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Pääkirjoitus

Korona, Korona, Korona. Sitä on ollut tämä kevät joka tuutista. 
Kaikki on peruttu, työpaikat siirtyi etäilemään ja joka paikassa 
ollut kohtuu hiljasta. Edes kesäisin ei ole ollut noin hiljaista 

liikenteen osalta mitä nyt on ollut, ja mitä itse on joutunut ihan Hel-
singin keskustassakin päivisin käydä, niin melko kuollutta sielläkin 
on ollut. 

Osalla karavaanareista on varmasti ollut poltetta lähteä reissuun 
lumien sulettua, mutta kun ei voinut. Olihan meillä vielä tuollainen 
pieni Uudenmaan eristyskin. Tällä hetkellä nuo ulkomaan reissut 
näyttää perin epävarmoilta. Kotimaassa matkailu varmasti lisääntyy. 
Uskon myös, että tällä meidän karavaaniharrastuksella on nyt erit-
täin hyvä mahdollisuus loistaa turvallisena ja ekologisena vaihtoeh-
tona matkailuun. 

Omalta osalta uskon koronan muuttaneen ihmisiä sen verran, että 
käsidesiä kuluu edelleen melkoisia määriä ja käsiä pestään urakalla 
koko ajan. Hotellihuoneessa voi epäilyttää siivouksen taso, mutta 
omassa matkakamppeessa siitä ei niin huolta pitäisi olla, koska ei 
siellä ole ulkopuolisia yleensä ollut. Matkakamppeessa kulkee muka-
na myös oma keittiö, niin ruuat voi tehdä itse, jos ei uskalla ravinto-
loiden annoksia syödä. 

Leirintäalueilla naapureihin pidetään mukavat 4 m turvaetäisyyttä 

yleensä. Hieman on kysymysmerkki kesän osalta, miten nämä lei-
rintäalueet aukenevat. Osa alueista on ilmoittanut, että paikka on 
auki vain kausipaikkalaisille. Tänä vuonna todennäköisesti nähdään 
melkoinen määrä konkursseja. Myös meidän harrastuksiin liittyen. 

Koronan aiheuttama lasku on myös melkoinen. Jonka maksajaksi 
me kaikki varmaan jollain tapaa joudutaan. Tuossa on jo väläytel-
ty polttoaineen verojen nostoja. Varmasti ajoneuvoverotkin nousee. 
Ajoneuvoista kun on helppo 
ottaa rahaa. Tämä taas voi ai-
heuttaa sen, ettei kotimaan 
matkailu vaan kiinnosta, jos se 
on liian kallista. Mutta eiköhän 
tästä selvitä tavalla tai toisella.

Hyviä kesän reissuja kaikille 
ja muistakaa pestä käsiä.

Päätoimittajan mietteitä

Kimmo Ruoho
päätoimittaja

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) 125 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella) 18 €
Pesukone/kerta  3 €
11 kg kaasupullo  25 €
Tapahtumamaksu erikseen
Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

TALVISÄILYTYS- JA 
VARASTOINTIPALVELUT

www.hati.fi
Jaakko 040 738 4316, Roope 040 845 6178, nimi@hati-yhtiot.fi

Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!

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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Puheenjohtajien terveiset

Edellisen lehden kirjoituksessa toivotin hyvää kevään odot-
telua. Eipä kukaan voinut arvata mitä oli tulossa. Keväällä 
piti olla paljon valtakunnallisia sekä yhdistystason tapah-
tumia, mutta kaikki on jouduttu perumaan tai siirtämään 
myöhempään ajankohtaan.  Näin teimme myös Vantaan 
yhdistyksen kevään tapahtumille. 

Nostalgiapäivä siirrettiin vuodella eteenpäin. 
Yhdistyksen vuosikokous siirretiin pidettäväksi 19.9.2020. 
Myös muita tutuksi tulleita tapahtumia peruttiin tältä 

keväältä. Nettisivullamme ja tästä lehdessä on luettelo jär-
jestettävistä trefffeistä. Myös yhdistyksen uusi vuosikokous-
kutsu on tässä lehdessä.

Olemme tänä keväänä antaneet jo kolme tiedotetta, joissa 
kerrottiin rajoituksista Vantaan Tallilla. Nyt tätä kirjoittaes-
sa olemme saaneet Suomen hallitukselta tiedon rajoituksien 
vähentämisestä. Tämä helpottaa toimintaa alueellamme ja 
mahdollistaa 1.6.2020 alkaen esim. saunojen avaamisen. 
Toivottavasti pandemia ei enää aiheuta uusia rajoituksia ja 
pääsemme normalisoimaan toimintaa Vantaan Tallilla sekä 
tarjoamaan kävijöille laadukasta ja turvallista leirintäpalve-
lua. Vantaan Talli onkin pinta-alaltaan melko laaja ja siellä 
on helppo toteuttaa ohjeistuksen mukaista väljää oleskelua.

Tässä hieman yksipuolinen kirjoitus, mutta nämä ovat 
asioita, jotka ovat olleet viime viikkoina päivittäin mielessä.

Hyvää alkavaa kesää ja turvallisia (väli)matkoja.

Tervehdys ja hyvää 
kesän odottelua!

SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

SF-Caravan Helsinki ry:llä on 
jäsentuotteita myynnissä.

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

Tilaukset sähköpostitse 
osoitteeseen: 
toimisto@sf-caravanhelsinki.fi

KAIPAATKO 

LAHJAIDEAA? YSTÄVÄLLÄSI 
NÄYTTÄISI 
OLEVAN JO 
KAIKKEA?

Pandemia siirtää 
kokouksia syksyyn
Koronaviruspandemia siirtää yhdistyksemme sääntömää-
räisen kokouksen syyskuun 8. päivään, samoin siirtyy  
SF - Caravan ry:n liittokokous lauantaille 26.9.2020.

Lisää säilytystilaa matkailuajoneuvoille  
ja peräkärryille Ämmäsmäkeen
Saamme uuden alueen haltuumme 1.6.2020 lähtien, eli mi-
käli on säilytystarvetta, ottakaa yhteyttä minuun tai Martti 
Montoon, martti.monto@gmail.com.

Alueen muokkaamisesta meidän tarpeisiimme on kiittä-
minen Martteja, Monto ja Lamberg.

Paikkoja vuokrataan vain vuosipaikkoina ja jokaiselle tu-
lee oma merkitty paikkansa, josta saa lähteä ja tulla oman 
mielensä mukaan. Puolarmaariin verrattuna alue on aidattu, 
valaistu, varustettu valvontakameroilla ja sähköisellä portil-
la. Paikkojen hinnoittelu on porrastettu ja Espoon yhdistyk-
sen jäsenellä on edullisin vuokra.

Kesällä matkalle?
Kesällä kotimaan matkailu on varmaankin suosiossa ja lei-
rintäalueet ovat avaamassa palveluitaan.

Antoisia ja nautinnollisia matkoja teille kaikille, muista-
kaa liikkuessanne noudattaa meille kaikille annettuja ohjeita 
pandemian suhteen.

Pysytään terveinä.

SF-Caravan Espoo ry
Juha Rakkola
puheenjohtaja

Kulunut talvi on ainakin täällä etelässä ollut melkoisen ikä-
vä. Marraskuun omaista säätä on riittänyt melkein puoli 
vuotta ja nyt vielä tämä korona päälle. Ei ihme, että monet 
tuntevat itsensä masentuneiksi semminkin, kun matkasuun-
nitelmatkin menevät pieleen. Tänä kesänä tuskin matkail-
laan Euroopassa tai muuallakaan maailmassa.

Kannattaa siis tehdä välttämättömyydestä hyve ja matkailla 
kotimaassa. Paljonhan täälläkin on nähtävää ja koettavaa. Itse 
olen harrastanut karavaanailua 1990-luvulla enkä ole nähnyt 
likikään kaikkea Suomessa. Maisema muuttuu paljon etelän 
saariston ja pohjoisimman Lapin välillä tarjoten runsaasti 
vaihtoehtoja lomailulle. Toki epidemia aiheuttaa ongelmia ja 
puutteita palveluissa, mutta kyllä me tästä selvitään.

Yhdistyksen toimintaan tautitilanne aiheuttaa myös muu-
toksia. Kaikki kokoontumiset ja tapahtumat peruttiin kevään 
osalta eikä syksyn tilannetta vielä tiedetä. Näillä näkymin 
järjestetään yhdistyksen 
kevätkokous elokuussa. 
Tutkimme myös mahdol-
lisuutta järjestää peruttuja 
tapahtumia syksyn aikana.

Kaikesta huolimatta, 
mukavaa kesää kaikille!

MITEN
YHDISTYSTEMME 

JÄSENEKSI?
Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen 
jäsenlehti. Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat 
liittyä jonkin yhdistyksemme jäseneksi ja olet jo SF-Caravan 
ry:n jäsen, voit hoitaa liittymisen ottamalla yhteyttä liiton 
jäsenrekisteriin pitäjään jasenrekisteri@karavaanarit.fi. 
Jäsenyydeksi voi valita lisäjäsenyyden nykyisen 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 €.

Tervehdys



HIILIJALANJÄLKI
   hyvitetty

    tämän auton matkojen

bestcaravan.fi/co2
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KOKOUSKUTSU

 

Henkilökohtaiset
SYYSPETANQUE-KILPAILUT

Vantaan Tallilla
5.9.2020 klo 10.00

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

Leiripäällikkö: Martti Jarva

Kilpailut järjestetään, mikäli koronaepidemia 
ei niitä estä. Tapahtuman mahdollisesta 
peruuntumisesta ilmoitetaan SF-Caravan 
Vantaa ry:n kotisivuille osoitteessa 
www.sfc-vantaa.fi 

SF- Caravan Helsinki ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

pidetään 5.8.2020 kello 18.00 
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa,  

osoitteessa Mestarintie 2, 01730 Vantaa,

SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen 4 § 
määräämät asiat sekä hallituksen 
esitys sääntömuutoksesta.  
 
Jäsenkorttien tarkastus alkaa  
klo 17.30.

Pullakahvit tarjotaan ennen 
kokousta. 
 

Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU

 

SF-Caravan Espoo Ry:n
S Ä Ä N T Ö M Ä Ä R Ä I N E N

V U O S I KO KO U S
pidetään tiistaina 8.9.2020 klo 18:00 

alkaen
Helsinki Caravan Oy:ssä
Mestarintie 2, VANTAA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen sille 
määräämät asiat.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17:30

Täytekakkua ja kahvia tarjolla ennen kokousta.

SF-Caravan Vantaa Ry:n sääntömääräinen
S I I R R E T T Y

V U O S I K O K O U S
pidetään 19.9.2020 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 

TUO VAUNUSI
SAPPEELLE!

CARAVAN-ALUE AVOINNA KOKO KESÄN!

KESÄN VUOROKAUSIPAIKAT
20 € /vrk/vaunukunta (sisältää sähkön).

KESÄN KAUSIPAIKKA
Käytössä 4.5.-6.9.2020
Kausipaikka, sähkö kulutuksen 
mukaan 0,28 €/kWh.

TALVEN 20/21 KAUSIPAIKAT 
NYT ENNAKKOMYYNNISSÄ
Sis. 1 henkilökohtaisen
kausikortin (norm. 860 €).

Ilman kausikorttia 680 € (norm. 760 €)
Kausipaikka käytössä 11.9.2020-1.5.2021
Ennakkohinnat voimassa 31.7.2020 saakka.

LISÄKAUSIKORTIT
PERHEENJÄSENILLE
Kausipaikan yhteydessä,
31.8. mennessä, ennakko-
hintaiset lisäkausikortit perheenjäsenille.
(max 4 henkilölle).

300 €

780 €
ALKAEN

119,99 €
/HLÖ

Varaukset ja tiedustelut 
Sappeen Myyntipalvelusta

Puh. 0207 559975 tai sappee@sappee.fi

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ:
WWW.SAPPEE.FI

Ohjeita leirintäalueen käyttäjille
Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeusolot  

jatkuvat Suomessa edelleen. Seuraavassa muutamia  
asioita, joihin Sinun leirintäalueemme käyttäjänä kannattaa 

tutustua. Olennaista on, että suojelet itseäsi ja läheisiäsi  
leirintäalueellamme vieraillessasi.

1. Muista käsienpesu
Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. 
Kädet kannattaa pestä erityisesti, kun tulet ulkoa sisään, 
aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai 
aivastanut.

Jos vettä ja saippuaa ei ole saatavilla, käytä alkoholipi-
toista käsihuuhdetta.

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri 
pessyt käsiäsi.

2. Pidä turvaetäisyys
Vältä ihmisjoukkoja ja tungoksia.

Pidä vähintään kahden (2) metrin etäisyys kanssaihmisiin. 
Tervehtiessäsi, älä kättele äläkä halaa. Huomioi suojaetäi-
syys niin grillauspaikalla, uimarannalla kuin wc-, sauna- ja 
peseytymistiloissakin. Pidä omalta osaltasi yleiset paikat 
mahdollisimman siisteinä.

3. Yski ja aivasta oikein
Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai 
aivastat.

Huolehdithan käytetyt nenäliinat ja muut roskat asian-
mukaisesti roskasäiliöön. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski 
tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

4. Pysy flunssaisena kotona
Jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, pysytte-
le kotona.

Olet tervetullut leirintäalueelle heti, kun tunnet itsesi 
täysin terveeksi. Jos joku samassa taloudessa kanssasi 
asuvista on sairaana, tulkaa leiriytymään sitten, kun olette 
kaikki terveitä.

5. Suosi mobiilimaksua
Suosi mobiili- tai korttimaksua, vältä käteisen rahan käyttöä.

6. Huomioi ikäsi ja mahdolliset perussairautesi
Valtioneuvoston linjauksen mukaan yli 70-vuotiaat henkilöt 
sekä tiettyjä perussairauksia sairastavat henkilöt kuuluvat 
riskiryhmään ja ovat muita alttiimpia saamaan vakavan 
koronavirusinfektion.

Riskiryhmään kuuluvia kehotetaan pysymään erillään 
lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien 
mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Ulkoilles-
sa pidä vähintään kahden (2) metrin etäisyyttä muihin ihmi-
siin. Kaupassa käydessäsi vältä asiointia tungoksessa.

7. Noudata ohjeita
Noudata liikkuessasi viranomaisten ja leirintäalueen pitäjän 
antamia turvaohjeita asiakasmäärien rajaamisessa, turvae-
täisyyksissä ja hygieniaohjeissa.

Huolehdi omasta sekä muiden ihmisten turvallisuudesta 
ja hyvinvoinnista. Muista, että turvallisuus syntyy joka päivä 
meidän kaikkien yhteistyöllä!

KOKOUSKUTSU
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3D-TULOSTUS,
karavaanarin kaveri

Kovaa vauhtia yleistymässä oleva 3D-tulostus 
on tuonut valtavasti uusia mahdollisuuksia myös 
karavaanarille. Tässä artikkelissa pidättäydyn 
vain yhdessä 3D-tulostustekniikassa ja sillä 
tuotetuissa tuotteista vain yhtä käyttötarkoitusta, 
karavaanarin tarpeita, varten. 

Yleisin kotikäyttöön soveltuva ja ta-
loudellisesti järkevä 3D-tulostus-
menetelmä on muovilangan sulatus 

kerroksittain. Menetelmää kutsutaan Fused 
Filament Fabrication FFF tai Fused Depo-
sition Modeling FDM, jotka käytännössä 
ovat sama menetelmä. Tässä menetelmässä 
muovilankaa sulatetaan tulostuspäästä ja 
se pursotetaan ulos ohuena nauhana. Toi-
minto on lähellä kynäplotterin toimintaa. 
Kynän tilalla on vain kuuma muovin pur-
sotussuutin. Tulostuksen kerrospaksuudet 
vaihtelevat yleisimmissä kotitulostimissa 
0,15 mm ja 0,40 mm välillä. Tämä tarkoit-
taa, että yhden kappaleen valmistukseen 
saatetaan tarvita satoja tulostuskerroksia 
ja siksi vähänkin isomman tulosteen tulos-
taminen hyvälaatuisena ottaa myös koh-
tuullisen paljon tai erittäin paljon aikaa. 
Tulostuksessa onkin aina puntaroitava käyt-
tötarkoituksen, lopputuloksen laadun ja sen 
käytettävyyden suhdetta tulostusaikaan.

Mitä 3D:llä voi tehdä?

Ääripäässä 3D-tulosteilla tehdään ih-
meitä. Sillä voidaan tulostaa pieniä 
betonirakennuksia suoraan raken-
nuspaikalla tai osia vaikkapa ihmi-
sen ja eläimen elimistöön. Ham-
maslääketieteessä 3D-tulostus alkaa 
olla jo arkipäivää. 3D-tulostuksella 
tehdään eräät maailman vaikeimmin 
toteutettavat lentokonemoottoreiden 
polttoaineen suihkutussuuttimet ja 

Suomessakin on maailman tason optisten 
linssien tulostukseen soveltuva tulostusjär-
jestelmä Joensuun yliopistolla. Tietenkin 
tämän tasoinen tulostustekniikka on todella 
kallista eikä se ole kotikäyttöön soveltuvaa, 
mutta matkailuajoneuvossa ja vaikkapa etu-
teltoissa ja vaunujen katteissa on kymmenit-
täin paikkoja, joissa FFM/FDM 3D-tulostus 
ratkaisee monia ongelmia. Jos 3D-tulostusta 
ei ole käytettävissä jää moni asia toteutta-
matta liian vaikeana ja työläänä tehdä. Han-
kalin tilanne on, jos jostakin muuten käyttö-
kelpoisesta laitteesta puuttuu yksi osa, joka 
tekee koko laitteen käytön mahdottomaksi, 
kuten vaikkapa haljennut hammaspyörä.

3D-tulostuksen mahdollisuudet ovat aika 
rajattomat, sillä 3D:llä printterin kokora-
joitusten mukaan tulostettuja osia voi koo-
ta suuremmiksi kokonaisuuksiksi vaikkapa 
tekemällä tulostettuihin osiin pikakiinnitti-

met, ruuvin reiät ja ruuvaamalla tai liimaa-
malla osat yhteen. Osat voivat olla myös 
joustavia, kun ne tulostetaan pehmeästä 
”flex”-materiaalista tai ne voivat olla erittäin 
kestäviä nylonista tulostettuna. Ne voivat 
olla myös kuumankestäviä tulostettuna ma-
teriaalista, jonka G-arvo (lämpötila, missä 
materiaali alkaa pehmenemään) on luokkaa 
120 ºC. Tällainen materiaali ei enää pehme-
ne rankassakaan auringonpaisteessa toisin 
kuin PLA (Polylactic acid), joka pehmenee 
jo 50 ºC lämmössä. PLA ei näin ollen so-
vellu esim. auton kojetaululle asennettavan 
navigaattoritelineen raaka-aineeksi. Kesällä 
suoraan auringonvaloon joutuessaan se peh-
menee ja muuttaa muotoaan. 

Mitä ongelmia 3D-ratkaisee?

Ongelman ratkaisun valikoimaa laajentaa 
huomattavasti edellisessä kappaleessa mai-
nittu 3D-tulostuksen laaja materiaali- ja 
värivalikoima eri käyttötarkoituksia var-
ten. Turvallinen ja edullinen sekä helppo 
tulostettava muovi on PLA, orgaaninen 

TEKSTI JA KUVAT: PERTTI LEHTINEN

Markiisin 
seisontajalan 
tuki vaunun 
kylkeen.

Kameran pika-asennuskotelo.
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ja biologisesti hajoava ja siten myös ympä-
ristöystävällisin muovi. Kotitulostuksessa 
käytetään paljon PETG-muovia eli muo-
vipullojen raaka-ainetta sekä ABS-muovia, 
eli ns. ämpärimuovia. Tämän lisäksi löytyy 
tärkeänä raaka-aineena mm. nylon, jonka 
kaikki tuntevat, sekä lämpötilan mukaan 
väriä vaihtavat tai yöllä valoa hohtavat ma-
teriaalit ja vaikkapa PLA-perusteinen puuse-
os, joka tuntuu puulta, näyttää puulta ja sitä 
voidaan monelta osin käsitellä kuten puuta. 
Mahdollisuudet raaka-aineiden osalta ovat 
laajat. Rajoitus on, että raaka-aineen on olta-
va lämpömuokattavaa ja sen sulamisalue on 
oltava yleensä alle 280 ºC. Jotta sellaisiakin 
osia voidaan tulostaa, jossa kaikki alapinnat 
eivät kosketa tulostuspöytään on olemassa 
joitakin tulostuksen jälkeen pois liuotetta-
via tukimateriaaleja, kuten HIPS, sekä se 
vaihtoehto, että siivutusohjelmisto osaa ra-
kentaa tarvittaviin paikkoihin hyvin harvalla 
tukialustalla tuetun tilapäisen tulostustason, 
jonka päälle sitten tulostetaan jokin tulostet-
tavan kappaleen alapinta tai vähemmän kuin 
45 asteen kulmassa tulostuspöydästä oleva 
kalteva tai kaareva pinta.

Näillä rajauksilla onkin aika vähän mitä 
3D:llä ei voi tehdä. Tietenkin siinä on ra-
joituksia ja järkeä on käytettävä mihin 3D 
yltää, se ei ratkaise kaikkia ongelmia. Oheen 
olen kuitenkin koonnut ”lyhyen luettelon” 
siitä mitä yhteen ainoaan matkailuvaunuun 
voi 3D:llä tehdä eikä tähän listaan sovi kuin 
osa, osa ratkaisuista on niin piilossa, ettei nii-
tä pääse helposti edes kuvaamaan.

Artikkelin alussa kuvasin jo muutamia 
ratkaistuja ongelmia, joiden ratkaisu ilman 
3D-tulostinta olisi ollut turhan hankalaa. 
On kuitenkin muistettava, että mitään suo-
ranaisesti henkilöturvallisuuteen liittyvää ei 
pääsääntöisesti saa tulostaa 3D:llä, sillä tu-
lostuksen lujuus voi vaihdella hyvin monesta 
tekijästä johtuen. Vaikka esimerkiksi PLA ja 
PETG ovat yleensä elintarvikekontaktiin so-
veltuvia muoveja, ei FDM/FFF-menetelmäl-
lä tule valmistaa ruoka-astioita eikä ruokai-
luvälineitä. Tämän tyyppisiin tulosteisiin jää 
usein pieniä ilmataskuja. Näihin taskuihin 

voi jäädä orgaanisia jätteitä, joista voi muo-
dostua hygieniariski.

Mistä alkuun?

Jotta 3D-tulosteita voi valmistaa itse, tarvit-
set tietenkin tulostimen, joita voi ostaa val-
miina tai rakennussarjoina. Todella pienten 
toimistopöytätulostimien hinnat alkavat jo-
pa 180 € hinnasta (nettihinta) ja monipuo-
lisemmat kotitulostinluokkaan kuuluvat tu-
lostimet maksavat alkaen n. 350 € ja yleensä 
aina alle 2000 €. Kohtuullisen monipuolisilla 
tulostusominaisuuksilla varustetun tulosti-
men hankintaan kannattaa varata n. 800 €. 
Tämän lisäksi tarvitaan tietenkin raaka-ai-
netta, tulostuslankaa, josta valmistettavat 
tuotteet rakentuvat. Tulostukseen käytettä-
vät tulostuslankarullat, filamentit, maksavat 
luokkaa 30 €/kg–50 €/kg, mutta erikoisem-
mat filamentit maksavat jopa 100 €/kg. Yh-
destä kilogrammasta muovilankaa valmistaa 
kyllä yllättävän monta erilaista esinettä.

Mielenkiintoinen alue alkaakin vasta täs-
tä. Tästä alkaa seuraava kierros valinnan vai-
keutta. Pitää päättää mitä tulostimella tekee. 
Tulostaako valmiita toisten suunnittelemia ja 
mallintamia kappaleita, vai lähteekö sille lin-
jalle, että suunnittelee myös omia osia omiin 
tarpeisiin. 

Lähes kaikki muu kuin tulostin ja tulos-
tusraaka-aineet ovat kuitenkin sitten ilmais-
ta, jos niin tahdot ja tyydyt. Mielestäni il-
maisohjelmien tarjonta on varsin hyvään. Jos 
ei vaadi aivan erityisiä ammattitasoisia sovel-
luksia ja niihin tarjolla olevaa koulutusta ja 
tuotetukea tai vaikkapa erityisiä ilmastoituja 
tuotantotiloja, on 3D-tulostus lähes ilmaista 
ja näin ollen myös lähes kaikkien saavutet-
tavissa.

Jotta 3D-printterin saa tulostamaan jota-
kin, minkä silmissään näkee tarpeelliseksi, 
on seuraavat asiat oltava TOSI! Listaankin 
nämä asiat takaperin alkaen siitä, kun tu-
lostin alkaa tulostamaan haluttua kappaletta 
siihen mitä on pitänyt tapahtua sitä ennen.

Kun sinulla on 
3 D - t u l o s t i m e n 
tulostuspöydällä 
valmis tuloste, 
ei työ ole vie-
lä välttämättä 
valmis. Ensin-
kin osa pitää 
irrottaa varovasti 
tulostuspöydästä, 
joka voi olla paras 
tehdä materiaalista 
riippuen heti tulostuk-
sen jälkeen tai vasta pöydän 
jäähdyttyä, jolloin osa voi irrota 
lähes itsestään. Juuri irrotettu tavallaan val-
mis osa voi vielä vaatia paljon toimenpiteitä 
ennen kukin se on valmis. Sitä ehkä joudu-
taan siistimään, siitä voidaan joutua poista-
maan tukimateriaalia tai voit vielä muuttaa 
osaa hiomalla, kittaamalla, maalaamalla tai 
kemiallisesti käsittelemällä monella tavoin. 
Näihin menetelmiin löytyvät erittäin hyvät 
ohjeet ja tietenkin mistäpä muualta kuin in-
ternetistä.

3D-tulostin tulostaa kappaleen kerroksit-
tain tulostimelle lähetetyn datavirran ohjaa-
mana. Tulostimeen lähetettävä tiedosto on 
usein miten tiedostotyyppiä *.gcode. Tämä 
on tekstimuotoinen tiedosto ja sitä voi edi-
toida esimerkiksi tavallisella tekstinkäsitte-
lyohjelmistolla. Kohtuullisella tutustumisel-
la .gcode määrityksiin, tämä ohjauskieli on 
varsin hyvin ihmiselle ymmärrettävää. Tämä 
koodi voidaan kirjoittaa käsin, mutta yleensä 
ohjauskoodin luo ohjelmisto. Ohjaustiedos-
to siirretään tulostimen tietokoneelle, joka 
tulkitsee syötetyn tekstin ja ohjaa tulostus-
pöytää, extruderia eli tulostussuutinta, läm-
pötiloja, tulostuslangan syöttöä ja montaa 
muuta toimintoa tulostimella koodissa ku-
vatulla tavalla.

Helpoiten G-koodin saa aikaiseksi siivu-
tusohjelmistolla, joita ovat mm. laiteval-
mistajien omat ohjelmat kuten Prusa Slicer 
(https://www.prusa3d.com/prusaslicer/)  tai 
geneerisemmät kuten Slic3r (https://slic3r.
org/), Cura (https://ultimaker.com/learn/simp-
lify-3d-printing-with-ultimaker-cura-4-0) ja 
moni muu. Yleensä tulostimen myyjä suo-
sittelee jotakin siivutusohjelmistoa, joka on 
juuri tälle tulostimelle kehitetty ohjelmisto. 
Tällöin myös näillä ohjelmilla saadaan tu-
lostimen ominaisuuksista kaikki mahdolliset 
ominaisuudet käyttöön. Valmiita tulostus-
kappaleita jopa erittäin vaativin ominaisuuk-
sin löytyy internetistä lukuisia. 

Siivutusohjelmaan luetaan sisään mal-
litiedosto. Tämä mallitiedosto on usein 
tiedostotyyppiä *.STL. Se voi olla valmis 
tiedosto ladattuna suoraan internetistä tu-
hansien valmiiden mallien valikoimasta 
(https://www.thingiverse.com/) tai sitten sen 
voi luoda omana suunnitteluna tai jopa 
skannaamalla valmis malli ja ohjelmisto luo 

siitä tulostustiedoston.  
Tällaisesta kappa-

leen kuvauskoodista 
luodaan siivutus-
ohjelman avulla 
3 D - t u l o s t i m e n 
ohjauskieleksi tar-
vittava G-koodi tie-
dosto. Tulostettavia 

kappaleita on myös 
mahdollista lukea la-

ser-lukijoilla tai sarjasta 
valokuvia, joista luodaan 

kappaleen kuva ja siitä 3D-tie-
dosto. Hyvälaatuinen skanneri maksaa 

tuhansia euroja ja kamerakuvista tehty tulos-
tusmalli on yleensä vain suuntaa antava eikä 
koskaan mittatarkka. Usein tällaista skannat-
tua mallia on osattava käsitellä rankasti, jotta 
monenlaiset skannausvirheet ja mahdolliset 
”aukot” saadaan korjattua. Mitä halvempi 
skanneri, sitä enemmän korjauksia joutuu 
tekemään. 

Jos tulostettava kappale luodaan omatoi-
misesti, se on ensin mallinnettava 3D-mal-
linnusohjelmistolla. Useita eri tyyppisiä 
ilmaisohjelmistoja on ladattavissa omalle 
tietokoneelle (itse käytän https://www.free-
cadweb.org/) internetin laajasta valikoimasta 
tai niitä voidaan käyttää suoraan internetis-
sä  (https://www.tinkercad.com/), lataamatta 
mitään omalle tietokoneelle. Nettipalvelussa 
tehty suunnitelma ladataan omalle tietoko-
neelle kun on suunnitelmaansa tyytyväinen. 
Myös Autodeskin Fusion 360 on hyvin suo-
sittu suunnitteluohjelma ja se on sekä opis-
kelijoille että opettajille ilmainen. Kaikki nä-
mä ohjelmat voivat tallentaa lopputuloksen 
useaan tiedostomuotoon. Usein kuitenkin 
siivutusta varten tallennus tehdään kuiten-
kin *.STL-tiedostomuotoon. Maksullisista 
ohjelmista hyvin suosittu 3D mallinnusoh-
jelma on Solidworks (https://www.solidworks.
com/). Tätä ohjelmistoa pääsee kuitenkin 
kokeilemaan veloituksetta määräajan lataa-
malla sen omalle tietokoneelle tai jopa opis-
kelijalisenssillä. 

Valmiita malleja löytyy netistä aivan val-
tavasti, mutta aloita vaikkapa hakusanalla 
3D-model tai mene suoraan sivulle https://
free3d.com/.

Sanoisin, että suurin haaste 3D-tulostuk-
sen hyötykäytön aloittamisessa siten, että 
se ratkaisee henkilökohtaisia ongelmia, on 
3D-mallinnusohjelmistojen käytön opet-
telu. Siinä todellakin on oma haasteensa ja 
kannattanee ensin aloittaa siitä, että mää-
rittelee tarpeen mitä 3D:llä haluaa tehdä ja 
miten saa aikaiseksi sen tulostusmallin, mitä 
hankkimallaan tulostimella haluaa tulostaa.

Jotta tietää mitä valmista mallia etsii in-
ternetistä tai mitä itse suunnittelee 3D-mal-
liksi, on tietenkin pystyttävä määrittelemään 
tarve. Usein se mistä materiaalista ajattelee 
kappaleen tulostaa vaikuttaa suunnitte-

luun. Tulostusmateriaali vaikuttaa valmiin 
kappaleen kestävyyteen, ulkonäköön sekä 
jälkikäsittelyn tarpeeseen ja sen mahdolli-
suuksiin. Materiaalin ominaisuuksia voi-
daan myös optimoida monella tavalla vielä 
silloinkin kun *.STL-tiedostomuotoinen 
3D-tulostusmalli siivutetaan *.gcode-tie-
dostoksi. Internetistä on saatavissa lukuisia 
mallinnusohjelmia. Tässä vain yksi koti-
mainen linkki ohjelmistojen latauspaikaksi: 
https://www.ilmaisohjelmat.fi/3d-mallinnus  
Näkemykseni mukaan suurin ongelma 
3D-tulostuksen hyvin nopean laajenemi-
sen esteenä on se, ettei asiasta puhuta ja 
sitä esitetä kuten ruuan laittoa tai askar-
teluohjeita TV-realityohjelmissa, Laajem-
malla potentiaalisella käyttäjäkunnalla ei 
ole vielä käsitystä siitä miten hyvä kave-
ri 3D-tulostus on esim. karavaanarille.  
Karavaanarille kuitenkin 3D-tulostimella te-
kee todellakin valtavan määrän mielenkiin-
toisa ja aivan välttämättömiäkin lisäosia ja 
rikkoutuneen osan korvikkeita.

Hyviä tulostuksia karavaanareille!

Vaunun etuseinän telttaurassa

Kylkilistan päät palavat auringossa. Oven aukipitäjä.

Väliverho 
roikkui 
aina tiellä.
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1976
• Turussa syntyi 21.6.1976 Matkailuvaunuliitto  
SF-CARAVAN ry.

• Tämä aiheutti sen, että SF-Caravan Vantaan Seudun Kerho 
ry koki nimenmuutoksen. Nimeksi tuli Vantaan Seudun Mat-
kailuvaunuyhdistys SF-CARAVAN ry. Sääntömme muutettiin 
uusia valtakunnallisen organisaation sääntöjä vastaaviksi 
yleiskokouksessa 13.6.

• Leiritoimikunta kokoontui 8 kertaa ja järjesti 29 treffiä, 
joista 10 oli talkoita.

• Tekto ja Leiritoimikunta järjestivät yhteistyössä vaunujen 
kevätkunnostusta käsittelevät treffit.

• Matkailutoimikunta piti keväällä treffien yhteydessä mat-
kailuillan ja jakoi ulkomaanmatkailuun liittyvää materiaalia, 
sekä esitti aiheeseen liittyviä filmejä.

• Nuorisotoimikunta syntyi kuluvan vuoden aikana epävi-
ralliseksi nuorison edustajaksi. Se suunnitteli ja toteutti omia 
ohjelmiaan ”majallaan” Tallin discossa.

• Kevättalvella aloitettiin jälleen oman alueen rakennustyöt 
Turkhaudassa.

• Kesän yleiskokouksessa julistettiin nimikilpailu alueen 
nimestä, kilpailun voitti Kaija Wibergin ehdotus ”Vantaan 
Talli”.

• Vantaan Tallille nimettiin ensimmäinen pehtoori.

• Ensimmäiset lentopallokilpailut pidettiin Etelälahden 
leirialueella Vihdissä 2 kertaa, jonka jälkeen siirryttiin Vantaan 
Tallille vuonna 78; samassa yhteydessä pidettiin myös maas-
tojuoksukilpailut jäsenistölle. Perinne jatkui Tallilla.

SF-CARAVAN VANTAA RY 45 VUOTTA

1977
• Yhdistys sai keväällä kaksivuotis-syntymäpäivälahjaksi oman lipun ja 
standaarin.

Toteutuksesta vastasi suunnittelukilpailun voittanut Martti Jokinen. 
Vuoden aikana painatettiin yhdistyksen säännöt ja jäsenluettelo, jotka 
postitettiin jäsenistölle.

• Leiritoimikunta järjesti 19 treffiä, joista suurin osa Vantaan Tallilla. 
Etelä-Suomen Yhteistyötoimikunnassa olivat Rauno Katajamäki ja Erkki 
Korppi.

• Vantaan Tallin grillin pohjavalu suoritettiin.

• PM-päiville Norjan Goliin osallistui 30 vaunukuntaa ja samalla vierailtiin 
West Opplandin kummikerhon luona. Molemmissa tilaisuuksissa esiintyi 
yhdistyksemme kansantanssiryhmä. Suomenkieliset kuulutukset PM-päivil-
lä hoiti Tarmo Aho.

• Belgiassa järjestettyihin FICC-Rallyyn osallistui myös yhdistyksemme 
jäseniä.

• Yhdistyksen standaari luovutettiin liitolle syyskokouksen yhteydessä. 
Yhdistys oli voimakkaasti mukana liiton toiminnassa.

Tästä kaikki alkoi!!
Ensin oli mies nimeltään Jorma Toivonen, 
jonka päässä kihisi ajatus paikalliskerhon 
perustamisesta Vantaan alueelle toimimaan 
SFC:n alaisuudessa, mutta vetäjää hankkeel-
le ei tahtonut löytyä ennen kuin hän kohtasi 
Rainer Wibergin Jyväskylän leirintäalueella ja 
suostutteli hänet lupautumaan asian vetäjäksi.

Tästä päästäänkin sitten varsinaiseen 
asiaan eli yhdistyksemme syntyhetkiin: 
vuonna 1975 toukokuun 16. päivä, iltahetki 
SF-Caravanin keväisillä Caravanpäivillä Kul-
takivellä. 

Pitkässä pöydässä oli pyöreä pöytä, jonka 
ympärillä Jorma Toivonen ja Rainer Wiberg 
keskustelivat innokkaasti, samaan keskuste-
luun osallistuivat Börje Tengström ja Ahti 
Pentinmäki. Keskustelun aiheena oli uuden 
kerhon perustaminen Keski-Uudenmaan ja 
Vantaan seudun alueelle. Jo silloin Rainer 
Wiberg lupautui vetotehtäviin ja seuraava-
na päivänä eli 17.5.1975 hän kokosi asiasta 
kiinnostuneet keskustelemaan kerhon perus-
tamisesta. Sovittiin kokoontuminen ravin-
tola KRAPIN HOVIIN 22.5.1975 uuden 

kerhon perustamiskokoukseen. Läsnä oli 16 
innokasta karavaanaria.
Kokouksen avasi Rainer Wiberg ja hänet 
valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kaija Wiberg 
ja pöytäkirjan tarkastajiksi Kati ja Erkki Ou-
ra. Kokouksessa määriteltiin tulevan kerhon 
toimialue. Päätettiin, että toimialueena on 
Keski-Uusimaa, mutta myös alueen ulko-
puolella asuvat olivat tervetulleita kerhon 
jäseniksi. 

Kerhon nimestä käytiin varsin vilkas kes-
kustelu. 

Puheenjohtaja esitti nimeksi SF-Caravan 
Keski-Uudenmaan kerho. 
Lars Dahlberg ehdotus SF-Caravan Vantaan 
Seudun Vankkurikerho sai voimakasta kan-
natusta. 

Jorma Toivonen esitti jyrkän vastalauseen 
sanaan ”Vankkurikerho” ilmoittaen, että 
SF-Caravan yhdistyksen hallitus ei tule to-
dennäköisesti hyväksymään nimiehdotusta.

Aune Toivonen esitti nimeksi SF-Caravan 
Vantaan Seudun kerho. 

Suoritetussa käsiäänestyksessä tuloksella 

10–6 päätettiin kerhon nimeksi Vantaan 
Seudun Vankkurikerho.

Kerho perustettiin, ja päätettiin myös re-
kisteröidä kerho. Kerhon toimialueena tu-
lee olemaan Keski-Uusimaa, kotipaikkana 
Vantaan Kaupunki. Rainer Wiberg valittiin 
kerhon puheenjohtajaksi. Johtokuntaan va-
littiin arvalla 8 henkilöä. Sihteeriksi valittiin 
Kaija Wiberg, joka samalla hoiti myös jäsen-
kirjurin ja rahastonhoitajan tehtävät. 

Caravan-lehdelle annettiin tiedote ker-
hon perustamisesta. Asian hoiti Kati Oura. 
23.5.1975 Puheenjohtaja neuvotteli kerhon 
nimestä SF-Caravan yhdistyksen puheen-
johtajan kanssa, jolla oli kielteinen kanta 
”Vankkurikerho” sanaan. Kerhon viralliseksi 
nimeksi tuli näin ollen noin viikon kuluessa 
SF-Caravan Vantaan Seudun Kerho.

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 
9 kertaa, yleiskokouksia oli 18.9.1975 ja 
16.11.1975, osanottajamäärät ensimmäi-
sessä 43 ja toisessa 75. Kerho sai käyttöönsä 
”oman alueen” elokuussa ja sopimus allekir-
joitettiin 17.9.1975, allekirjoittajina Pertti 
Lehto ja yhdistyksen puolesta Lars Dahlberg.

Toiminta oli alusta lähtien vilkasta ja 
18.9.1975 alkaen kerhossa oli toiminnassa 
seuraavat toimikunnat:

AJOTAITOTOIMIKUNTA
vetäjänä Raimo Sundell
Toimikunta järjesti merkkiajoharjoituksia ja 
arkistoihin jääneiden tietojen mukaan vuo-
den 1975 aikana suoritettiin 9 pronssimerk-
kiä.

LEIRI- JA OHJELMATOIMIKUNTA
vetäjänä Pertti Kuorikoski
Toimikunta kokoontui kaksi kertaa ja järjesti 
yhteensä 10 treffiä, joista suuritöisin oli Sys-
mässä Kokkolan leirintäalueella järjestetyt 
viralliset avajaiset 15.–17.8.1975; osallistujia 
oli 41 vaunukuntaa. Kutsuttuina Margaret-
ha ja Börje Tengström.

LA-puhelimien käyttö liikenne- ja ajotur-
vallisuustekijänä oli myös huomioitu yhdis-
tyksemme toiminnassa alusta lähtien, tästä 
osoituksena 28.8. tiepalvelun kanssa pidetty 
tiedotustilaisuus Johan Haverisen kotona.
Kerhon Matkailuasiamies Lars Dahlberg 
yhdessä Johan Haverisen kanssa toteuttivat 
matkan joulun viettoon Laanilaan. –32°C 
pakkasessa oli 8 Vantaan Seudun ja 2 Helsin-
gin Seudun vankkuriperhettä. Kultakivellä 
olivat mukana myös Anita ja Lars Dahlberg, 
Ritva ja Kimmo Aarnio, Orvokki ja Johan 
Haverinen.

SF-Caravan Vantaan Seudun Kerhon jä-
senmäärä 31.12. oli 84 vaunukuntaa.

1978
• Caramban SM-ajoissa yhdistystämme edustivat Pasi Tilli ja Erkki 
Helen. Sijoitukset olivat mestariluokkaa. Pasi Tilli edusti maatam-
me PM-päivillä Ruotsissa ja takasi ajallaan Suomelle joukkuekullan.

• Toimikunta järjesti muun muassa yhdistyksen kolmivuotissynttärit 
härkineen.

• Grillikatos valmistui, samoin saostuskaivot ja kemssan  
tyhjennyssäiliö.

• Kamerakerho perustettiin

• Etelä-Suomen yhdistysten Alfa-toimikunta perustettiin.

1979
• Tallitoimikunta hoiti Tallin kunnostus- ja laajennus-
töitä. Ladon purkulupaa kiirehdittiin (oli ensimmäisen 
kerran esillä vuonna 1977), että saataisiin lisätiloja 
esim. lentopallokentille.

• Kamerakerholta ilmestyi vuoden aikana kaksi lehteä 
nimeltään SFC-Vantaan Seudun Matkailuvaunuyhdistys 
ry. VALOKUVAUSKERHON UUTISIA.

Lehti välitti kerhon uutisia, tapahtumia, kommentteja. 
Lehden toinen numero ilmestyi vuoden 1980 puolella.

• Nuorisotoimikunta järjesti useampia treffejä, joista 
mieleen on jäänyt erityisesti Poliisi ja Rosvot -treffit.

• Vuoden karavaanari valittiin ensimmäisen kerran, 
valituksi tuli Vuoden Karavaanari 1978 Rainer Wiberg.

lyhennetty  historiikki
NAISTOIMIKUNTA
vetäjänä Kati Oura
Ainakin kolme kertaa toimikunnalla oli 
”näytön” paikat, 15.11.1975 Pikkujoulut 
Tuusulan Säästöpankin kerhohuoneella, 
16.11. Lasten pikkujoulut paikka sama ja 
23.11. Hausjärvellä talkoissa. Osanottajia 
oli 15.11. järjestetyissä pikkujouluissa 10 ja, 
16.11. järjestetyissä Lasten pikkujouluissa 40 
lasta ja heidän vanhempansa.

OMAN ALUEEN SUUNNITTELU- 
JA RAKENNUSTOIMIKUNTA
vetäjänä Rainer Wiberg.
Toimikunta kokoontui kerran oman alueen 
sopimuksien puitteissa. Ensimmäiset talkoot 
pidettiin 23.11.

Vantaan Tallin omistajaperhe Pertti ja Margit Lehto 

sekä Pertin isä vuonna 1976.
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1980
• Yhdistyksen 5-vuotissynttärit pidettiin Tallilla 6.–8.6.
• Vuosikokous 3.2., kokoukseen osallistui 76 äänioikeutettua 
jäsentä.

• Ylimääräinen kokous pidettiin 5.8. sääntömuutoksien takia.

• Valtakunnalliset Talvipäivät pidettiin Tallilla 22.–24.2. Paikalle 
oli saapunut nelisenkymmentä innokasta vankkuristia. Kut-
suvieraina muun muassa liiton silloinen puheenjohtaja Börje 
Tengström ja vaimonsa Margaretha. Heille ojennettiin yhdistyk-
sen pöytästandaari.

• Liiton taholta huomautettiin yhdistyksemme olevan ainoa, 
jolla oli ainoastaan yksi yleiskokous vuodessa. Asian johdosta 
kutsuttiin ylimääräinen yleiskokous kokoon 8.5. Kokouksessa 
päätettiin pidettäväksi Liiton sääntömääräiset kevät- ja syysko-
koukset

1981
• Yhdistyksemme jäsenmäärä ohitti 
tuhannen jäsenen rajan.

• Johtokunta teki päätökset vaunu-
paikkojen lisäämisestä Vantaan Tallille 
ja oman jäsenlehden julkaisemisesta.

• Leiritoimikunta järjesti tutustumis-
retken Helsinki-Vantaan lentoaseman 
yleisöltä suljetulle puolelle.

• Tanhuryhmä esiintyi varsin kansainväliselle 
joukolle kesän suurtapahtumassa, eli Finn-FICC-Ral-
lyssa Tampereella Maisansalon leirintäalueella.

• Matkueviesti ilmestyi ensimmäistä vuottaan, päätoi-
mittaja Keijo Näsi. Toimikauden aikana lehti ilmestyi neljä 
kertaa.

• Tallitoimikunta hankki alueelle kolikkopuhelimen. Toimi-
kunta järjesti myös maailman ensimmäiset Mocoma-treffit, 
jossa järjestäjänä oli toimikunnan lisäksi Ko-Ma oy.

• Ensimmäiset Musiikkitreffit pidettiin lokakuussa, pääide-
oitsija Lassi Ampuja.

• Treffeille osallistuttiin ahkerasti: lettujen merkeissä Saha-
lahdessa, Finn-FICC-Rallyyn, Veturi-treffeille Forssassa, ja 
Valtakunnallisille päiville osallistuttiin suurella joukolla.

1982
• Johtokunta järjesti ylimääräisen kokouksen, jossa päätettiin 
yksimielisesti Tallin uudesta vuokrasopimuksesta.

• Edellisen vuoden aikana purkutuomion saanut lato pelastet-
tiin. Katto pellitettiin ja koko rakennuksen ryhtiä oiottiin, Ylisille 
johtava silta uusittiin, samoin tanssilattia sai nykyiset laatat.

• Asuttuja vuorokausia oli noin 3 200.

Jäsenistömme otti runsain joukoin osaa kansallisiin ja kansain-
välisiin tapahtumiin. PM-päiville Tandådaleniin lähti peräti 21 
vaunukuntaa.

• Yhdistyksemme standaari luovutettiin Tandådalenin isännille.

• Vuoden Karavaanari valinta siirrettiin tapahtuvaksi aina pikku-
joulutreffeillä.

• Turnajaistreffeillä Hyvinkään yhdistys sai ensimmäisen kiinni-
tyksen Vantaan Sähköasennus oy:n lahjoittamaan lentopallo-
maljaan.

1983
• Yhdistys vuokrasi ensimmäisen ”kerhohuo-
neen”, koko 10 m2

• Ylisten lämpöeristystä parannettiin, samoin 
päärakennuksen tiloja kunnostettiin.

1985
Yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuosi
• Syksyllä järjestettiin ajotaitotreffit Num-
melassa. Keskustelua herätti poliisin kanssa 
yhteistyössä suoritettu vaunujen punnitus, 
josta ainoastaan yksi vaunu meni läpi puhtain 
paperein, vaunuja oli paikalla 22.

• Tekto selvitti yhteistyössä Sähkötarkastus-
keskuksen kanssa vaunujen sähkölaitteiden ja 
-kytkentöjen laillisuutta.

• PM-Päiville Visulahdessa osallistui näkyvä 
joukko yhdistyksemme jäseniä, nuorisoryh-
mämme hoiti mallikkaasti lippujen noston ja 
laskun. Pohjoismaisen illan juontajana toimi 
Rainer Maunula.

• Yhdistys aloitti kesäisäntävuorot Tallilla.

• Matkueviesti 1/85 ilmestyi nelivärikantisena.

• Yhdistyksen 10-vuotissyntymäpäivät 
vietettiin Vantaan Tallilla 18.–20.5. Juhlapäi-
vällisenä tarjottiin härkää, jonka jälkeen luut 
huutokaupattiin.

1986
• Jäsenmäärämme ylitti 1 500:n jäsenen rajan

• Ajotaitotoimikunta yhteistyössä YT:n kanssa oli järjestämäs-
sä liukasteluita Nummelan kentällä. Toimikunta järjesti myös 
ajotaitotreffit Hyvinkään Veikkarissa.

• Nuorisotoimikunta herätettiin uudestaan henkiin, ja se ko-
koontui muutaman kerran toimikauden aikana.

• Tallilla valmistuivat pukuhuoneiden uudistustyöt, suihkujen ja 
lämpimän veden rakennustyöt, porakaivo, sekä sähkökeskuksen 
laajennustyöt.

• Tiedotustoimikunta suunnitteli yhdistyksen uudet kirjelomak-
keet

• Tekton jäsen Uolevi Rakka valittiin Liiton Tekton jäseneksi.

• ESMY: n SOS-treffit järjestettiin Tallilla 23.–25.5.

• Matkailuasiamiehet tekivät lähtijöille erilaisia reittiehdotuksia, 
ottaen erittäin hyvin huomioon lapsiperheet.

1988
• Nykyinen kerhohuone otettiin käyttöön 
syksyllä.

• Yhdistykselle hankittiin uusi vaunu ajoharjoit-
telua varten.

• Teatterimatkat järjestettiin: lapsille teatteri 
Helsinkiin ja aikuisille Tampereen Työväen 
teatteriin.

• Tallille rakennettiin tulotielle portti, tiestöä 
paranneltiin ja uusia sähköpaikkoja rakennettiin.

• Vantaan Tallin tunnustarran ja portin isä on 
Risto Lehtola, joka suunnitteli myös jokaiselle 
toimikunnalle oman Iogon.

• Norjalaiselle kummikerhollemme Gjövikin 
kerholle luovutettiin yhdistyksemme standaari.

1989
• Jäsenmäärä ohitti 2000:n jäsenen rajan

• Musiikkitreffeillä Tallilla oli kaikkiaan 248 vaunukuntaa.

• Nuorisotoimikuntaan osallistui 4-15 nuorta iältään 12-17 vuotta. 
Toimikunta järjesti Äitienpäivä- ja Isänpäivätreffit ja hoiti perjan-
taibuffettia vuoroviikoin naistoimikunnan kanssa. Buffettituotoilla 
nuoret tekivät yhteisen retken Linnanmäelle.

• Yhdistyksen kerhohuoneelle hankittiin ensimmäinen tietokone.

• Tallin portti maalattiin ja valaistiin.

• Tallille rakennettiin uusi WC-rakennus.

• Yhdistyksen oma isäntäseminaari pidettiin kerhohuoneella  
vetäjinä Kaj ja Paula Laine ja Martti Jarva.

• SM-Caramba ajettiin Vantaalla, voittaja oli Harri Rantanen.

• FICC-Rallyyn Itävallassa osallistui 11 vaunukuntaa Vantaalta.

1990
• Yhdistyksen nimi muutettiin, uudeksi nimeksi tuli 26.7. 
SF-Caravan Vantaa ry.
• Yhdistyksen 15-vuotisjuhlat pidettiin Vantaan Tallilla, tarjol-
la oli lohikeittoa sekä kakkukahvit

• Ajotaitotoimikunta isännöi yhdistyksen Caramba-kilpailut, 
karsinnat valtakunnalliseen kilpailuun, sekä Caramba-Cup 
osakilpailun Vantaan Tallilla.

• Lettutreffit pidettiin Lylyisten kartanon alueella syyskuun 
lopulla.

• Naistoimikunta järjesti keväällä teatteriretken Lahteen.

• Tallilla tehtiin edelleen kunnostustöitä, Ylisten kattoa nos-
tettiin, sauna sai uudet lauteet ja Alisille hankittiin satelliit-
tiantenni.

• Yhdistyksemme jäsen Lars Dahlberg valittiin ensimmäisenä 
suomalaisena FICC:n hallitukseen.

1984
• Ajotaitotoimikunta järjesti yhteistyössä Tekton 
kanssa ajotaitotreffit Nummelan lentokentällä, 
osallistujia 21 vaunukuntaa.

• Toimistoksi hankittiin jalasmökki.

1987
• Caramban SM-ajot pidettiin Helsingissä ja ensikerta-
lainen Harri Rantanen sijoittui hienosti seitsemänneksi.

• Nuorisotoimikunta kokoontui joka toinen torstai 
Paula Laineen johdolla Vihertien leikkipuiston tiloissa. 
Toimintaan tarvittavat varat hankittiin Pääsiäistreffeillä 
myyjäisillä ja toisilla treffeillä järjestetyillä arpajaisilla.

• Tallilla uusittiin tiskipaikat, saunan pukuhuoneet 
ilmastoitiin, grillikatokseen saatiin seinät ja sähköpis-
tokkeita/tolppia uusittiin ja lisättiin.

Tallin ladon 
katon korjaus 
vuonna 1982.

Vaunuilijoita Musiikkitreffillä vuonna 1981.

Musiikkitreffin 
soittajia vuonna 
1981. Yhdistyksen 10-vuotissynttärit Tallilla vuonna 1985, kokit Veikko Iivonen ja Theo Leinson tarjoilivat härkää.

Tuloportin asennusta vuonna 1988.

Vuonna 1990 oli Vantaan yhdistyksen 15-vuotistreffin 
ruokatarjoiluna lohikeitto, kokkina Theo Leinson.

Ensimmäisen puucee-säiliön 
kaivuu vuonna 1989.
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Tämä katsaushan on vain pieni raapaisu 
SF-C Vantaan historiaa.

Vaikka ”aikajanalta” puuttuu useita vuo-
sia, ei se tarkoita, että ei mitään olisi tapah-
tunut. Siitä puuttuu kaikki se arkinen puur-
taminen, jota tehdään koko ajan.

Hallitus pitää kokouksiaan ja hoitaa yhdis-
tyksen arkirutiineja. Puheenjohtajiakin on 
ollut 11 näitten vuosien aikana seuraavasti:
1975–1979  Rainer Wiberg
1980–1981  Erkki Korppi
1982–1983  Jussi Valkia
1984–1985  Kari Josefsson
1986–1987  Rainer Maunula
1988–1996  Kaj Laine
1997–1999  Martti Jarva
2000–2007  Kaj Laine
2007–2008  Jorma Salmela 
 varapuheenjohtaja 
 (Kaj Laineen sairastuttua)
2009–2014  Harri Paajanen
2015– Kari Koskinen

Joka vuosi on järjestetty yli kymmenen 
treffiä tai tapahtumaa ja niiden toteuttami-
seen on osallistunut lukuisa määrä puuhaih-
misiä.

Vantaan Tallin ylläpito on aktiivisten ka-
ravaanareiden varassa: isäntävuorot hoituvat, 
lumet luodaan, nurmialueet leikataan, paikat 
(ulko- ja sisä) pidetään kunnossa ja siisteinä, 
roskat korjataan, jotta Vantaan Tallilla olisi 
viihtyisä olla.

Historiikin toteutti Martti Jarva vanhoi-
hin tietoihin perehtyen ja arkistoja tutkien 
sekä vanhoilta yhdistyksen jäseniltä kysellen.

Mukana tekstejä myös Henry von Bellin 
arkistoista.

1991
• Yhdistyksen oman alueen vuokrasopimus uusittiin. 
Vanha irtisanottiin 23.5., yhdistyksen puheenjohtaja 
allekirjoitti uuden sopimuksen 17.7.

• Naistoimikunta järjesti Kilterin koululla Myyrmäessä 
lasten joulujuhlat, joihin oli kutsuttu Keski-Uudenmaan 
yhdistys.

• Urheilutoimikunta järjesti Lohjansaaressa pilkkitreffit.

• Kari Josefssonille luovutettiin 8.5. Liiton hopeinen 
ansiomerkki.

1992
• Tallille rakennettiin latoon Petanquerata, jossa pelailtiinkin 
innolla.

• Alueella suoritettiin metsänhakkuuta, jotta saataisiin lisää 
vaunupaikkoja. Tallin aluetta ja rakennuksia kunnostettiin 
jatkuvasti. Tallin päärakennuksen kunnostuksen viimeinen 
vaihe saatiin päätökseen: talo maalattiin vanhan maalaistyylin 
mukaisesti.

• Yhdistyksen kerhohuoneelle hankittiin alkuvuodesta uusi 
tietokone, joka mahdollisti Matkueviestin tekemisen omilla 
laitteilla. Vanha kone palveli yhdistyksen kirjanpitolaitteena.

• Ensimmäiset Petanque-treffit järjestettiin.

• Kanadassa järjestettyyn FICC-rallyyn osallistui myös jäse-
niämme, Suomi-leirin päällikkönä toimi Lars Dahlberg.

1993
• Matkueviestiä alettiin tehdä uusilla menetelmillä, Matkue-
viesti 4/93 oli ensimmäinen ”konetekoinen” lehti. Yhdis-
tyksen kerhohuoneelle hankitun uuden tulostimen ansiosta 
lehden taittaminen onnistui lähes kokonaan omilla laitteilla.

• Ensimmäiset valtakunnalliset Petanquekilpailut järjestettiin 
Vantaan Tallilla 30.5.

• Yhdistyksemme jäsen Kari Josefsson sai SFC-Helsingin 
viirin ATK –kirjanpidon sovelluksesta.

1994
• 20-vuotisjuhlan järjestelyt aloitettiin. Perustettiin oma työ-
ryhmä juhlia varten. Vetäjänä toimi Sven Malm. Työryhmän 
ensisijainen tehtävä oli juhlien järjestäminen ja SFC Vantaa 
ry:n historiikin kokoaminen.

1995
• 20-vuotisjuhlat pidettiin Vantaankosken koululla ja samassa 
yhteydessä naulattiin yhdistyksen uusitulla nimellä SF-Cara-
van Vantaa ry oleva marssiviiri

1997
• Vantaan Tallilla olevaan taloon rakennettiin sisä-WC:t.

• Päärakennuksen lokasäiliö laajennettiin kaksin- 
kertaiseksi.

• Talon vesijohdot sekä viemäröinti uusittiin.

• Nuorisotoimikunta hankki taloon järjestämillään  
tapahtumien tuloilla biljardipöydän.

1998
• Talon sisävessoihin rakennettiin koneellinen  
ilmanvaihto.
• Merita kiinteistöt Oy ilmoitti myyvänsä kerho- 
huoneemme tilat.

1999
• Kerhohuoneen kauppa vahvistettiin 10.6. 
Meritan pankin Hakaniemen konttorissa. Aila 
Hartikainen ja Martti Jarva valtuutettiin allekir-
joittamaan kauppakirjat.

• Tallin talon vedenkuumenninjärjestelmä 
uusittiin.

• Tiskipaikan lattia ja seinät kunnostettiin.

• Saunan löylyhuoneen lattian pinnoitus  
uusittiin, samalla uusittiin lauteet.

• Grilliin rakennettiin seinät, ikkunat ja penkit  
ja lattiakiveys uusittiin.

2000
• Tehtiin Tallin päätalon lattioiden-, ovien-, pa-
lomuurien-, uunien- ja ikkunapokien maalaus.

2001
• Tallin saunan pukuhuoneet ja pesuhuone 
saivat uuden lattiapinnan ja kiuas vaihdettiin 
uuteen.

• Tallille hankittiin puutarhatraktori ja talon 
keittiöön uusi liesi.

• Nuorison käyttöön hankittiin trampoliini.

• Syysmyrsky teki tuhojaan Tallilla kaatamalla 
puita vaunujen päälle ja rikkomalla sähkölin-
joja, henkilövahingoilta vältyttiin.

2002
• Matkueviestin uudeksi kooksi tuli A4 ja lehti 
sai värilliset etu- ja takasivut. Lehteä julkais-
taan kolmen yhdistyksen yhteisenä.

2004
Tallin uuden, puista vapautuneen alueen  
käytön suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin.

2005
• Tallin ”Riemukaareen” vedettiin kesävesijohto.

• Syysmyrsky kaatoi alueelta kolmekymmentä puuta.

• Tallin uuden alueen reunalle valmistui upouusi grillikota.

• Tallille hankittiin lumilinko.

2006
• Matkustajailmoitus tuli käyttöön.

2007
• Tallin sauna remontoitiin lokakuun alussa.

2010
• SF-Caravan ry:n hallituksen päätöksellä yhdistyksemme palkittiin 
Joensuun liittokokouksessa vuoden 2009 karavaaniyhdistyksenä.

• Tallin saunan terassi kattoineen uusittiin.

2011
•  Pesuhuoneen lattiamatto uusittiin, kaakelit, sekoittajat, suihkuti-
lojen väliseinät uusittiin ja ovet paneloitiin.

• “Lastenhoitohuoneen” lattiamatto vaihdettiin ja osa seinistä 
maalattiin ja kaakeloitiin. Huoneen nurkkaan laitettiin suihkukaappi 
ja kaapin viereen lavuaari/pöytä lastenhoitoa varten.

• Tallille hankittiin polkuauto.

2012
• Alisille asennettiin 
uudet lämminvesi-
boilerit

• Tallille hankittiin 
toinen polkuauto.

• Ylisten lattia uusit-
tiin.

2013
• Vantaan Tallille otettiin käyttöön 
maksupäätelaite.

• Yhdistyksemme sääntömuutos 
hyväksyttiin Patentti- ja Rekisteri-
hallituksessa: yksi sääntömääräi-
nen kokous vuodessa.

• Tallin vuokrasopimus alle- 
kirjoitettiin 20 vuodeksi.

• Uusi kesätoimisto valmistui.

• Saunan ja padan savuhormit 
holkitettiin.

2014
• Tallille valmistui EU määräykset 
täyttävä uusi lasten leikkipaikka.

2017
• Loppuvuodesta porattiin Tallille toinen porakaivo rakennettavaa WC:tä varten.

2018
• Aloitettiin uuden WC-rakennuksen rakentaminen syksyllä ja samalla uusittiin 
tallin takana oleva imeytyskenttä.

2019
• WC-rakennus saatiin valmiiksi alkuvuodesta ja otettiin käyttöön. Samalla puret-
tiin toinen puucee ja tilalle rakennettiin vaunujen ja autojen huoltoalue.

Saunan pukuhuo-
neen laajennus 
vuonna 1992.

Kerhohuoneen kauppakirjojen allekirjoitus 
10.6.1999 Merita pankissa, allekirjoittajina yhdis-
tyksen puolesta  Aila Hartikainen ja Martti Jarva.

Biljardin peluuta 
vuonna 1997.

Ylisten lattian korjaus vuonna 2012.

Leikkipaikan raivaus vuonna 2014.

Uusi WC-rakennus valmistui 2019.
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MUISTOJA POHJOLASTA

Olimme jämerästi päättäneet: tänä suvena ei poistuta 
kotimaasta. Kierrellään Suomea. Käydään vahvistamassa 
sidettä sukulaisiin ja tuttuihin pohjoisen suunnalla. Mutta 
ei matkustaminen olekaan ajattelemista, vaan sitä, että 
näkee asioiden tapahtuvan.
Loppupeleissä päädyttiinkin Norjan Lofooteille.
No, Pohjolaahan sekin on.

Tampereella eteen osuivat Asunto-
messut, perheenpään unelmakohde. 
Trendikästä meininkiä, vaikka oma-

na mielipiteenäni väitänkin: puurakenteiset 
harjakattotalot hakkaavat mennen tullen 
nuo nykyajan betoniset ihmeluomukset.

Messuilla vierähti aikaa. Vaasan sukulaiset 
jäivät väliin. Ohi vain kohti Pietarsaarta. Kel-
lo näytti myöhäislukemia kaupunkirajalla. 
Mitä ihmettä! Sinne oli kertynyt isolle park-
kialueelle silmänkantamattomiin autoja, pal-
jon matkailuajoneuvojakin. Urheilutapahtu-
ma? Ei. Pietarsaaressa oli meneillään Loppis, 
yön kestävä superkirpputori, jolla sai kaupata 
vanhaa ja uutta tavaraa kello kahdeksastatois-
ta aamukuuteen. Myyjiä ja asiakkaita riitti 
kauempaakin. Oli tarjolla myös suuhunpan-
tavaa. Loppista kierrellessähän tulee nälkä.

Ostettiin mekin jotain pientä, mutta varsi-
nainen löytö oli yösija.  Olisikohan Pietarsaa-
ressa campingia? Kysyttiin asiaa popcornia 
myyvältä kauppiaalta, joka neuvoi infoon. 
Selvisi, että viiden euron hintaan saisi yöpyä 
alueella missä vain puun alla.

Niin tehtiin. Ja ihme kyllä uni maittoi, 
vaikka ympärillä velloi loppiskansaa lähes 
aamunkoittoon.

Yhtä kuin Jakobstad

Seuraava päivä omistettiin eteläpohjalaisel-
le Pietarsaarelle. Ei siellä asunut sukulaisia 
tai tuttuja. Kunpahan katseltiin. Jakobstad 
(suomeksi Pietarsaari) otti meidät aurinkoi-
sin ilmein vastaan. Ruotsalaisnimi tulee sota-
päällikkö Jaakko De la Gardielta. Vaimonsa 
Brita tahtoi näin kunnioittaa Suomen his-
toriaan merkittävästi vaikuttanutta sankari-
aviomiestään.

Autolle oli löydetty maksuton parkkiruu-
tu.  Bongailtiin paikallisia muistomerkke-
jä. Ihailtiin puusta rakennettuja vankkoja 
pohjalaistaloja, harmaakivikirkkoa, kristil-
listä opistoa, Oy Strengberg Ab:n tyylikästä 
tupakkatehdasta ym. historiarakennuksia.   
Kamerasaalista kertyi ottaen huomioon 
kaupungin koon. Laukaisin räpsähti vielä 
kerran, kun kohdalle osui merkkimies pat-
saaksi kangistuneena. Runoilija J. L. Rune-
berg! Miten mainittu mies liittyi tähän paik-
kaan? Hänethän muistetaan paremminkin 
Porvoo-yhteydestä. Myös Pietarsaarella on 
oikeus kansalliskirjailijaan. Johan Ludwig on 
nimittäin sattunut syntymään tässä piskui-
sessa pohjalaiskaupungissa.

Loppusaldo: Pietarsaari/Jakobstad oli py-
sähtymisen väärti. Se oli kertaus Suomen 
historiaa.

Luonnollisesti lapinmaisemissa

Aina, kun Oulu rupeaa häämöttämään ho-
risontissa, viriää tunne: ollaan kotona! It-
seasiassa pelkästään pääkuski on sieltäpäin. 
Mutta on se Lappi tullut tutuksi vuosien 
varrella meikäläisellekin. Kemin puolessa on 
vietetty lasten kanssa erinäisiä kesä- ja talvi-
lomia.  

Ennen saattoi jo Oulun korkeudella nähdä 
Lapin sarvipäitä laiduntamassa tien poskessa. 
Mutta ajat ovat muuttuneet. Poronhoidon 
ovat syrjäyttäneet muut elinkeinot. Vähät 
joulupukin ajokit Oulun korkeudella siirty-
vät säitten lämmetessä tunturiin. Pakenevat 
sinne, ei etelänturisteja, vaan verenhimoisia 
sääskiä.

Tämä tiedettiin, mutta ei se kotoutumis-
tunnettamme muuttanut. Näissä jänkämai-
semissa sitä ikään kuin nuortui.

Kemin suku nukkui jo nurmen alla. Mut-
ta jäljellä oli tuttuja. Pyörähdettiin entisillä 
kotokulmilla, käväistiin katsomassa satamaa 
ja jalokivimuseota, jatulintarhaa sekä vanhaa 
kirkkoa. Vietiin kesäkukat talvisodassa kaa-
tuneen isoisän sankarihaudalla jne. Sitten 
vain näkemiin itse kaupunki ja suunta poh-
joiseen. Kemijokivartta mentiin.  Reitti on 
sykähdyttävä. Ei pysähdystä ennen Tervolaa, 
joka on siinä 35 km Kemistä. Tuttuperheen 
kesäpaikka on siellä. Olivat savusaunan hön-
käilystä päätellen paikalla. Tervehdykset ja 
suorapassitus lauteille. Nautinnon kruunasi 
loikkaus laiturilta jokeen. Luonnollisesti ja 
ilman rihman kiertämää. Väljissä Lapinmai-

semissa sellaista käyttäytymistä ei paheksuta.
Meidän jälkeemme lauteille laittautui 

isäntäperheen sukulaisia Paakkolasta. Olivat 
tulleet noin vain kylästelemään. Se on tapa-
na sielläpäin. Lapinkesän yötön yö tekee tilaa 
visiteeraukselle miltei kellon ympäri.  Olim-
me olleet isäntäperheen kanssa aikoinaan 
kehitysaputöissä Afrikassa. Siitä ja muista 
muistoista turistiin tuntikausia.

Ruotsin poroja

Seuraava pysäkki Rovaniemellä. Oli toinen-
kin mahdollisuus, kaarto Tornionjoki-reittiä 
kohti Pellon ja Kolarin tunturiseutuja. Aava-
saksan kohdalla tapahtui eka lipsahdus alku-
päätöksestä. Käynti Ruotsin Övertorneåssa 
ostamassa halvempaa menovettä. Vaan diesel 
olikin sillä puolella kalliimpaa. Tankattiin 
muutama litra. Täydennettäisin Suomen 
puolella lisää.

Jällivaaraan näytti menevän hyväpäällys-
teistä tietä. Ajellaanpas sitä ihan pieni pätkä, 

kun kerran tänne tultiin. Palataan kohtsil-
lään kotimaahan.

Metsää, vain muutama ihmisasunto ja 
taas metsää. Ja hiphei; POROJA! Niitähän 
oli ihan tien varressa. Räpsittiin kameraa. 
Eipä tultu turhan takia! Kertyi monta po-
ro-kuvaa ja ---hupsista vaan, olikin jo ilta. 
Yöksi ei kannattanut takaisin Suomeen pyr-
kiä. Nukkumapaikka eteen osuneen Coop 
Center-nimisen ”ostoparatiisin” parkkialue. 
Yö ulkomailla. Pikkuvirhe alkuperäisajatte-
lussa.

Parkkiin pysähtyi enteellisesti muutama 
norjaiskaravaanari. Yksi jäi seuraksemme. 
Kukaan ei tullut pois häätämään. Yöparkkee-
raus lienee ollut luvallista.

Ruotsin kautta Norjaan

Pääkuski muisti aamukahvilla: vähän mat-
kan päässä olisi erikoinen Kirunan (suom. 
Kiirunan) kirkko, puusta lappalaiskodan 
muotoon tehty. Sehän pitäisi vielä nähdä.

TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN

Kiirunan kirkko on saanut aiheensa lappalaiskodasta.

Tunturipurojen vesiryöppy on ihailtava näky.
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Mentiin katsomaan.
Kiruna on Norrbottenin läänissä ja siellä 
asustaa saamelaisia. He kokenevat kotakir-
kon omaksi herranhuoneekseen. Saattavat 
kenties jopa seurata jumalanpalvelusta omal-
la eli saamenkielellä.

Kiruna on ennen muuta kaivoskaupunki. 
Ympärillä on rikas rautamalmiesiintymä. 

Junat ovat rahdanneet vuodesta toiseen rau-
tamalmia rannikon satamiin ja muuallekin. 
Sanoivat, että malmia löytyisi jopa kaupun-
gin alta. Sekin pitäisi saada hyödynnetyksi. 
On vain yksi este, laajentunut urbaani ympä-
ristö kerros- ja muine taloineen. Osa raken-
nuksista joudutaan purkamaan. Kyseessä on 
verraten kallis investointi, joten on päätetty 
nostaa muutama kerrostalo koppina paikasta 
toiseen.

Kaupungista selvisimme melko vähällä, 
kun peesasimme rautamalmijunan jäljissä. 
Tuntureita, puroja, ihmeenkaunista, opaa-
linväristä vettä sekä pienissä lampareissa että 
varsinkin pitkälle ulottuvassa Torneträsk-ve-
sipainanteessa. Se oli lumoava reitti ja me sen 
vankeja.  Ja löytyi lisääkin ihasteltavaa: Vas-
sijauren monumentaalinen rautatieasema, 
jonka kautta malmijuna yhä kolkuttelee.

Ruotsi loppui. Oli reipas meno päällä! 
Pohjoista kohti vain! Sehän oli tarkoitus, 
mutta äläpäs mitään, olimmekin Norjassa.    

Kuningas Olavin tietä  
Adolf-kanuunalle
Narvikin kauttako pois? Ei, koska se oli en-
tisiltä reissuilta tuttu. Minne siis? Seurattiin 
E10-tietä, joka kantaa myös Kuningas Ola-
vin Tie-nimeä. Se koukertaa Tjeldsundbrun 
kautta ja vaihtuu tieksi numero 83. Se vie 
Lofoottien saariketjuun. Matkaa tehtiin al-
kuperäisidealle uskollisina pohjoissuunnassa. 
Päädyttiin Harstadiin, jonka laivarannassa 
jökötti merimiina vuosimallia 1941. Nap-
sittiin siitäkin kuvia, vaikka tiedettiin kyllä, 
ettei sotamuistoista ole Norjassa pulaa.

Mäkeä ylös ja toista alas. Keskiaikainen 
kivikirkko, vaan näyttöaika ohi. Mutta ei se 
mitään. Tien toisella puolella kulttuurimus-
eo tarjosi 55 norjankruunulla (eläkeläishin-
ta) matkaa maan historiaan alkaen siitä, kun 
kristinusko saapui Norjaan. Se oli ääni- ja 
valoefektiensä ansiosta niin mukaansatem-
paava, että katsoja heräsi valojen syttyessä 
kuin unesta. Ei vuosilukujen eikä tapahtu-
mien kuivapänttäystä, vaan notkeaa siirty-
mää ajassa ja paikassa. Oli ihan kuin olisi itse 
norjalaisena elänyt ja kokenut sen kaiken. 
Kulttuurimuseo sai meikäläiseltä arvosanan 
kymppiplus niin annin kuin palvelun suh-
teen. Kysyessämme tietä seuraavalle käynti-
kohteelle, (toisen maailmansodan aikuinen 
Adolf-kanuuna), museovirkailija kilautti ka-
verilleen. Saimme privaattioppaan. Ja opasta 
todella tarvittiinkin. Adolf kun on sotilasalu-
eelle. Sinne pääsee vain luvalla, vähän niin 
kuin tutunkauppaa.

”Tunnelbaanaa” pitkin

Matka jatkui. Seilattiin Gullesfjorden-vuo-
non yli yhteysaluksella. Tiehaarassa etelään 
päin koukkaava E10 lupasi maisemallisesti 
enemmän.  Karttaan oli merkitty vihreäl-
lä ”tunnelbaana”. Se tiesi ajelua tunnelista 
toiseen, kumma kyllä maksutta. Näinhän se 
ei ole muualla Norjassa.  Nämä ontelot oli-

vat viimeistelemättömiä kuin vuorenpeikon 
ohimennen kallioon puraisemia. Eteen osui 
toinen toistaan komeampia vuorenhuippuja 
ja sitten taas pätkä huikean sinistä simpuk-
kaista merenlahtea.  Väliin sijoittuvat kuk-
kaniityt pursuivat horsmaa, lupiinia ja jotain 
keltakukkaa. Silloin tällöin näki vuohia ja 
lampaita sekä pitkäsarvisia, paksuturkkisia 
lehmiä. Jotkut kylät elivät etupäässä kalas-
tuksesta (turskaa ja silliä), toisten satamissa 
keinahteli turistien tai muun paremman 
väen ökyveneitä. Vähän paikasta riippuen. 
Mielessä kävi kesäinen aatos: jospa kokeilisi 
uimista? Mutta ei, ei sentään! Elokuinen il-
malämpö kutitteli kyllä kahtakymppiä, mut-
ta vuonon vesi tuntui varpaissa hyytävältä.

Meillä oli tarkoitus yöpyä Svolvaer-nimi-
sessä kaupungissa. Siellä näkyi olevan cam-
ping ja sen myötä mahdollisuus tyhjentää 

kukkuraa tavoitteleva kemssa. Vessanpönttö 
hoitui digityyliin tietokoneohjelmoituna. Se 
maksoi ”vain” 5 euroa. Kallista, mutta super-
siistiä!

Silppuisia muistikuvia: Asetakki, 
Lili Marleen ja joulukortti

Pyrimme kohti Langoyan pohjoista saariry-
pästä, mutta paikallinen sotamuseo sai lyk-
käämään lähtöä. Ulkoapäin laitos oli pröys-
täilemätön, ympätty asuinkerrostalon alaker-
taan. Ajattelimme, ettei tämä museokäynti 
vie paljoakaan matka-ajasta. Mutta vei se.

Näyttelyhuoneet olivat pieniä, mutta si-
sältö oli ylitsevuotava. Siellä oli vaikka mi-
tä miehityksen ajalta.  Aseita, ammuksia ja 
työkaluja, joka sortin ja armeijan univor-
muja, ansiomerkkejä, astioita, pula-ajan 
ruokaa, lääkkeitä ynnä haavainstrumentteja, 
venäläisten sotavankien vähistä tarvikkeis-
ta lapinlapsille askartelemia leluja. Ja niin 
edelleen. Loputtomiin. Poimin muistikuvis-
tani seuraavat neljä: 1) Kovia kokenut valkea 
asetakki. Sen omistaja kapteeniluutnantti 
Lehmann osallistui Välimeren sukellusvene-

Malmijunat kulkevat yhä Vassijauren rautatieaseman kautta.

”Tunnelbaanalla”on tiheään vuorenpeik-
kojen kallioon puraisemia onteloita

Brittimiina vuosimallia –41 Harstadissa.

Opaalinväristä vettä Torneträsk painanteessa.

Svolvaerin sotamuseossa on esillä joka sortin univormuja.

Nuori viikinkien jälkeläinen opastaa mu-
seossa.

Puhtaanvalkoinen asetakki on kuulunut 
sukellusvenekapteenille, jonka elämäs-
tä on tehty elokuva.

Viikinkiveneet noudattavat ikiaikaista 
muotoa.

Lofootien kalansaalista voi ihmetellä 
museoissa.
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taisteluihin tuoden poikkeuksetta aluksensa 
miehistöineen takaisin. Aiheesta on tehty 
elokuva U-96 (saksalaisnimi Das Boot). 2)  
Synkkää postia, viimeinen tervehdys Stalin-
gradista! Joulukortin lähettäjä ei usko pa-
laavansa.  3) Lattialla lepäävä Murmanskiin 
pyrkineen aluksen puupelastusvene. Vain 
se matkustajineen (naisia ja lapsia) pelastui 
haaksirikosta ja 4) jos mahdollista vieläkin 
puhuttelevampana viestinä valokuva kuole-
vasta nuoresta sotilaasta.

Svolvaerin museosta korvaan jäi sordiino-

na soimaan laulu tytöstä nimeltä ”Lili Mar-
leen”, rintaman molemmin puolin hyräilty. 
Poistuimme silppuisin ajatuksin.

Matkanteko kohti pohjoista sujui hitaas-
ti. Melbun jälkeen kalastusmuseo, parin ly-
hyen lauttavuoron perästä Åsen suoniityllä 
kivikautinen hustufter eli kivikautinen soti-
lasleiri ja sitten oltiinkin jo viikinkimuseon 
portilla. Sitä ei haluttu missata. Sehän on 
yksi Lofoottien kiinnostavimmista kohteista. 
Niinpä siellä meni tuntikausia.  Sen käytyään 
tiesi yhtä ja toista viikinkien elintavasta.

Sivumyötäisessä Senjaan

Andenes on viimeinen kaupunki pohjoisessa 
Lofooteilla. Sieltä voi pyrkiä valassafarille (kas-
kelotteja ja miekkavalaita). Se houkutteli. Mut-
ta nähtyämme tarjouksen, ei kiitos. 1000 Nkr 
per henki ja kyytivälineenä kiikkerä kumivene.  

Lauttasatamasta oli lähdössä yhteysalus 
mantereelle. Auto ja matkustajat vain kol-
masosalla valassafarihinnasta. Jospa hyvällä 
tuurilla näkisimme vilahduksen merten jät-
tiläisistä laivan kannelta!  Ostimme piletit. 
Paatilla oli reilusti ikää. Dagmarin (laivan 
nimi) vesillelasku oli tapahtunut jo vuon-
na 1941. Melkoisessa sivumyötäisessä ho-
risontti välillä häipyen Vanha Rouva puski 
Pohjanmeren aallokossa. Ei näkynyt valaita. 
Kannella seisoskelu reelingistä tarraten vaati 
uhmakasta mieltä. Vilkaisu autoihin. Nii-
tä ei oltu kiinnitetty meikäläiseen tapaan. 
Vain käsijarru oli pitänyt kiskaista pykälään. 
Myönnän: vähän arvelutti. Päästäänköhän 
perille?

Mutta ei mitään! Tunti neljäkymmentä-
minuuttia ja oltiin Senjassa. Norjalaiset kun 
ovat viikinkiaikojen perintönä kokenutta 
merenkulkijakansaa.

Lukijalleni

Tämä reissu on ajalta ennen korona-virusta. 
Matkailu on sen jälkeen sakannut. Mutta 
uskon, että kyllä vielä liikkeelle lähdetään. 
Asian harrastajina me olemme monessakin 
mielessä tienavaajia. Mitä Lofootteihin tulee, 
se on varsin mielenkiintoinen osa Pohjolaa, 
reissukohteena arvokas.

Kukkaloistoa sinisenä.

A lueemme Leporanta on viihtyisä ja 
rauhallinen mäntymetsäinen carava-
nalue lammen rannalla. Sijaintimme 

on Liedon ja Paimion rajalla, noin 20 kilo-
metrin päässä Turusta. 

Kirkasvetisen ja puhtaan lammen ran-
noilla on uimapaikkoja niin lapsille kuin 
aikuisillekin. Lammella on mahdollisuus 
SUP-lautailuun. Uimapukusauna lämpiää 
kesällä päivittäin. 

Lapsille on leikkipaikka ja trampoliini, ja 
nuorille lämmin ajanviettopaikka, Takatupa. 
Leporanta on oikea paratiisi luonnon keskel-
lä. 

Tervetuloa tutustumaan, vierailijoiden li-
säksi otamme mielellään uusia kausipaikka-
laisia mukavaan joukkoomme! 

SF-Caravan Liedon seutu ry:n alue
LEPORANTA

esittäytyy

ALUEMAKSUT 2020

Vuosipaikka Liedon yhdistyksen jäseneltä  370 €

Vuosipaikka muilta SFC yhdistysten jäseniltä 450 €

Kesäkausipaikka (1.5.–31.8.) 290 €
Vuosi-/kesäkausipaikkaan kuuluu
3–4 päivän isäntävelvoite

Leirimaksu SFC:n jäseniltä 18 €/vrk
+ sähkö mittarilla 0,30€/kwh.

Sähkö ilman mittaria 5 €/vrk
Ilman sähköjohtoa ei peritä sähkömaksua.

Ei SFC-jäsenille vuorokausimaksu 29 €

Seisontamaksu 2 €/vrk

Yhteystiedot:
Leporanta, Kynnyksentie 121, 21420 Lieto 
www.sfclieto.net tai puheenjohtaja Teemu Kuosmanen 040 508 3368
Facebook (Leporanta, SFC Lieto), Instagram (leporanta_lieto)

Kyllä täällä tarkenee.

Ajotaitoviikonloppu järjestetään vuosittain elokuussa.

Maalispilkit on kevään 
suosittu tapahtuma.

Puhdasvetinen lampi on alueen ydin.
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Mistä on kyse?
Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän ja 
matkailuauton käsittelystä kiinnostuneille 
karavaanareille tarkoitettua kilpailutoimin-
taa. Caramba on mielenkiintoinen ja taitoa 
vaativa harrastus kaikille, joilla on urheilu-
henkeä. 

Caramba kilpailussa ajetaan kaksi erää, 
joissa on kolme ratakuviota erää kohti. Jo-
kainen kilpailija ajaa omalla autollaan. 

TalviCaramba 2020

Carambistit kokoontuivat 22.2.2020 Ra-
jamäelle TalviCaramban 10-vuotisjuhlakil-
pailuun. Talven puuttuminen ja kisapäivän 
myrskysade tosin sai kilpailijat ristimään ki-
san VesiCarambaksi. 

Kisa ajettiin perinteiseen tapaan Kuljetus-
liike Reino Laakson pihalla. Kilpailun järjes-
telyistä vastasi SF- Caravan Hyvinkään seutu 
ry:n Sääksitoimikunta. 

Juhlakilpailu keräsi kelistä huolimatta 
paikalle 11 kilpailijaa ja jonkin verran ylei-
söäkin. Yleisö tyytyi tällä kertaa katsomaan 

kisaa autoistaan. Kisapäivän keli esti myös 
tavanomaisen huoltopisteen käytön, sillä 
kentän laidalla ei ole sellaista paikkaa jonne 
huoltopisteen saisi sateen ja myrskyn suo-
jaan. 

Kiitämme
Kuljetusliike Reino Laakso 
Oy:tä, Best-Caravan Oy:tä 
ja SF- Caravan Hyvinkään 

seutu ry:n Sääksitoimikuntaa 
juhlakilpailusta! 

TALVICARAMBA
ajettiin jo kymmenettä kertaa

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Tässä peruutetaan T-risteykseen.

Normaalia  
karumpi  
huoltopiste.

Bror-Erik Nyholm ajoi viimeisenä radalle.

Timo Aho, Olof Bussman ja Eero Mustonen rakentamassa rataa. 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!

Päätuomari Olof Bussman oli ennen kil-
pailua päättänyt, että juhlakilpailun kuviot 
poimitaan sekä Carambakuvioista että merk-
kisuoritusajojen osakokeista. Haastetta toi-
kin merkkisuoritusajoista poimittu paikoitus 

jalkakäytävän reunaan, jossa yhdistelmä on 
tarkoitus saada mahdollisimman lähellä jal-
kakäytävän reunaa. 

Bussman oli lisäksi päättänyt, että kaikki 
ajavat juhlakilpailun yhdistelmällä.

Haastetta erityisesti siis Carambaa mat-
kailuautosarjassa ajaville kilpailijoille, joista 
tähän kilpailuun osallistui kaksi, Timo Aho 
ja Juhani Peteri. Mainittakoon, että Peteri, 
joka ei koskaan ole ajanut Carambakuvioita 
yhdistelmällä, ajoi hyvän kilpailun, vaikkei 

VUODEN 2020  
TALVIKILPAILUN TULOKSET:

1. Janne Kallio  Helsinki
2. Timo Aho Helsinki 
3. Elis Bussman Helsinki 
4. Ralf Hietaniemi  Väst-Nyland
5. Eero Mustonen Väst-Nyland 
6. Ilari Lepola Helsinki 
7. Tomi Mustonen Väst-Nyland 
8. Bror-Erik Nyholm Helsinki 
9. Ronny Råberg Väst-Nyland
10. Juhani Peteri Helsinki 
11. Jari Nurmi  Hyvinkään seutu

Päätuomari Olof Bussman ja kilpailun 
kolme parasta Elis Bussman, Janne 
Kallio ja Timo Aho.

mitalisijaa heltynytkään.
Juhlakilpailu päättyi Helsingin yhdistyk-

sen edustajien kolmoisvoittoon järjestyksessä 
Janne Kallio, Timo Aho ja Elis Bussman. 
Kallio ajoi ainoana kilpailijana yhden kier-
roksen täysin virheettömästi. 

Juhlakilpailua juhlistettiin kisapäivän ilta-
na kakkukahveilla sekä kisapaikan huoltopis-
teeseen varatuilla makkaroilla. 

Onnittelut carambisteille hienosta kisa-
päivästä! 
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KALAT ODOTTAVAT UUTELASSA!
Helsingin yhdistyksen 

rannaltaongintakilpailu järjestetään

1.9.2020 klo 18.00
Vuosaaren Uutelassa (Nuottaniemi)

Kilpailu on tarkoitettu kaikille 
karavaanareilla ja karavanhenkisille.

Sarjat: yleinen, lapset, naiset ja miehet.
Lisäksi jaetaan palkinnot suurimmasta 
kalasta, pienimmästä kalasta sekä
lukumäärällisesti suurimmasta saaliista. 

Kilpailu jälkeen on mahdollista paistaa 
makkaraa.

Osallistumismaksu 2 € / henkilö. Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

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.  

Harjoittelemaan ja merkkiä suorittamaan tulevia 
muistutetaan siitä, että omat vetopeilit tulee olla mukana. 
 
Harjoitteluradan suorittaneiden kesken arvotaan 
lahjakortti.
 
Helsinki Caravan Oy esittelee mallistoaan. 
 
Kahvi- ja mehutarjoilu.

Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry

Yhdistyksemme ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat käytettävissäsi 
 AJOHARJOITTELU-TAPAHTUMASSA,

JOKA JÄRJESTETÄÄN HELSINKI CARAVAN OY:N SYYSNÄYTTELYN YHTEYDESSÄ
HELSINKI CARAVAN OY:N TILOISSA, MESTARINTIE 2, KEIMOLANPORTTI

Tarkista päivämäärä SF-Caravan Helsinki ry:n kotisivujen tapahtumakalenterista,  www.sf-caravanhelsinki.fi  

OPI KÄSITTELEMÄÄN  
YHDISTELMÄÄSI  

PAREMMIN!

Tarvike-
verkkokauppa 

avattu!

Koodilla ‘AVAJAISET’ 
saat alennusta -10%

ensimmäisestä 
ostoskerrastasi!*

www.procaravan.fi

* Koodi voimassa 
30.6.2020 saakka
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Kuulumisia Helsingin yhdistyksestä

Pysähtyneet Vankkurit
Pertti Juhani 

Heikkilä 
SF-C 13073

s. 26.6.1944
k. 29.2.2020

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Vantaa ry

Pysähtyneet Vankkurit

Timo Heikki 
Ryynänen 
SF-C 14717
s. 3.1.1948
k. 18.4.2020

Muistoa kunnioittaen
SSF- Caravan Helsinki ry

Yhdistyksemme entinen 
puheenjohtaja

OUTO OLOTILA
Kuluva vuosi palautti yhdistyksen toimin-
nan ns. normaalitilanteeseen, joka kummas-
tutti yhdistyksemme toimihenkilöitä jo heti 
tammikuussa. Miksi? Siksi, että kokouksia 
oli enää vain kerran kuussa, kun niitä viimei-
sen kahden vuoden aikana on ollut useita 
kuukaudessa. Yhdistyksen juhlatreffien ja 
erinäisten muiden tapahtumien työryhmien 
kokousten puuttuminen huomattiin heti. 
Toiminnassa vallitsi outo olotila.

Sitten toimintaa kohtasi maailmassa vallit-
seva tilanne. Yhdistyksemme toimihenkilöt 
ovat tottuneet siihen, että tapaamme toi-
siamme vähintään kaksi kertaa kuukaudessa, 
jos emme useammin. Vaikkei yhdistyksel-
lämme olekaan omaa aluetta, olemme kui-
tenkin vuosittain järjestäneet kaikenlaista se-
kä toimistollamme että muualla. Ja ykskaks 
näitä yhteisiä tapaamisia ei olekaan. Jälleen 
uusi outo olotila. 

Yhdistyksen hallitus ja toimikunta ovat 
tätä kirjoittaessa pitäneet kokoustaukoa koh-
ta kaksi kuukautta. Kiireellisistä asioista on 
päätetty nykytekniikan suomia mahdolli-
suuksia hyötykäyttäen. 

Yhdistyksen juoksevat asiat on pitänyt 
hoitaa maailmantilanteesta huolimatta. 
Kaikkea ei voi tehdä etänä, jonka vuoksi 
kukin on vuorollaan puuhastellut yksinään 
toimistolla. 

Käsissäsi oleva lehti on sekin kärsinyt ra-
joitteista. Tähän kakkosnumeroon oli tar-
koitus tulla juttua lehteä julkaisevien yhdis-
tysten kevään aikana järjestämistä tapahtu-
mista, mutta mistäs kirjoitat, kun kaikki on 
peruttu. Onneksi lukijakunnastamme löytyy 
henkilöitä, joilta kirjallinen ulosanti syntyy. 
Lausunkin tässä yhteydessä lehtemme toimi-
tuskunnan puolesta SUURET KIITOKSET 
Heljä Kerviselle hänen ehtymättömästä jut-
tuvarastostaan ja siitä, että hän antaa meidän 
julkaista juttujaan. 

Reissuun ei myöskään ole päässyt, vaikka 
kuinka on ollut talvilomaa tai muuta vapaata 
ja kalenterissa kaikenmoisia merkintöjä eri 
tapahtumista. Allekirjoittaneen kalenteriin 
on vedetty monta viivaa, joiden takia mo-
ni ajankohta on siten vapautunut muuhun 
käyttöön. Matkailuväline seisoi jonkin aikaa 
pihassa hylättynä, kunnes se alkoi toimitta-
maan etätyökonttorin virkaa. Matkapäivä-
kirjan sivuille on tulevia muisteloita varten 
kirjoitettu, että pandemia lopetti matkailun 
ja matkailuväline on toistaiseksi saanut uu-
den toimenkuvan. 

Pandemia mainitaan myös yhdistyksen va-
lokuva-albumissa koska kuvausajankohtiin 
tulee väkisinkin pitkä väli, sillä kuten yhdis-
tyksemme edellinen jäsenkirjuri Annukka 
Kettunen totesi: ”ei tätä enää kukaan viiden 
vuoden päästä muista”.

Pandemia on vaikuttanut meihin kaikkiin, 
toisiin enemmän ja tosiin vähemmän. Ehkä 
me sinä päivänä, kun maailma palaa edes 
jotenkin normaalitilaan, osamme eri tavalla 
arvostaa harrastuksemme eri muotoja: mat-
kailun vapautta, leirintäalueita, yhdistysten 
järjestämiä tapahtumia, talkootyöläisiä jne. 
ja jopa niitä yhteisiä ”pakollisia” kokouksia 
ja talkoita, jotka lähinnä koskevat yhdistys-
ten toimihenkilöitä. 

Pandemia siirsi  
kevätkokouksen ajankohtaa
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
tulisi yhdistyksen sääntöjen mukaan pitää 
toukokuun loppuun mennessä, mutta olem-
me muiden yhdistysten tavoin siirtäneet sen 
toiseen ajankohtaan. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkoko-
us järjestetään 5.8.2020 klo 18.00 Helsinki 
Caravan Oy:n tiloissa.

Kuten ykköslehdessä kerrottiin, tulee yh-
distyksen hallitus esittämään kevätkokouk-
selle, että yhdistyksen säännöt muutetaan 
vastaamaan liiton ns. kahden vuosikokouk-
sen mallisääntöjä. Hallitus haluaa, että jäse-
nillä on myös jatkossa kahdesti mahdollisuus 
kokoontua paitsi päättämään yhdistyksen 
asioista, myös keskustelemaan ajankohtaisis-
ta asioista. 

Sääntömuutosehdotuksen ehkä tärkein 
kohta on hallituksen jäsenten lukumäärän 
muuttaminen vähintään kolmeksi ja enin-
tään kahdeksaksi sekä puheenjohtajan kau-
den pituuden muuttuminen kahden vuoden 
mittaiseksi. 

Hiljainen kevät ja alkukesä,  
vilkkaampi syksy?
Kevät on ollut harrastuksen osalta hiljaista ja 
alkukesäkin tulee olemaan hiljaista. Suurin 
osa tapahtumista on joko peruttu tai siirretty 
järjestettäväksi syksyllä, mikäli niiden järjes-
täminen silloin on mahdollista. Joidenkin 
tapahtumien osalta koittanee parempi ajan-
kohta ensi vuonna. 

Maaliskuussa järjestettäviksi tarkoitetut 
yhteisen jäsenlehden juhlakahvit juodaan 
myöhemmin syksyllä; ajankohdasta ilmoite-
taan kolmoslehdessä. 

Ajoharjoittelutapahtuma järjestetään näil-
lä näkymin vasta Helsinki Caravan Oy:n 
syysnäyttelyn yhteydessä. Ajankohdasta 
ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla, Face-
book-sivulla sekä liiton kotisivujen tapahtu-
makalenterissa heti kun se on selvillä.

 SF-Caravan Lahden seutu ry on joutunut 
siirtämään 50-vuotisjuhliaan myöhempään 
kohtaan. Lahtelaiset ystävämme ovat ilmoit-
taneet, että heidän 50-vuotisjuhliensa uusi 

ajankohta on 9.–11.10.2020.  Treffit järjes-
tetään Jokimaan ravikeskuksessa Lahdessa. 
Merkitään siis tämä uusi ajankohta kalente-
reihimme. 

Naapuriyhdistyksemme, SF-Caravan Es-
poo ry ja SF-Caravan Vantaa ry juhlivat tänä 
vuonna 45-vuotista taivaltaan; molemmat 
yhdistykset juhlivat merkkivuottaan pieni-
muotoisesti.

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry juhlii 
niin ikään tänä vuonna 45-vuotisjuhliaan; 
juhlat on tarkoitus järjestää 5.–7.9.2020 
Sääksissä. Merkitään tämäkin ajankohta ka-
lentereihimme. 

Onnittelut myös tätä kautta juhliville 
yhdistyksille!

Matkailuväline 
etäkonttorina.

Reissuun pääsee jossain vaiheessa.

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI
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Mennyt talvi kului Etelä-Suomes-
sa kaikkea muuta kuin talvisessa 
kelissä. Monet yhdistykset ja seu-

rat joutuivatkin talven puutteen vuoksi pe-
rumaan monia talvitapahtumia. Helsingin 
yhdistyksen toimintatoimikunta pohti niin 
ikään Pilkkitreffien järjestämiseen liittyviä 
haasteita – treffit päätettiin yksimielisesti 
järjestää, oli keli sitten mikä hyvänsä. Toi-
mikunnalla on aina ollut varasuunnitelmana 
se, että jään ollessa heikkoa tai sulan veden 
sattuessa kaloja narrataan laiturilta ja rannal-
ta. Pilkkitreffien järjestämistä puolsi myös se, 
että ne järjestettäisiin jo viidettä kertaa pe-
räkkäin ja siinä oli melkeinpä juhlan aihetta. 

Karavaanareita alkoi kerääntyä treffiperjan-
taina Messilään. Kokoonnuimme illan tullen 

KARAVAANARIT
VESIJÄRVEN JÄÄLLÄ

jo viidettä kertaa
Sudenpesä-kotaan makkaranpaistoon ja rat-
komaan Jussi Sepän laatimaa leikkimielistä 
tietovisaa. Tietovisan aiheena oli tällä kertaa 
Pekka-korttipeli. Ja kuten arvata saattaa, ei 
kukaan saanut täysin oikeaa vastauslappua.  

Järjestäjät totesivat lauantaiaamuna, että 
pilkkiminen onnistuu sekä laiturilta että jääl-
lä. Jäälle meneviä kehotettiin varovaisuuteen. 
Liikkuvaa kahvirekeä ei kurjien olosuhteiden 
johdosta kuitenkaan pystytty toteuttamaan. 
Kahvia tarjottiin pilkkijöille perinteiseen ta-
paan, eli Pirjo Seppä ja Päivi Sippola kul-
kivat laitureilla ja jäällä tarjoilemassa kahvia. 

Helsingin yhdistyksen toimintatoimikun-
ta oli viime vuotiseen tapaan haastanut kak-
si muuta Caravanyhdistystä pilkkikisoihin, 
joista SF-Caravan Lahden seutu ry oli ottanut 

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

haasteen vastaan kahden joukkueen voimin. 
Helsingin yhdistyksen jäseniä oli paikalla 

sen verran monta, että heistä riitti pilkkijöi-
tä Helsingin ja Loimaan seudun 
yhteiseen joukkueeseen. 

Pilkkikisaan osal-
listui tänä vuonna 
24 henkilöä, 
eli lähes yhtä 
monta kuin 
edellisvuon-
nakin. 

Aluksi näytti siltä, ettei kukaan saisi min-
käänlaista saalista, mutta tämä osoittautui 
harhaluuloksi. Punnituspaikalle saapui toi-
nen toistaan painavampia saaliita kantavia 
pilkkijöitä. 

Pilkkikilpailun voittaja oli tänä vuonna 
Mauno Lepistö 1 140 g painavalla saaliillaan. 

Toisen ja kolmannen sijan välillä oli tiukka 
kilpailu, sillä sijoitukset ratkesivat yhden ka-
lan painoerolla. Toiseksi sijoittui Bror-Erik 
Nyholm saaliilla 600 g ja kolmanneksi Ter-
ho Rikkonen saaliilla 580 g. 

Nuorten sarjan voitto meni Topi Vaittiselle. 
Mauno Lepistö vei lukumäärällisesti eni-

ten kalaa saaneen palkinnon. Suurimman 
kalan palkinto meni Terho Rikkoselle ja pie-
nimmän kalan palkinto Kari Hassiselle.

Yhdistysten välisen haastekisan voitti Hel-
singin yhdistyksen joukkue H1 kokonais-
saaliilla 1 740 g; joukkueessa pilkkivät Timo 
Aho, Mauno Lepistö ja Terho Rikkonen. 

Toiseksi sijoittui Helsingin yhdistyksen 
joukkue H2 kokonaissaaliilla 730 g; jouk-
kueessa pilkkivät Siru Vaulakari, Bror-Erik 
Nyholm ja Janne Pehkonen.  

Kolmanneksi sijoittui Lahden seudun 
joukkue L2 kokonaissaaliilla 520 g; joukku-
eessa pilkkivät Tarja Linden, Kari Hassinen 
ja Pentti Hassinen. 

Neljänneksi sijoittui Lahden seudun jouk-
kue L1, jossa pilkkivät Raija Turtiainen, Ja-

ri Naakka ja Arvo Vartiainen. 
Viidenneksi sijoittui Helsingin ja Loimaan 

seudun yhteisjoukkue, jossa pilkkivät Jorma 
Helmi, Ari Vaahtokari ja Janne Vaittinen. 

Pilkkimisen jälkeen nautittiin lounasta, 
käytiin saunassa ja osallistuttiin Messilän jär-
jestämään iltaohjelmaan. 

Pilkkitreffit ovat jo muodostuneet perin-
teeksi, jonka vuoksi järjestäjät sopivat Mes-
silän kanssa, että vuoden 2021 Pilkkitreffit 
järjestetään 5.–7.3.2021.

Suuret kiitokset kilpailijoille, Camping 
Messilälle, yhdistyksemme puuhahenkilöil-
le ja eritysesti SF-Caravan Lahden seutu 
ry:lle mukavasta kisaviikonlopusta!

Lukumäärällisesti eniten kalaa 
sisältävä saalis on löytynyt.

Suurin kala punnittavana.
Nuorten sarjan voittaja Topi Vaittinen 
pokkaamassa palkintoaan.

Joukkuekisan voittanut Helsingin H1 
joukkue Timo Aho, Mauno Lepistö ja 
Terho Rikkonen

Toiseksi tullut Helsingin joukkue H2 Bror-Erik 
Nyholm, Siru Vaulakari ja Janne Pehkonen 

Kolmennaksi tullut Lahden seudun joukkue 
L2 Kari Hassinen, Tarja Linden ja Pentti 
Hassinen
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Action. Matkailuvaunu, jolla on oma fanikerhonsa.

Uskalla unelmoida. 
Onko sinulla täydellinen paikka valmiina? Me kaikki unelmoimme kesämökistä järven tai meren rannalla, etäällä kaikesta, ja 
tietenkin kaikilla mukavuuksilla. Adrian uusi Astella on saanut inspiraationsa näistä unelmista. Tavoitteemme? Luoda jotain, mitä 
muilla ei ole. Astella on täällä, joten toteuta nyt unelmasi!

Lue lisää: adria.fi

#inspiringadventures

ACTION

          Rakastu uuteen alkuperäiseen.
Action, muotoilultaan alkuperäisen ikoninen, kevyt ja tyylikäs vaunu aktiivisiin lomiin. Vaunu joka saa aina hymyn huulille, 
ja tarjoaa tilaa, mukavuutta ja käytännöllisyyttä. Olemme inspiroineet seikkailuja jo vuodesta 1965.
Lue lisää: adria.fi

Kabe Crown-MB

www.kabe.se/fi

Aina askeleen edellä…

Laatu ja toiminnallisuus ovat jo 63 vuotta ohjanneet Kaben tuo-
tantoa ja luoneet menestystä. Saavutuksena onkin ympärivuoti-
seen käyttöön rakennettujen Premium-luokan matkailuajoneu-
vojen suvereeni edelläkävijyys Euroopassa. Laajaan mallistoon 
perehdyt parhaiten asiantuntevien jälleenmyyjien opastuksella. 
Tervetuloa!

Royal

Vapaa-ajan arvovalintoja
Kaben omistajana kuljet kestävän kehityksen tiellä. Kun vietät 
vapaa-aikaasi laadukkaalla Kabella joko kotimaassa tai ulko-
mailla matkaillen teet samalla hyväksyttyjä ympäristötekoja. 

TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI 
2020

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

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

Lisätietoa tapahtumista:

Heinäkuu
31.7.–1.8. Rantatreffit VihtiParkissa SF-C Hyvinkään seutu

Elokuu
5. 8. Helsingin yhdistyksen kevätkokous SF-C Helsinki
8.8. SF-C Kaakkois-Häme 30 vuotta, 
 Leininranta SF-C Kaakkois-Häme
14.–16.8. Possutreffit Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa
21.–23.8. Musiikkitreffit Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
29.8. Venetsialaiset Sääksissä SF-C Hyvinkään seutu

Syyskuu
1.9. Rannaltaongintakilpailu, 
 Vuosaaren Uutela SF-C Helsinki
4.–6.9. SF-C Hyvinkään seutu 45 vuotta, 
 Sääksi SF-C Hyvinkään seutu
5.9. Petanque-turnee Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
5.9. SF-C Pohjanmaa 50-vuotta, 
 Lukkuhaka SF-C Pohjanmaa
8.9. Espoon yhdistyksen vuosikokous SF-C Espoo
17.–20.9. Caravan 2020, Lahti
19.9. Vantaan yhdistyksen vuosikokous SF-C Vantaa
26.9. SF-Caravan ry:n liittokokous

Lokakuu
9.–11.10. SF-Caravan Lahden seutu ry 
 50 vuotta, Lahti SF-C Lahti
24.10. Syystalkoot Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
28. 10. Espoon yhdistys 45 vuotta juhlakahvit SF-C Espoo
30.10.–1.11. Valojuhlat Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
31.10. Kesäkauden päättäjäiset 
 Pääkslahdessa Pääkslahden karavaanarit

Marraskuu
4.11. Isänpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki
28.11. Puurojuhla Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

Joulukuu
9.12. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki
31.12. Uusi Vuosi Vantaan Tallilla SF-Vantaa
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Lasten Oma
aukeama

Yhdistä pisteet numerojärjestYksessä. 
lopuksi voit värittää kuvat.

2 / 2020 39



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 


