kun kuskin 
paikalta katselee nappeja, niin ei näe mitä 
nappi tekee. Dacian osalta napit on kyllä 
melko vähäiset. Jemmaan jää sähköikku-
noiden napit, keskuslukituksen nappi, ta-
kalasin lämmittimen nappi ja hätävilkkujen 
nappi. Ainoa mitä tulee useimmiten painet-
tua, on kuskin sähköikkunat- nappi, mitä ei 
tarvitse edes katsoa missä se sijaitsee. Joten 
näin ollen haitta on minimaalinen. Näyttö 
sen sijaan on melko kookas. Varsinkin na-
vigointi näytöltä on kyllä juhlaa, kun näkee 
ison kartan. Radio tukee myös ominaisuut-
ta missä näytön voi jakaa kahtia. Esim. 
voit laittaa navigaattorin päälle ja vaikka 
Yle Areenasta jotain muuta sisältöä näky-
viin. Ja koska radio tukee Yle Areenaa, niin 
voit katsoa Ylen suoria tv-lähetyksiä radion 
kautta, jos niin haluaa. Radio tukee myös 
erillisiä ulkoisia näyttöjä. Joten radiolla 
pystyisi toistamaan esim. Netflixiä suoraan 

Piuhaa riittää. Radio näyttää myös auton antureiden tietoja ja sinne voi luoda 
erilaisia mittaristoja.
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Hieman kookas näyttö, joka peittää 
osittain alkuperäisiä nappeja.

Isolta näytöltä on helppo navigoida.

Radion näytön voi jakaa eri ohjelmien 
kanssa.

Peruutuskameran asennus on melko 
huomaamaton.

takapenkin näyttöihin. Mikäli omat lapset 
olisi vielä pieniä, niin tällä saisi muuten 
takapenkin aika hiljaiseksi. Tätä on joskus 
15v sitten kokeiltu, kun käytössä oli Chevy 
Van, missä katosta laskeutui näyttö. Kyllä 
oli matkoilla takapenkillä aika hiljaista, kun 
piirretyt pyöri koko matkan ajan.

Käynnistyksen osalta radio eroaa hieman 
normiradiosta. Edellinen Android- radio 
käynnistyi parissa sekunnissa lepotilasta. 
Tässä uudessa radiossa ei ole lepotilaomi-
naisuutta vaan se sammuu aina kun auton 
sammuttaa. Sammutuksen osalta saa ra-
diosta valita sammuuko radio heti vai tietyn 
ajan kuluttua. Tähän säädin 30s sammu-
tusajaksi. Eli vaikka ottaisi virrat pois niin 
radio ei heti sammu. Radion käynnistys vie 
n.25s. Joka on yllättävän lyhyt aika. Käy-
tännössä auton laittaa aina ensimmäisenä 
käyntiin, turvavyö kiinni ja kun lähtee aja-
maan, niin radio on jo käynnissä. Eli tämä 
25s viive ei ole sekään haitannut. Radion 
käynnistykseen saa myös valita haluaman-
sa logon esiasennetuista auton logoista tai 
sinne voi laittaa haluamansa kuvan, joka 
ladataan radioon. Tämä kuva saa olla mikä 
tahansa kuva. Radio skaalaa kuvan auto-
maattisesti oikeaan kokoon. Itse latasin ne-
tistä Dusterin kuvan ja laitoin sen käynnis-
tykseen. Mm. Renaultin Talismanin näyttää 
vain auton keula kuvan käynnistyksessä, 
mutta Duster näyttää nyt koko auton ku-
van radion käynnistyksessä.

Tässä myös taannoin tuli viikko ajeltua 
Renault Talismanilla, missä on nykyajan 
multimediaradio. Kun tuollaista uutta mul-
timediaradiota vertaa Android- radioon 
niin ensimmäisenä häiritsee tehdasradion 
muokkaamattomuus. Et voi muokata näky-
mää haluamaksesi. Et voi ladata sinne oh-
jelmia mitä tarvitset. Kartat vaativat todella 
kalliita päivityksiä, eikä sitä voi tehdä vain 
nappia painamalla. Lisäksi tehdasradion na-
vigointi on kyllä yhtä tuskaa. Se on todella 
hidas ja miettii pitkään. Kosketusnäyttö 
toimii vähän miten sattuu. Lisäksi kun tuo 
järjestelmä on suljettu, niin kun auto on 
esim. 5v vanha, niin tuo järjestelmä on aut-
tamattomasti vanhentunut ja varmasti vielä 
hitaampi. Sen korvaaminen tuoreemmalla 
järjestelmällä on varmasti todella kallista ja 
vaikeaa. Nyt omassa autossa jos ei ole tuo-
hon tyytyväinen, niin ottaa radion pois ja 
tökkää tilalle vanhan. Vie varmaan 5min ai-
kaa. Tai jos järjestelmä vanhenee, niin tilaa 
tuoreemman radion. Android- radion osal-
ta navigointijärjestelmät eivät myöskään 
vanhene. Koska suurin osa ohjelmista hakee 
automaattisesti netistä uusimmat kartta-
päivitykset. Voit käyttää online- tai offli-
nekarttoja. Itse käyttänyt lähinnä Waze-ni-
mistä navigointisoftaa. Toimii pk-seudulla 
todella hienosti. Koska ohjelma osaa ottaa 
huomioon ruuhkat ja reitittää ajoreitit niin, 
ettei niillä ole ruuhkia. Kaikki tämä reaa-
liajassa. Kärrykin on helppo ottaa perään, 

kun kamera osoittaa suoraan vetokoukun 
nuppia niin ei tarvitse olla apukaveria kat-
somassa, miten kärry saadaan koukkuun. 
Teoriassa tuolla on myös mahdollista käyt-
tää langattomia kameroita ja tehdä systee-
mi missä vaunun perässä on yksi langaton 

Helsingin yhdistyksen toimistolla 
järjestetään 24.3.2020 klo 18.00 

MATKAILUILTA,
jonka pääaiheena ovat Kuopiossa heinäkuussa 
järjestettävät Pohjoismaiset Karavaanipäivät.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

kamera ja auton perässä on toinen. Sitten 
valitsee aina kumpaa kameraa käyttää.

TEKSTI JA KUVAT: 
KIMMO RUOHO

Tervetuloa!
Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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Kuulumisia Helsingin yhdistyksestä
Sääntömuutosehdotus kevätkokoukselle

Vuoden 2019 sääntömääräinen syyskokous valtuutti hallituksen 
valmistelemaan sääntömuutosesitystä tämän vuoden sääntömää-
räiselle kevätkokoukselle. Yhdistyksen sääntöjä on viimeksi uudis-
tettu vuonna 2006.

Hallitus tulee esittämään kevätkokoukselle, että yhdistyksen 
säännöt muutetaan vastaamaan liiton ns. kahden vuosikokouk-
sen mallisääntöjä. Hallitus haluaa, että jäsenillä on myös jatkossa 
kahdesti mahdollisuus kokoontua paitsi päättämään yhdistyksen 
asioista, myös keskustelemaan ajankohtaisista asioista. 

Sääntömuutosehdotuksen ehkä tärkein kohta on hallituksen 
jäsenten lukumäärän muuttaminen vähintään kolmeksi ja enin-
tään kahdeksaksi sekä puheenjohtajan kauden pituuden muuttu-
minen kahden vuoden mittaiseksi. 

Liukkaan kelin ajotapahtuma peruttiin

Toimintatoimikunnan 25.1.2020 järjestettäväksi suunnittelema 
Liukkaan kelin ajotapahtuma peruutettiin Hyvinkään lentokentän 
talviajoharjoittelurataa hallinnoineen Liikennemaailman toimesta. 
Peruutuksen syynä olivat puutteelliset talviolosuhteet sekä yrityk-
sen päätös lopettaa talviajoharjoitteluradan ylläpito kokonaan. 

Toimikunta palaa vastaavan tapahtuman järjestämiseen toivot-
tavasti paremmalla onnella ensi talvena.

Pilkkitreffit jo viidettä kertaa

Messilän Pilkkitreffit järjestetään jo viidettä kertaa peräkkäin; ajan-
kohtahan on 6.-8.3.2020. Toimintatoimikunta on päättänyt, että 
treffit järjestetään, vaikkei Vesijärvi olisikaan jäässä. Kaloja narra-
taan sulan veden sattuessa rannalta ja laiturilta. 

Treffeille suunniteltu liikkuva kahvireki ei palvele, mikäli järvi 
ei ole jäässä. Kahvit tarjotaan sulan veden sattuessa samaan tapaan 
kuin vuoden 2019 tapahtumassa, eli palkintojen jaon yhteydessä. 

Pilkkitreffien ohjelma on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta 
osoitteesta www.sf-caravanhelsinki.fi/ tapahtumakalenteri, Face-
bookista (SFC Helsinki) ja liiton tapahtumakalenterista.

Muuta vuoden aikana

Yhdistyksellä on tänä vuonna ohjelmassaan viime vuotista vähem-
män tapahtumia; vedämme juhlavuoden jälkeen henkeä. Vuoden 
ohjelmassa on kuitenkin perinteisiksi muodostuneita tapahtumia, 
kuten ajoharjoittelutapahtuma, rannaltaongintakilpailu sekä toi-
mistolla järjestettävät keskustelu- ja muut teemaillat. Nipsukerho 
jatkaa toimintaansa myös tänä vuonna vetäjänään Päivi Sippola.

SF-Caravan Lahden seutu ry 50 vuotta

SF-Caravan Lahden seutu ry viettää tänä vuonna 50-vuotisjuh-
liaan Helatorstaiviikonloppuna. Treffit järjestetään 21.-25.5.2020 
Jokimaan ravikeskuksessa Lahdessa. Juhlatreffien yhteydessä jär-
jestetään myös SF-Caravan ry:n liittokokous ja kilpaillaan Kara-
vaanarin taitoajon eli Caramban Suomen mestaruudesta. Treffien 
esiintyjiksi on saatu Turo’s Hevi Gee ja Kake Randelin. 

Lahtelaiset ystävämme osallistuivat yhdistyksemme 50-vuotis-
juhliin suurella joukolla, jonka vuoksi haastan kaikki jäsenemme 
mukaan juhlimaan Jokimaalle. Joukkoajoa emme tällä kertaa yri-
tä järjestää, sillä treffiportit aukeavat jo keskiviikkona 20.5.2020 
klo 12.00 eikä kaikilla välttämättä ole mahdollisuutta saada He-
latorstain jälkeistä perjantaita vapaaksi. 

Nähdäänhän Lahden yhdistyksen juhlissa! Glögitilaisuus kokosi karavaanareita toimistolle.

Vuoden 2020 toimikunta kokouksessaan 27.11.2019.

Tea Anderssonin lahjoittaman taulun voitti Hannele Pajunen.
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Pysähtyneet Vankkurit

Leo Johannes 
Tuovinen  
SF-C 1364
s. 24.6.1941
k. 5.1.2020

Pysähtyneet Vankkurit
Arto Kirsi 
SF-C 48629
s. 17.12.1948
k. 23.1.2020

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Vantaa ry

Pysähtyneet Vankkurit

Tapio Tanskanen 
SF-C 13325
s. 26.4.1939
k. 24.11.2019

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Vantaa ry

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Helsinki ry

Yhdistyksen toimihenkilöitä osalistui Järjestötoiminta tutuksi -kurssille

Piparkakkutalo oli suosittu napostelukohde.

Joulukuussa oltiin kursseilla ja 
glögitilaisuudessa suoritettiin 
arvonta
Yhdistyksen toimihenkilöitä osallistui 
SF-Caravan ry:n 7.12.2019 Vuosaaressa 
järjestämälle Järjestötoiminta haltuun-kurs-
sille. Kurssilla kerrattiin mm. yhdistyslakia. 

Toimistolla 10.12.2019 järjestetyssä glö-
gitilaisuudessa suoritettiin piparkakkutalon 
sekä Tea Anderssonin lahjoittaman taulun 
arvonnat. Onnetar suosi Viveka Lainetta ja 
Hannele Pajusta. Onnittelemme!

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN 

KUVA-ARKISTO
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SF-Caravan ry:n Puheenjohtajapäivät jär-
jestettiin 8.-9.2.2020 Oulussa. Yhdistykset 
saivat lähettää päiville puheenjohtajan lisäksi 
sekä sihteerin että taloudenhoitajan ja vara-
puheenjohtajan siinä tapauksessa, että pu-
heenjohtaja oli estynyt. Edustettuina olikin 
45 yhdistystä. Lauantain ohjelma oli kaikille 
osallistujille sama; eri kohderyhmille oli sun-
nuntaina järjestetty omat osionsa.

Lauantai oli ohjelmaltaan erittäin 
tiivis ja sisällöltään valtava 
tietopaketti. 

Päivän agenda aloitettiin leirintämatkailun 
rahankäyttötutkimuksesta, jonka hyödyntä-
misestä paikallisesti keskusteltiin vilkkaasti. 
Matkailuvälineissä ei monen kuntapäättäjän 
ajatusmaailmasta huolimatta ole itsetäyt-
tyvää jääkaappia, josta on hyvä muistuttaa 
heitä tasaisin väliajoin. Samassa yhteydessä 
keskusteltiin myös harrastuksemme brän-
din markkinoimisesta. Sana SFC-alue ei 
sano ns. Matti Meikäläiselle mitään, mutta 
nimitys "Laadukas SF-Caravan leirintäalue" 
sen sijaan paljon enemmän. Muistakaamme 
muuttaa puhetapaamme, kun markkinoim-
me harrastustamme sitä harkitseville.

Seuraavana aiheena oli sähköisen leirin-

toppaan esittely. Oppaan ensimmäinen säh-
köinen versiohan ei ihan toiminut kuten oli 
ajateltu, mutta käyttäjät ovat olleet erittäin 
tyytyväisiä nyt käytössä olevaan versioon. 
Sivustolla oli vuonna 2019 peräti puoli 
miljoonaa latausta, joka siis on aikamoinen 
määrä. Leirintäoppaan esittelystä päästiin 
sujuvasti keskustelemaan leirintäpaikkojen 
ennakkovarauksesta. Ennakkovaraustahan 
ei juurikaan käytetä täällä koti-Suomessa, 
vaikka se muualla maailmassa on ihan ylei-
nen käytäntö. Ennakkovarauskäytännön 
voisi liittää sähköiseen leirintäoppaaseen si-
ten, että sitä kautta voi varata paikan ja myös 
maksaa sen. Paikka olisi siten alueella odot-
tamassa, vaikka tulisitkin paikalle myöhään. 
Tätä odotellessa.

Leirintäasioiden jälkeen pohdittiin treffejä 
ja muita asiakkaita kerääviä asioita. Saimme 
tietopaketin siitä, miten paikallisia nähtä-
vyyksiä ja tapahtumia voidaan hyödyntää 
harrastuksessamme. Nykyihmisen kiireinen 
elämäntahti kaipaa vastapainokseen elämyk-
siä, joita voidaan tarjota varsin pienellä vai-
valla. Toisen elämys voi tosin olla ihan alueen 
perhesauna, kun taas toinen kaipaa jotain 
raflaavampaa. Alueita ylläpitäviä yhdistyksiä 
kehotettiin miettimään, mitä erikoista kukin 
voisi asiakkaalleen tarjota. 

Päivän aikana keskusteltiin myös Lea-
der-toiminnasta, verkostoitumisesta, vai-
kuttamisesta paikallisesti ja siitä, miten yh-
distykset voivat toimia työllistäjinä. Saimme 
myös tietoa siitä, miten väliaikainen leirintä-
alue rakennetaan. 

Lauantain ohjelma päättyi siihen, että seu-
raaville alueille luovutettiin Vankkurihymiö 
vuosille 2020-2022: Etuniemi, Jokiranta, 
Kalajärvi, Kuus-Hukkala, Mellajärvi, Ryy-
näsenniemi, Sautinkari, Sexsjö ja VihtiPark. 
Onnittelut!

Sunnuntain ohjelmassa oli puheenjohta-
jille, sihteereille ja rahastonhoitajille omat 
osionsa. Puheenjohtajat käsittelivät pääasias-
sa liittokokoukseen liittyviä asioita. Sihteerit 
kertasivat yhdistyslakia ja asiakirjahallintaa, 
jonka lisäksi he saivat vinkkejä jäsenrekiste-
rin käytöstä. Moni sihteeri toimii nimittäin 
myös jäsenkirjurina. Taloudenhoitajat ker-
tasivat kirjanpitoon liittyviä asioista, jonka 
lisäksi he saivat tulorekisteriä koskevan tie-
topaketin.

TEKSTI JA KUVAT: 
ARMI YLIKORPI

YHDISTYSTEN  
LUOTTAMUSHENKILÖITÄ 
KOKOONTUI OULUUN 

SF-Caravan ry:n Puheenjohtajapäiville

Puheenjohtajapäivillä oli runsaasti osallistujia. Leirintäliiketoiminta-asiantuntija  
Esa Pussinen kertoi mm. tulorekiseristä.



NOSTALGIAPÄIVÄ
Vantaan Tallilla  
16.5.2020

Tule tapaamaan vanhoja kavereita ja 
muistelemaan menneitä.

Iltapäivällä kahvit ja ohjelmaa
(koko viikonloppu on aluemaksuvapaa)

Tervetuloa!

AJO-OHJE VANTAAN TALLILLE:

Tieltä nro 3 (HKI–HLINNA) Tervakosken kohdalta 
Ryttylän ohi Turkhautaan, josta Turkhaudantietä  
(Jokimaa) n. 100 m ja vasemmalle Heinäjoentietä 
(Vantaan Talli).

LAHTI–FORSSA tieltä tullessa Janakkalan  
suuntaan Turkhautaan. Loppu samoin kuin edellä.

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

puh: 010 581 8670

Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu  17 € 
Mittarisähkö / kWh  0,28 € 
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.–30.4.) 10 € 
Kuukausimaksu  70 € 
Kevätkausipaikka   190 € 
Kesäkausipaikka  270 € 
Syyskausipaikka   190 € 
Vuosipaikka  470 €
Kausi- ja kuukausipaikkojen edellytyksenä on asennet-
tuna kWh-mittari. Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella) 150€
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella) 20 €
Pesukone/kerta  3 €
11 kg kaasupullo  25 €
Tapahtumamaksu erikseen
Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

Matkailuauto tai matkailuvaunu on iso investointi. 
Tule kanssamme tutustumaan erilaisiin vaihtoehtoihin ja 

osallistumaan messujen laajaan asiaohjelmaan.

Tapahtuman yhteistyökumppani on SF-Caravan ry, joka on 
tehnyt yhteistyötä Turun Messukeskuksen kanssa Caravan 
Show -tapahtumassa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. 

Uusi keväinen ajankohta on
mitä loistavin startti kesäkauteen.

Varaa siis jo nyt kalenteristasi lauantai 25.4.2020 ja lähde 
mukaan. SF Caravan Espoo ry järjestää jäsenilleen

bussiretken Turun Messukeskukseen,  
Caravan Show messuille.

Matkan hinta on 40 €/jäsen, lapset 7-15v. 30 €, 
sisältäen sisäänpääsylipun ja edestakaisen bussimatkan.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
rahastonhoitaja@sfcespoo.net

Matka laskutetaan ja se tulee maksaa ennakkoon.

Keväinen bussiretki Turkuun 
Caravan Show 

-messuille 25.4.2020
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MAASTURISTA  
RETKEILYAUTOKSI!

Idean ML- Mersun käyttämiseen retkeily-
autona saimme, kun toimme mökiltämme 
tarpeettomia tavaroita kotiin. Tuotavissa ta-
varoissa oli kaksi paksua patjaa. Laskimme 
auton takapenkit ja asetimme patjat siihen 
alimmaiseksi. Autoomme tulee näin ihan ta-
sainen noin 120cm x 190cm tavaratila, joten 
siitähän syntyi täydellinen sänky kahdelle. 
Tällaisena retkeilyversiona olemme käyt-
täneet autoa muutaman kerran viikonlop-
puisin vieraillessamme ystäviemme mökillä. 
Näinkin tämä toimii ihan hyvin, mutta sil-
loin ei ole juurikaan mitään säilytystilaa ja 
auton takaluukku pitää olla yöllä suljettuna. 
Vuode on tuolloin aika lyhyt ja yöllä tulee 
potkittua takaluukkua.

Siitä syntyi ajatus, että auton taakse tulisi 
löytää jostain teltta. Keväällä 2018 Caravan 
-messuilta löytyikin tarvikemyyntiosaston 
mallistosta sellainen. Tuo teltta vaan mak-
soi puhallettavilla putkilla lähes 700€  ja 
metalliputkilla yli 400€. Onneksi netistä 
löytyy kaikenlaista, kun vaan tietää oikeat 
hakusanat. Hakusanalla ”SUV tent” ja ”Car 
tent” löysimme ulkomaiset verkkokaupat, ja 
eBaysta löytyy monta eri mallia autoteltoista. 
Tilasimme teltan, joka maksoi toimitusku-
luineen noin 210€. Sitten jännitimme, mil-
loin sieltä jotain tulee ja tuleeko ylipäätään 
mitään. Yllätykseksemme vajaan kahden 
viikon kuluttua tilauksesta terassillemme oli 
ilmestynyt paketti, jossa autotelttamme oli. 
Teltta on vähän ohuempaa materiaalia kuin 
vastaava hinnakkaampi, mutta hyvin on toi-
minut ja kestänyt kahden kesän yhteensä 

neljän viikon lomareissut.  Kovassa tuulessa 
teltta vähän huojuu ja liitososa läpyttää au-
toa vasten, mutta sateella ja muuten se on 
toiminut täydellisesti.

Teltan pystyttämiseen ja leirin purkami-
seen menee kahdelta hengeltä maksimissaan 
30min. Sama aika, kun asuntovaunumme 
tallojen veivaamiseen ja etukatoksen avaami-
seen sekä varustamiseen. Teltta seisoo pystys-
sä ilman autoa ja näyttää sekä toimii myös 
aivan tavallisena telttana. Kun kiinnittää 
autoon menevän osan ”liitospussin” huolella 
kiinni, ei kova sadekaan pääse telttaan. Au-
ton liittämiseen sekä irrottamiseen telttaan 
ei kauan aikaa kulu. Teltassa on hyvät hyt-
tysverhot sekä kosteutta kestävä pohjamate-
riaali ja täysi seisoma korkeus. Siinä on tosi 
kiva ja helppo asustaa ja oleilla. 

Meillä on ajomatkojen aikana lähes kaikki 
tavarat kattotelineellä suksiboxissa. Vuoteen 
päällä on vain matkajääkaappi, wc-portis ja 

Autossa on varsin tilava sänky. Leiri on nopeasti pystytetty.

matala askelma. Muovilaatikoissa säilytäm-
me pikkutavarat ja vaatteet, astiat ja maus-
teet ovat vanhasta matkalaukusta tehdyssä 
pikniksalkussa. Sieltä löytyi paistinpannusta 
konjakkilaseihin. Wc:n säilytykseen on näp-
pärä Byggmaxin keltainen kestokassi. Siihen 
mahtuu wc:n lisäksi wc-paperit, portis-aine 
sekä keittimessä ja grillissä käytettävät pikku 
kaasupullot. Keittimenä meillä on pienellä 
kaasupullolla toimiva yhden levyn kaasu-
keitin ja grillinä samanlaisella kaasupullolla 
toimiva grilli. Retkipöytä ja kaksi retkituolia 
kuuluvat myös varustukseen. Meillä on siis 
lähes kaikki mitä hyvässä retkeilyajoneuvossa 
voi olla. 

Meidän auton takaosassa on tummenne-
tut ikkunat, mutta kun sisävalot ovat päällä 
tarvitaan verhot. Verhotankoina toimii kuor-
mankiinnitys-kuminauhat. Autosta löytyy 
valmiit koukut niitä varten. Verhoiksi kelpaa 
oikein hyvin retkipyyhkeet, jotka kuivuvat 
siinä kätevästi yön aikana. Takaovien ikku-
noihin teimme laminaatin paloista (niissä 
on valmiiksi ikkunoihin istuvat urat) ja jää-
kaapin tuuletusritilöistä ilmastointiaukot. 
Auton kattoluukun päälle teimme hyttys-
verkosta ja narusta kätevän suojan. Ilman 
tuuletusaukkoja voi auto tulla liian kosteaksi 
ja kuumaksi, vaikka takaluukku olisikin yöt 
auki. Tuulilasi peitetään talvikäyttöön tar-
koitetulla suojapeitteellä. Se samalla eristää 
hiukan kuumuudelta. Yleensä otamme lei-
rintäalueelta sähköpaikan. Sähköt autoon 
kytketään moottorinlämmittäjän pistokkeen 
kautta. Olemme ohittaneet kesän ajaksi 

”Teltan pystyttämiseen 
ja leirin purkamiseen 

menee kahdelta 
hengeltä maksimissaan 

30min.”



Snow
CHALLENGE 2020

KAUSIKORTTI 
SAPPEEN 

RINTEISIIN 2020/2021 
VAIN 119,99€

Alle kolmen päivälipun hinnalla!

Sappee Snow Challengen tavoitteena on myydä 
5.4.2020 mennessä 12.222 kausikorttia  

talvikaudelle 2020/2021 hintaan 119,99€/kpl 
(norm. 540€). 

Kausikortin voit maksaa kahdessa erässä: 
50€ toukokuussa ja 69,99€ marraskuussa.

SAPPEE.FI/SNOWCHALLENGE2020

VARAA HETI!

Telttaleiri Saksassa.

Teltta toimii.

moottorinlämmityksen. Sisäpistokkeen kautta toimii akkulaturi ja 
retkijääkaappi, sisävaloja sekä muita sähkölaitteita voi huoletta käyt-
tää. Näin ei tarvitse huolehtia auton akkuvirran riittävyydestä käyn-
nistämiseen.

Yli 30 vuotta asuntovaunuyhdistelmällä liikkumiseen tällainen 
tuo kivaa vaihtelua ja autolautoilla retkeilyautomme ei maksa yhtään 
enempää kuin suksiboksilla varustettu henkilöauto sekä polttoainet-
ta kuluu vähemmän ja siitähän säästyy paljon euroja matkakassaan. 
Ahtaissa kylissä ja kaupungeissa on helppo liikkua pelkällä henkilöau-
tolla ja telttaleirin voi jättää leirintäalueelle kuten asuntovaunun. Au-
tossa olevassa kunnon sängyssä on todella paljon mukavampi nukkua 
kuin normaalin teltan pohjalla, ei tarvitse konttailla eikä kyykkiä. Ja 
kaikkein tärkeintä, yöllä löytyy oma wc ihan läheltä.  

Retkeilyautomatkailu tällä tavoin on mukavaa ja siinä näkee todel-
la paljon. Kannustamme kaikkia miettimään erilaisia vaihtoehtoja ja 
tapoja oman kalustonsa hyödyntämiseen retkeilyssä. 

TERVEISIN SOILE JA HANNU 
SF-C 27648
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AJOHARJOITTELUTAPAHTUMASSA
18.-19.4.2020 klo 10.00-15.00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, Mestarintie 2, Keimolanportti
Harjoittelu tapahtuu tarkoitusta varten merkityllä, suljetulla radalla omalla 
henkilöautolla ja yhdistyksen paikalle hankkimalla matkailuvaunulla. 
Yhdistys on hankkinut paikalle myös matkailuauton.

Yhdistyksen ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat paikalla opastamassa 
yhdistelmän käsittelyssä sekä vastaamassa kysymyksiisi.

Paikalla on mahdollista suorittaa myös ajotaitomerkkejä sekä yhdistelmällä 
että matkailuautolla. 
Yhdistelmän kanssa harjoittelemaan ja merkkiä suorittamaan tulevia 
muistutetaan siitä, että omat vetopeilit tulee olla mukana.

Harjoitteluradan suorittaneiden kesken arvotaan lahjakortti.
Helsinki Caravan Oy esittelee kevään 2020 mallistoaan.

Kahvi- ja mehutarjoilu.

OPI KÄSITTELEMÄÄN 
YHDISTELMÄÄSI PAREMMIN!

Tervetuloa!

Yhdistyksemme 

ajotaidosta 

vastaavat henkilöt 

ovat käytettävissäsi.

Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry.

Espoon ja Helsingin yhdistysten 
lehtiyhteistyön 20-vuotisjuhlavuoden 

kunniaksi tarjoamme juhlakahvit 
Intiankadun toimistolla keskiviikkona 

18.3.2020 klo 15.00-19.00 
välisenä aikana. 

Toimiston osoite on 
Intiankatu 31 C, Helsinki.

Tervetuloa!

SF-Caravan Espoo ry      SF-Caravan Helsinki ry

Lasten Treffit järjestetään  
Vantaan Tallilla 5.-7.6.2020

Ohjelmassa mm. Keppiheppakilpailu, 
keppiheppojen rakentelua, 

ongintaa, poniratsastusta ym.

Treffihinta 50 € / vaunu- tai autokunta.

Leiripäällikkö Tuula Lahdenperä.

LASTEN TREFFIT 
VANTAAN TALLILLA

Kutsu 
juhlakahveille
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SF-CARAVAN  
ESPOO RY 

45 vuotta
Näin se aikanaan alkoi

Vuonna 1975 kutsuivat neljä perhettä (Siu-
kosaaret, Kosomaat, Niemiset ja Lönnqvis-
tit) karavaanarit Espoo-Kauniaisten kerhon 
perustavaan kokoukseen Matinkylän Sääs-
töpankkiopistolle 30.10.1975. Kutsu lähe-
tettiin kaikille Espoon ja Kauniaisten kara-
vaanareille, joista suurin osa kuului silloin 
Helsingin kerhoon. Kokouksessa oli läsnä 
94 karavaanaria ja perustetulle kerholle va-
littiin ensimmäinen johtokunta.

Puheenjohtajaksi valittiin Harri Lönn-
qvist, varapuheenjohtajaksi Leena Laakso, 
sihteeriksi Kai Merkelin, varasihteeriksi 
Matti Willamo ja jäseniksi Reijo Järvinen, 
Saija Pohjolainen, Heikki Raevaara ja An-
na-Maija Siukosaari; yhteensä siis 8 + 1 
henkilöä. Rahastonhoitajaksi valittiin Seppo 
Laiso. 

Kerhon liittymismaksuksi päätettiin 30 
markkaa. Lisäksi päätettiin, ettei jäsenmak-
sua peritä. 

Oma vaunualue oli uuden kerhon tärkein 
tavoite ja sitä päätettiinkin heti etsiä leh-
ti-ilmoittelulla. Espoon kaupungin kanssa 
aloitettiin keskustelut oman virkistysalueen 
saamiseksi kerholle. Aluepyrkimyksissä ei 
kuitenkaan onnistuttu.

Ensimmäiset yhteiset jäsenlehdet.

Tunnukset ja tarrat. 

Ensimmäinen tunnus.

Yhdistyksen lippu vihittiin  vuonna 1982.

Uuden kerhon jäsenmäärä oli vuoden 
l975 lopussa 73.

Kerhon ensimmäinen merkki, tekijänään 
Tauno Kauramäki näki päivänvalon vuonna 
1976. Tunnus oli voimassa vuoteen 1978 
saakka. 

Vuonna 1978 julistettuun uuden tun-
nuksen suunnittelukilpailuun tuli peräti 41 
ehdotusta 12 henkilöltä, joista 5 pääsi ns. 
finaaliin. Kilpailun voittajan Reijo Siipivir-
ran suunnittelema merkki toimi yhdistyksen 
tunnuksena vuosina 1979-1989.

Nykyinen merkki otettiin käyttöön vuon-
na 1990.

Nimi on muuttunut vuosien 
varrella muutaman kerran

Espoo-Kauniaisten kerho siirtyi vuonna 
1976 SF-Caravanin nimen alle, kun se re-
kisteröitiin SF-Caravan Espoo-Kauniaisten 
kerho ry:ksi 15.11.1976. 

Oikeusministeriö hyväksyi vuonna 1980 
nimenmuutoksen merkittäväksi yhdistys-
rekisteriin, jolloin viralliseksi nimeksi tuli 
nimihirviö Espoo-Kauniaisten Matkailu-
vaunuyhdistys SF-Caravan ry. Yhdistyksen 
syyskokous 1989 päätti yksimielisesti muut-
taa yhdistyksen nimen muotoon SF-Caravan 

Espoo ry.  Muutospaine johtui liiton nimen 
muuttamisesta SF-Caravan ry:ksi. 

Jäsenlehti

Keväällä 1978 julkaistiin ensimmäinen jä-
sentiedote EKAANARI; vastaavana päätoi-
mittajana toimi Seppo Pietiläinen. Tiedote 
ilmestyi kolme kertaa. 

EKAANARI siirtyi väriaikakauteen vuon-
na 1984, kun ykkösnumero kansilehti pai-
nettiin nelivärisenä. Lehti koki seuraavan 
muodonmuutoksen vuonna 1989, kun 
siirryttiin A4-kokoon ja kolmipalstaiseen 
sivuun. 

Lehtiyhteistyö Helsingin yhdistyksen 
kanssa alkoi vuonna 2000. 

Lehtiyhteistyö laajeni kolmen yhdistyksen 
väliseksi vuonna 2003, kun Vantaan yhdistys 
tuli mukaan. Keravan yhdistys tuli mukaan 
lehtiyhteistyöhön vuonna 2004 ollen muka-
na vuoden 2016 loppuun saakka. 

Lehteä on vuodesta 2004 lähtien julkaistu 
kokonaan nelivärisenä. 

Lehdelle hankittiin ulkopuolinen taittaja 
ensimmäisen kerran vuonna 2002.

EKAANARIN päätoimittajana ovat vuo-
sien varrella toimineet: Seppo Pietiläinen 
vuosina 1978-1982, Juhani Yliviirre vuosina 
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Yhdistyksen purje.

Uuden tunnuksen suunnittelukilpailun 1978 voittaja Reijo Siipivirta kuvassa oikealla.

1983-1988 sekä 1992-1993, Jarkko Malmi-
ola 1989-1991 ja Jaakko Häkli 1994-1999. 

Yhteisen jäsenlehden päätoimittajana ovat 
yhdistyksen jäsenistä toimineet Martti Mon-
to vuosina 2003-2007 ja Kimmo Ruoho 
vuodesta 2019 lähtien.

Treffitoimintaa heti alkuvuosista 
lähtien

Treffitoiminta alkoi yhdistyksessä jo heti sen 
alkumetreillä. Alla muutama poiminta vuo-
sien varrelta: 

Vuoden 1979 päätapahtumana oli ker-
hon järjestämät Liiton valtakunnalliset 
syyspäivät Oittaan leirintäalueella Espoossa 
24.-26.8.1979. Yhteistyö oli mutkatonta ja 
kerho sai kiitosta järjestelyjen onnistumi-
sesta. Leiripäällikköinä 426 vaunukunnan 
Syyspäivillä olivat Ossi Kosomaa ja Kalevi 
Mäenpää.

Etelä-Suomen valtakunnallisten Talvi-
päivien järjestäminen oli vuorossa vuonna 
1982. Treffit järjestettiin Oittaan leirintä-
alueella 5.-7.3.1982. Talvipäivien symbolina 
oli suuri sähköistetty Amalia-lumiukko, jo-
ka nostettiin Liiton silloisen puheenjohtaja 
Börje Tengströmin ympärille. Sitten "Amalia 
Tengström" hiihti avajaistilaisuuteen. 

Yhdistys on järjestänyt useita erilaisia tref-
fejä vuosikymmenten aikana. Viimeisin pit-
kä perinne on ollut Sappeella vuosina 2007-
2016 eri teemoilla järjestetyt Syystreffit. 

Vuosien varrella on myös oltu aktiivisesti 
mukana Etelä-Suomen matkailuvaunuyh-
distysten yhteistyötoimikunnan eli ESMY:n 
treffien järjestelyissä vuodesta 1976 lähtien 
aina vuoteen 2019 saakka, jolloin yt-alueen 
toiminta lakkautettiin.

Juhlatreffit on järjestetty seuraavasti:
• Yhdistyksen 5-vuotisjuhlat järjestet-

tiin  Oittaan leirintäalueella Espoossa 12.- 
 14.9.1980.  Runsas ohjelma oli villilänsi- 
 henkinen. Alueen saluuna täyttyi lehmi- 
 pojista ja ohjelmassa oli mm. tanssitytöt  
 ja  ”Tappelu”. Baarimikko pöydän alle ja  
 sheriffi vei rähinöitsijät putkaan.
• Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat järjestet- 
 tiin 30.8.-1.9.1985 Oittaan leirintäalueel- 
 la. Leiripäällikkönä toimi Paavo Valto 
 nen.  Ohjelmassa oli mm. EKA:n Vank- 
 kurigirlsit ja -boysit-show.
• Yhdistyksen 15-vuotisjuhlat vietettiin  
 31.8.-1.9.1990 Oittaan leirintäalueella. 
Tässä lainaus SF-Caravan ry:n puheen-
johtaja Börje Tengströmin tervehdyk-
sestä: ”Olen joskus avajaispuheessani 
maininnut, että synnyttämämme lapsi 
SF-Caravan ry, on jo kasvanut aikuisek-
si, hankkinut itselleen arvostetun aseman 
yhteiskunnassa ja että tulevaisuus näyttää 
lupaavalta. Nyt voisin todeta, että seuraa-
vakin jälkipolvi on samassa asemassa, kun 
jo paikallisyhdistykset täyttävät 15 vuotta. 
Me Margarethan kanssa toivotamme yh-
distyksellenne ja sen jäsenkunnalle jatku-
vaa menestystä.”

Lainaus Espoon kaupunginjohtaja Pek-
ka Löyttyniemen puheesta: ”Karavaanarit 
ovat nykyajan matkailijoita. He edustavat 
ihmistä, joka haluaa vaativan työelämän 
vastapainoksi ehdotonta vapautta ja ir-
rottautumista arkisista kuvioista. Matkai-
luvaunut ja -autothan soveltuvat tuohon 
tarkoitukseen mitä parhaiten, liikuttiin 
niillä sitten kotimaassa tai kaukana ulko-
mailla. Toivon juhlillenne mitä parhainta 
menestystä.”

• Yhdistyksen 20-vuotisjuhlia vietettiin 
26.-28.5.1995 Oittaalla tanssien mer-
keissä. Leiripäällikkönä toimi Markku 
Wettenhovi. Treffien ohjelmassa oli mm. 
tanssin kuninkuusparin ja nuorten dis-
kotanssin mestarin valinta. Juhlatreffien 
yhteydessä pidettiin Karavaanipäivät. Tref-
feille osallistui 260 yksikköä. Kaukaisim-
mat kotimaiset vieraat tulivat Pietarsaares-
ta, nimittäin Hästbäckin pariskunta Eila 
ja Helge, joka voitti treffien ohjelmassa 
olleen aikuisten tanssikilpailun. Kaukai-
simmat vieraat tulivat Eestistä. Wetten-
hovin kirjoittama kiitos Ekaanarissa nro 
03/1995 oli osittain vironkielinen. 
• Yhdistyksen 30-vuotisjuhlat järjestettiin 
20.-22.5.2005 Pääkslahdessa. Treffien tee-
mana oli 1970-luku ja paras 1970-luvun 
asukokonaisuus palkittiin. Leiripäällikkö-
nä toimi Maarit Joensuu. Helsingin yhdis-
tys avusti treffien järjestelyissä. Treffeille 
osallistui 207 yksikköä.
• Yhdistyksen 35-vuotista taivalta juhlis-
tettiin vuonna 2010 pienimuotisesti siten, 
että Sappeella 24.-26.9.2010 järjestettyjen 
Tanssitreffien yhteydessä nautittiin kakku-
kahvit. 
• Yhdistyksen 40-vuotisjuhlat järjestettiin 
5.-7.6.2015 Pääkslahdessa. Treffeille osal-
listui 114 vaunukuntaa. Leiripäällikkönä 
toimi Mika Rostén. Näidenkin juhlien 
teemana oli 1970- luku ja paras asukoko-
naisuus palkittiin. Pääkslahden "Tipulas-
sa" oli näytillä kuvia ja muuta rekvisiittaa 
menneiltä ajoilta. Helsingin yhdistys avus-
ti treffien järjestelyissä. Treffeille osallistui 
173 yksikköä.
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Toimikuntatyöskentelyäkin  
on ollut

Yhdistyksen ohjelmatoimikunta ja Tekninen 
toimikunta aloittivat toimintansa vuonna 
1976. Johtokunnalle annettiin edellä mainit-
tuna vuonna myös valtuudet ajotaitotoimi-
kunnan perustamiseen. 

Toimikunnat ovat vuosien varrella kadon-
neet, jonka johdosta yhdistyksen toiminnan 
pyörittäminen on jäänyt yksinomaan yhdis-
tyksen hallituksen ja yksittäisten aktiivijäsen-
ten hartioille.

Yhteistyötä

Ensimmäiset yhteistreffit Helsingin yhdis-
tyksen kanssa järjestettiin jo vuonna 1978 
Vihdin Pääkslahdessa; treffit olivat nimel-
tään Lättytreffit. Yhdistykset järjestivät lisäk-
si 1980-1990 luvuilla yhteisiä merkkisuori-
tusajotapahtumia.

Yhteistyö Helsingin yhdistyksen kanssa 
alkoi virallisesti vuonna 1998. Juha Rakkola 
ja Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja Toi-
vo Katavisto allekirjoittivat yhteistyösopi-
muksen 3.3.1998. Kulkurinpuodin tuotteet 
tulivat samalla myös Espoon yhdistyksen 
jäsenille helpommiksi saada. Uudet yhteis-
työyhdistykset solmivat yhteisen käyttösopi-
muksen Pääkslahden alueen kanssa samana 
vuonna 1998. 

Yhdistyksen ja Helsingin yhdistyksen 
yhteistyö täytti 20 vuotta vuonna 2018. 
Helsingin yhdistyksen toimistolla järjestet-
tiin juhlan kunniaksi Avointen ovien päivä 
7.3.2018. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 

Ajoharjoittelutapahtumassa yhdessä Helsingin kanssa vuonna 2015.

tilaisuudessa symbolisesti uudelleen; allekir-
joittajina Espoon puolesta Juha Rakkola ja 
Helsingin puolesta Marja Katavisto. 

Kahden yhteistyöyhdistyksen suurin yhtei-
nen ponnistus on tähän mennessä ollut Poh-
joismaisten Karavaanipäivien järjestäminen 
Leppävaaran urheilupuistossa 8.-15.7.2001. 
Leiripäällikkönä toimi Niklas Alexanders-
son Helsingin yhdistyksestä. Osallistujia oli 
Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Virosta ja 
tietysti Suomesta. Helteisessä heinäkuussa 
saimme viettää onnistuneen treffitapahtu-
man ja tutustuttaa pohjoismaiset ystävämme 
pääkaupunkiseudun nähtävyyksiin. PM-päi-
ville osallistui 323 yksikköä.

Yhdistykset ovat yhteistyön puitteissa 
avustaneet toisiaan juhla- ym. muiden tref-
fien järjestelemisessä sekä hankkineet yh-
teistä kalustoa toiminnan pyörittämiseksi. 
Yhdistysten yhteisten treffien ja ajoharjoitte-
lutapahtumien järjestämistä on jatkettu.

Yhteisiä treffejä on myös järjestetty Kark-
kilan, Lahden, Loimaan, Pirkanmaan, Turun 
ja Vantaan yhdistysten kanssa.

Muuta

Yhdistyksellä on ollut sen historian aikana 
seuraavat puheenjohtajat: 

• Harri Lönnqvist vuosina 1975-1979
• Seppo Pietiläinen vuosina 1980-1991
• Markku Wettenhovi vuosina 
 1992-1997 
• Juha Rakkola vuosina 1998-2013 ja  

 jälleen 2019 alkaen 
• Seppo Joensuu vuosina 2014-2018.

Yhdistyksellä on sen toiminnan alkuvuo-
sista lähtien ollut vankka edustus myös liiton 
toiminnan eri osioissa.

Ensimmäiset yhdistyksen Ritaanarit lyö-
tiin kevätkokouksessa 1984. Ensimmäinen 
Ritaanari oli idean isä Esko Rahkonen nu-
merolla 0, numero 1 oli Urho Joutsenrinta, 
numero 2 oli ensimmäinen naisritaanari Ai-
no Lönnqvist ja numero 3 Paavo Valkonen. 

Yhdistys oli mukana vuonna 1981 Ota-
hallissa Espoossa ESPORT 1981 urheilu- ja 
vapaa-ajan messuilla omalla karavaanariosas-
tolla. Mallia "villilänsi" olevat 001-Vank-
kurit ja jatkuvasti pyörivä diakuvasarja sai-
vat messuilla kiinnostuneen vastaanoton. 
"001-Vankkureille" ilmaantui messuilla jopa 
ostaja, mutta kiesit eivät olleet myytävänä. 

Yhdistyksen kotisivut www.sfcespoo.net ja 
Facebook-sivut SF-Caravan Espoo ry avat-
tiin vuonna 2015.

Yhdistys on siis vuosien varrella myös poh-
tinut oman alueen hankkimista. 

Yhdistyksellä on ollut vuosien varrella 
yhteistyösopimus Lohjansaaren hotelli- ja 
kurssikeskuksen, Lohjalla sijaitsevan Kulta-
hiekan, Tammelassa sijainneen Suvilahti Ca-
ravanin ja Vihdissä sijaitsevan Pääkslahden 
alueen kanssa.

Pääkslahden alueen omistaja Ismo Lem-
metti menehtyi vuonna 2017. Yhdistys 
hankki vuonna 2018 yhdessä Helsingin yh-
distyksen kanssa Pääkslahteen Ismon Raitti- 
osoittavan kyltin kunnioittaakseen edesmen-
nyttä yhteistyökumppaniaan. 

Pääkslahden alueen ylläpito siirtyi 
1.11.2018 vastaperustetulle Pääkslahden ka-
ravaanarit ry:lle, jonka kanssa allekirjoitettiin 
uusi aluesopimus 10.12.2018.

Yhdistys solmi vuonna 2009 sopimuksen 
Espoon kaupungin kanssa Espoon Puolar-
maarissa sijaitsevasta matkailuajoneuvojen 
säilytysalueesta. Alueelle mahtuu 66 matkai-
luajoneuvoa. 

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: SF-CARAVAN ESPOO RY:N JA 

SF-CARAVAN HELSINKI RY:N 
KUVA-ARKISTOT

LÄHTEET: 
Historiikki 1975-1985 
Espoo-Kauniaisten Matkailuvaunuyhdistys 
SF-Caravan ry, koonnut Marita Hanstörm, 
Aino Lönnqvist ja Juhani Yliviirre
Historiikki SF-Caravan Espoo ry 1985-1990 
koonnut Seppo Pietiläinen
Espoon yhdistyksestä kerättyä 1995-2004 
koonnut Martti Monto
Espoon yhdistyksen historiaa vuosilta 1975-
2014 koonnut Seppo Joensuu 
Ekaanari-lehdet vuosilta 1995-2019
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40-vuotisjuhlien rekvisiittaa.

Espoo 40 v. viiri.

Espoo 20 v. Oittaa viiri.Espoo j aHelsinki allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 
3.3.1998, allekirjoittajina Juha Rakkola Espoo ja Toivo 
Katavisto Helsinki.

Sappen treffien henkilökuntaa vuonna 2009.

Espoo 30 v. viiri.

Yhdistyksen nykyinen lippu.

ESMYn treffeillä 
vuonna 2011.

Arvanmyyntiä Sappeen treffeillä 2013.

Caravanhenkeä Lohjansaaressa vuonna 1976.

EKAn osaasto Esport -81 messuilla.

Esko Rahkosen ehdotus vuoden 
Ekaanari palkinnosta.
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TALVISÄILYTYS- JA 
VARASTOINTIPALVELUT

 Jaakko 040 738 4316
Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!

www.hati.fi

Tampere
120 km

Helsinki
70 km

Turku
200 km

Lahti
50 km

Hanko
140 km

Riihimäki 54

E 12

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

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

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

Lisätietoja palveluistamme saat 
soittamalla tai www.hati.fi

Asuntoauto  •  asuntovaunu  •  vene
henkilöauto  •  moottoripyörä  •  mopo
moottorikelkka  •  mönkijä  • golfauto jne.  
Meille mahtuu.
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TREFFI- JA 
TAPAHTUMAKALENTERI 2020

MAALISKUU 
6.-8.  Pilkkitreffit Messilässä    SF-C Helsinki
7.   Naisten päivän nyyttärit Vantaan Tallilla  SF-C Vantaa
7.-8.  Leirintämatkailun kehittämispäivät, Jyväskylä
18.   Yhteisen jäsenlehden 
  20-vuotisjuhlakahvit SF-C Espoo, SF-C Helsinki
24.  Matkailuilta toimistolla SF-C Helsinki

HUHTIKUU 
9.-13.  Nuoriso FICC Rally, Portugal
10.-13.  Pääsiäinen Pääkslahdessa  Pääkslahden karavaanarit 
18.  Vuosikokous SF-C Vantaa 
18.-19.  Ajoharjoittelutapahtuma   SF-C Helsinki
21.  Sääntömääräinen kevätkokous  SF-C Helsinki
24.-26.  Caravan Show 2020, Turku
25.  Messumatka Turkuun   SF-C Espoo
30.4.-4.5. 20. Asian Pacific Rally, Taiwan

TOUKOKUU
6.  Äitienpäiväkahvit toimistolla  SF-C Helsinki
9.  Kevättalkoot Vantaan Tallilla  SF-C Vantaa
16.  Nostalgiapäivä Vantaan Tallilla  SF-C Vantaa
21.-24.  SF-Caravan Lahden  

  seutu ry 50 vuotta  SF-C Lahden seutu
22.-24.  Hernerokkatreffit Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa
23.  Liittokokous, Lahti
25.  Vuosikokous    SF-C Espoo

KESÄKUU 
5.-7.  Lasten treffit Vantaan Tallilla  SF-C Vantaa
13.  Petanque-turnee Vantaan Tallilla  SF-C Vantaa
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13.  SF-C Saimaan seutu, 50-vuotta,   
  Lappeenranta  SF-C Saimaan seutu

19.-21.  Juhannus Pääkslahdessa Pääkslahden karavaanarit

HEINÄKUU 
6.-10.   NCT 2020, Rauhalahti Kuopio
24.7.-2.8.  90. FICC Rally Ostea/ Rooma, Italia

ELOKUU 
14.-16.   Possutreffit Skepparsissa  SF-C Itä-Uusimaa
21.-23.   Musiikkitreffit Vantaan Tallilla  SF-C Vantaa
29.   Venetsialaiset Sääksissä SF-C Hyvinkään seutu
 
SYYSKUU 
1.   Rannaltaongintakilpailu, 
   Vuosaaren Uutela  SF-C Helsinki
4.-6.   SF-C Hyvinkään seutu 
   45 vuotta, Sääksi   SF-C Hyvinkää
5.    Petanque-turnee Vantaan Tallilla  SF-C Vantaa
5.    SF-C Pohjanmaa 50-vuotta, 
   Lukkuhaka   SF-C Pohjanmaa
17.-20.   Caravan 2020, Lahti

LOKAKUU 
24.   Syystalkoot Vantaan Tallilla  SF-C Vantaa
30.10.-1.11. 
   Valojuhlat Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
31.   Kesäkauden päättäjäiset 
   Pääkslahdessa  Pääkslahden karavaanaarit

MARRASKUU 
4.   Isänpäiväkahvit toimistolla  SF-C Helsinki
28.   Puurojuhla Vantaan Tallilla  SF-C Vantaa

JOULUKUU 
9.   Glögitilaisuus toimistolla   SF-C Helsinki
31.   Uusi Vuosi Vantaan Tallilla  SF-Vantaa

Neliökuja 5, Tuusula WWW.KKKIVINEN.FI

. . . j a  s i t t e n  l o m a s u u n n i t e l m i a  t e ke m ä ä n !

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

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

KORKO-
TARJOUS

ON VIELÄ
VOIMASSA!

0,99%
* UUSIEN VALIKOIMA PARHAIMMILLAAN!

* PALJON LAATUVAIHTUREITA
* VALITSE OMASI NYT!



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

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Pekka Sivonen 
050 545 2950

Joni Peltonen 
050 330 0470

• Yli 9000 tuotteen valikoima! 
• Maksat tilauksesi 
 noudon yhteydessä.
•  Ei rahtimaksuja tilatuista  
 tuotteista.

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda myymälästämme. 

Tervetuloa tutustumaan 
myös tarvikemyymäläämme!

2020 uutuudet saapuneet!
Tarjolla runsaasti myös hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja!

Lue lisää www.helsinkicaravan.fi 


