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Lue lisää bestcaravan.fi/roadshow
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Puheenjohtajien terveisetPuheenjohtajien terveiset

Olipa taas pitkästä aikaa lomalaisille suotuisa kesä. Aurinkoa 
ja hellettä riitti kaikkien tarpeisiin. En muista, onko aikai-
sempina kesinä joutunut nukkumaan vaunussa näin monta 
yötä kaikki luukut ja ikkunat auki, ja silti oli kuuma. No 
jollain on ilmastointi, joka tietysti antoi helpotusta kuumiin 
kesätöihin.

Viljelijöillä saattoi tosin olla toisia ajatuksia helteistä, kun 
luonto ei kastellut peltoja. Myös metsän marjat ja sienet ovat 
paikoin kärsineet kuivuudesta.

Kaunis kesä sai matkailijat liikkeelle runsain joukoin. Tä-
mä näkyi maanteillä, kun jatkuvasti tuli matkailuajoneuvoja 
vastaan ja käsi oli pystyssä kun tervehdittiin. 

Vantaan yhdistykseen on vuoden aikana liittynyt runsaas-
ti uusia jäseniä, joista monet ovat hankkineet ensimmäisen 
matkailuajoneuvonsa. Toivotankin kaikki uudet jäsenet ter-
vetulleeksi hyvän harrastuksen pariin. 

Yhdistyksellämme on oma vaunualue, jonka nimi on Van-
taan Talli ja jota ylläpidetään  kausipaikkalaisten talkootyöllä. 
Tämä talkootyö mahdollistaa pitää alueen kustannukset koh-
tuullisina. Viimeisin uudistus on, kun laajensimme vaunujen 
säilytysaluetta.

Siirryimme 1.9.2021 alkaen kaksoishinnoitteluun. Jäsenil-
le ja ei jäsenille on nyt eri hinnat. Hinnasto löytyy nettisivuil-
tamme sfc-vantaa.fi.

Meidät löytää myös Facebookista Vantaan Talli SFC-Van-
taa ry sekä Instagramista nimellä vantaantalli.

Vakaasti meinasin, että en koronasta mainitse mitään. 
Mutta kun tautitilanne on jälleen pahentunut, niin pää-
timme perua Musiikkitreffit. Nähtäväksi jää pystymmekö 
järjestämään Valojuhliakaan. Valojuhlien mainos on tässä 
lehdessä, mutta jos ne perutaan, niin ilmoitamme siitä netti-
sivuillamme ja muualla somessa.

Toivottavasti pian nähdään yhdistyksen alueella  
Ryttylässä.   

Syksyinen tervehdys

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

Keväällä uumoiltiin että vapaus koittaisi ja kesällä saataisiin 
olla vapaasti, mutta toisinhan siinä kävi. Kotimaanmatkailu 
näyttää kuitenkin selvinneen vähin kolhuin joskin suurten 
tapahtumien järjestäjillä on ollut ongelmia. PM-päivät järjes-
tettiin kaikesta huolimatta Kuopiossa. Osanotto oli yllättävän 
laimeaa ja muista pohjoismaista miltei olematonta. Onkin 
kysyttävä, olisiko kyseiset treffit kannattanut jättää kokonaan 
järjestämättä koska taloudellinen tulos tuskin oli positiivinen.

Ihan mukava tapahtuma sinänsä mutta pieni osallistuja-
määrä latisti tunnelmaa melkoisesti.

Leirintäalueet olivat tänä kesänä täynnä ja useassa paikas-
sa myytiin ”ei oota”. Tilanne varmaankin rauhoittuu kunhan 
korona muuttuu historiaksi, mutta jotain kannattaisi tästäkin 
oppia. Muutamilla alueilla on käytössä paikkojen ennakko-
varaus, mikä olikin mainio juttu. Harmittaa melkoisesti kun 
ajaa alueen portille ja näkee kilven jossa kerrotaan alueen ole-
van täynnä varsinkin jos lähiseudulla ei ole muita alueita.

Suomessa on monia mainioita alueita joissa palvelut ja 
olosuhteet ovat kunnossa. Miltei kaikissa on kuitenkin tehty 
virhe inva-tilojen suunnittelussa. Jostain syystä ne on sijoitet-
tu muiden sosiaalitilojen välittömään yhteyteen. Jos henkilö 
tarvitsee avustajan esimerkiksi suihkussa ja avustaja on eri 
sukupuolta, yleensä puoliso, miten tällöin tulisi toimia. Vaa-
tii erityistä siviilirohkeutta työntyä vastakkaisen sukupuolen 
suihkutiloihin. Muitakin samantapaisia virheitä on tehty. 
Kannattaisi varmaan konsultoida jotain asiasta kokemustietoa 
omaavaa tahoa.

Minulta on usein kysytty mielipidettä puskaparkkeilusta. 
Ei minulla ole mitään sitä vastaankaan, olen sitä myös joskus 
itsekin harrastanut. Olennaista on kuitenkin se, että homma 
hoidetaan vastuullisesti, eikä tungeta paikkoihin joihin meitä 
ei haluta ja siisteyttä nou-
datetaan. Jos parkkeilus-
ta aiheutuu ongelmia on 
vaarana että se estetään la-
kiteitse, eikä se ole kenen-
kään etujen mukaista.

Tervehdys

SF-Caravan Espoo ry
Kimmo Ruoho
puheenjohtaja

SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja

Leirintämatkailun tulevaisuus
Jälleen tänä vuonna rikotaan ennätyksiä leirintämatkailun parissa. 
Enemmän yöpymisiä, enemmän leirintämatkailijoita jne. Mekin 
olemme saaneet reilusti uusia jäseniä. Kaikille uusille jäsenille ter-
vetuloa leirintämatkailun kiehtovaan maailmaan.

Kesän aikana tuli itsekin pörräiltyä vaunun kanssa ympäriinsä. 
Koska itsellä on sähköauto jo ostettuna (millä ikävä kyllä ei saa 
vetää mitään), niin reissussa sitten pähkäili eri paikoissa miten on-
nistuisi, jos vetoauto olisikin sähköinen. Millään leirintäalueella ei 
ollut sähköauton latauspistettä. Ehkä voit perinteisestä shuko-lii-
tännästä lataa, mutta siinäkin varmaan pitäisi alhaisella teholla la-
taa, jotta sulakkeet kestää. Se lataus kestää vuorokausia, jos autossa 
on iso akku. Ja niissä autoissa missä on vetokykyä, on iso akku. 
Yhdellä alueella kysyin missä voisin ladata sähköauton niin se ei 
ole kuulemma mahdollista. En tiedä miksei, koska samaa sähköä 
se auto käyttää kuin esim. vaunun ilmastointilaite sun muut säh-
kölaitteet. Leirintäalueiden pitäisi kyllä hieman miettiä tulevaa jo 
nyt. Koska sähköiset ajoneuvot tulevat lisääntymään.

Jos reissussa sitten haluaisi ladata sähköautoa pitäisi aina erik-
seen ajaa laturille, mutta latureilla ei ole kyllä mietitty millään ta-
valla jos perässä onkin vaunu. Eli vie vaunu parkkiin, aja laturille, 
lataa ikuisuus, ota vaunu takaisin perään ja matkaan. Ei kovin 
kätevää. Ehkä latauspuolella ei ole vielä mietitty vaunun vetäjiä. 
Moottori-lehti kesän aikana kokeili sähköautolla vetämistä ja se ei 
kyllä juhlaa ole. Reilun 100 km välein täytyy pysähtyä latailemaan 
akkua. Ei kovin herkkua. Esim. jos itse haluan lähteä Lappiin rus-
kaa ihailemaan (jonka olen jälleen tänä vuonna tekemässä) niin en 
todellakaan pysähtele 100km välein. Pyrin ajamaan mahdollisim-
man pitkälle ja yleensä se tarkoittaa ajoa Ouluun asti ilman väli-
pysähdyksiä. Nykyisellä dieselillä toimivalla autolla se onnistuu, 
mutta ei millään sähköautolla.

No entäs matkailuautot? Kuinka monta matkailuautoa on 
sähkömoottorilla? Ei yhtään. Ne käyttävät dieseliä vielä pitkään. 
Jos dieselin hinta nousee niin matkailuautoilla alkaa kyllä ajotkin 
vähenemään. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että ainut tapa saada 
ihmiset ostamaan sähköautoja on nostaa polttomoottorilla ajon 
kustannuksia, jotta sähköautoilu olisi halvempana houkuttele-
vampaa. Tässä ihmisillä vähän unohtuu, että valtio haluaa joka 
tapauksessa rahansa autoilusta. Eli myös sähköautoilun kustan-
nukset tulevat nousemaan tulevaisuudessa. Vaunun vedon nyt 
teoriassa voi hoitaa tällä hetkellä sähköautolla kuten Moottori-leh-
ti sen osoitti, mutta vaatii kyllä paljon harrastuneisuutta. Näillä 
omilla kokemuksilla sähköautoista en todellakaan lähtisi reissuun 
sähköautolla.

Kesän aikana kyselin leirintäalueilla muilta karavaanareilta, mi-
tä mieltä he ovat sähköautoista. Käytännössä kaikki tyrmäsi ne. 
Liian kalliita ja käytettynä akut mietityttää. No ei sinällään ihme, 
kun kyse on kuitenkin kohtuu tuoreesta tekniikasta. Hinnasta 
olemme kuitenkin samaa mieltä. Sähköautot ovat kalliita. Kun 
mietitään laitteita missä käytetään akkuja niin esim. kännyköissä 3 
vuotta vanha puhelin on yleensä todella surkealla akulla varustettu.  

Ei vaan virta riitä enää. Polttomoottoriauton akut eivät vuosia kes-
tä. Akun vaihto auttaa asiaan, mutta sähköauton akku ei maksa 
muutamia kymppejä tai satasia. Taitavat hinnat olla kymmeniä 
tuhansia.  Näistä tulee kokemukset, ettei sähköautojen akutkaan 
toimi. Paljon pitäisi auton valmistajien vakuutella kuluttajia tässä 
siirtymässä. Ehkä paras asia siihen olisi todella pitkät akkutakuut? 
Tosin eräällä valmistajalla kuulemma on 8 v akkutakuu, mutta 
akun taso saa laskea 60 % ennen kuin akku menee takuuseen. Se 
tarkoittaa melkein puolet pois auton alkuperäisestä ilmoitetusta 
mahdollisesta ajomatkasta. Itseltä jäisi tuollainen ostamatta käy-
tettynä.

Valtio taisi jossain hahmotelmassa määrittää pikalatausasemia 
suurien teiden varsille n. 60 km välein. Hieno idea. Surkeam-
mallakin akulla varustetulla autolla voisi reissata. Jos niissä vielä 
otettaisi jollain tapaa huomioon jos perässä on vaunu. Koska tu-
levaisuudessa se vetoauto on joka tapauksessa sähköinen niin ei 
tarvitse olla heti muuttamassa latauspaikkoja uudenlaisiksi. Tu-
levaisuudessa jos löytyy myös se sähköinen matkailuauto niin se 
mahtuisi paljon paremmin tuollaiseen vaunupaikkaan lataamaan 
kuin näihin nykyisiin henkilöautoille tarkoitettuihin. Matkailuau-
to kun on reilusti kookkaampi. Koska sähköiset pakettiautotkin 
ovat hiljalleen alkaneet tulla markkinoille, niin uskoisin myös säh-
köisten matkailuautojen tulevan kohta. Mutta hieman on tiukat 
aikataulut polttomoottorista luopumiseen. Sen näkee sitten tule-
vaisuudessa kuinka tulee käymään. Karavaanareita tässä touhussa 
ei mietitä kyllä ollenkaan, vaikka harrastuksemme on yksi ekolo-
gisimmista tavoista matkustaa.
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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 €.

SF-Caravan Espoo Ry tarjoaa

MATKAILUKALUSTON
SÄILYTYSTILAA

Espoon Ämmäsmäessä.
Alue on aidattu, kulku- ja kameravalvottu.

Lisätietoja voi kysellä  
Espoon yhdistyksen sihteeriltä.

O sallistujia oli ilmoittautunut ihan 
kivasti molempiin tapahtumiin, jo-
ten saatiin kunnon kisat aikaiseksi. 

Ilma oli aurinkoinen ja lämmin ja saimme 
kisat päätökseen ennen luvattua sadetta, joka 
sitten myös tuli.

Makkarat, kahvit, pullat ja mehut kuului-
vat kisaviikonloppuun ja jätskit lapsille hy-
västä pelistä.

Pelien jälkeen maistui Tallin mainion sau-
nan löylyt.

Pelaajia oli petanquessa 20 henkilöä ja 
mölkyssä enemmän.

Vantaan Tallilla 
heitettiin

PETANQUETA 
JA MÖLKKYÄ

Vietimme 12.6.2021 perinteistä petanqueturnee-
viikonloppua Vantaan Tallilla. Tällä kertaa oli toivottu 

mukaan myös mölkkykisat lapsille ja aikuisille,  
toive toteutui.

Tulokset olivat seuraavat:
Naisten sarja:
1. Piia Nurminen
2. Trissan Heikkilä
3. Terhi Kuusisto

Miesten sarja:
1. Petu Nurminen
2. Lasse Kuusisto
3. Matti Leinonen

Kilpailun tuomarina hääri Martti Jarva.
 

Vantaan Tallin perinteisen petanqueturnauksen yhteydessä järjestettiin ensim-
mäistä kertaa mölkkykisat. Se pelattiin aikuisten- ja lastensarjoissa.

Sää suosi kisaajia, kun aurinko paistoi ja lämpöä riitti. Kaikki kannustivat toisiaan 
ja pelit pelattiin hyvässä hengessä.

Aikuisten sarjassa oli 11 ja lastensarjassa 7 pelaajaa. Kaikki lapset saivat palkinnoksi 
jäätelöä. Voittajaksi selviytyi Veeti Österlund ja hän sai lisäksi muita herkkuja. Las-
tensarjan toinen oli 3-vuotias Bemi. Aikuisten sarjassa palkittiin kolme parasta, jossa 
voiton nappasi Niina Toropainen.

Kiitos kaikille pelaajille ja Onnittelut Voittajille!
Mari

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

Hintojen muutokset mahdollisia ilman  
eri ilmoitusta.

Vuorokausimaksu jäsen 18,00 €
Vuorokausimaksu ei jäsen 24,00 €
Mittarisähkö / kWh 0,30 €
Ilman mittaria / vrk 1.9–31.5 10 €
Mittarilla / vrk 1.6–31.8 5 €
Kuukausimaksu 70 €
Kevätkausi 190 €
Kesäkausi 270 €
Syyskausi 190 €
Vuosipaikka 470 €
Kausipaikkamaksujen edellytyksenä
on asennettu kWh-mittari.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat
sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella) 150 €
Vaunun säilytys / kk 20 €
Pesukone / kerta 3 €
Kuivausrumpu / kerta 2 €
11 kg kaasupullon vaihto 25 €
Tapahtumamaksut erikseen.
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Miten ja milloin olet aloittanut karavaa-
narina?

TARJA: Seitsemänkymmenluvulla tyttä-
reni Satu alkoi kysellä, että ”miksi kaikilla 
on asuntovaunu, muttei meillä”. Meillä oli 
mökkitontti Ojakkalassa ja hankimme sin-
ne kesämökiksi ensimmäisen vaunumme, 
munamatkaajan, jonka ainoa mukavuus oli 
vesipumppu ja pieni jääkaappi, vessaa ei ol-
lut. Kun kuljimme vaunumme kanssa, huo-
masimme, että toisilla oli vaunussa joku nu-
mero ja kun otimme selvää, meille kerrottiin 
SFC-järjestöstä ja niin liityimme Vantaan 
karavaanareihin ja saimme jäsennumeroksi 
8422.

Sitten matkasimme paljon ympäri Suo-
mea ja olimme myös paljon Tallilla, joka oli 
siihen aikaan kovin erilainen kuin tänään. 
Silloin isäntävuoro kesällä oli kuukauden 
kerrallaan. Hankimme sitten isomman 
vaunun, Matkaaja 420, ja siinä vietimme 
6 hengen perheenä myös jouluja Tallilla ja 
jouluna saimme kuusenkin mahdutettua 
vaunuun.  Kotona tehdyt jouluruuat sitten 
vain lämmitettiin paistinpannulla ja joulu oli 
täydellinen.  Jouluaamuna matkattiin joulu-
kirkkoon Hausjärvelle.

TOPI: Tulin 1984 Tallille pelaamaan len-
topalloa ja näin sain ensi tuntuman Talliin.  
Perheeni oli tätä ennen telttaillut Rauhan-
niemessä, mutta pojallani oli jo silloin asun-

tovaunu ja hän lainasi sitä meille.  Tämän 
jälkeen vaimoni totesi, että nyt hän ei enää 
majoitu teltassa ja kun poikakin sai minut 
vakuutetuksi, että” osta faija vaunu”, niin 
hankimme ensimmäisen vaunumme 4,5 m 
Musketeerin, jossa oli jo vesikiertolämmitys 
ja jääkaappi. Vaunussa mahtui hyvin ole-
maan 5-henkinen perheemme, illalla vain 
sohvista tehtiin vuoteet.

Tuohon aikaan lentopallo oli karavaana-
reidenkeskuudessa suosittu harrastus ja Tal-
lillakin osallistujia oli 17 joukkueen verran 
ja vantaalaisiakin oli 7 joukkuetta. Parhaim-
millaan lentopalloturnaukseen osallistui 184 
vaunukuntaa. 

Tallilla oli tuohon aikaan paljon lapsia 
ja yhdessä käytiin laskettelemassa Kalpa-
linnassa, johon mentiin joukolla 5 täydellä 
autokuormallisella ja lasketteluvälineet kul-
jetettiin yhdessä peräkärryssä. Järjestettiin 
pilkkikilpailuja Mallinkaisen jäällä ja sinne-
kin lähdettiin joukolla pakkautuen viiteen 
autoon.  Naiset sitten valmistivat Tallilla 
pilkkijöille lihakeittoa, koska ”ei ne miehet 
sieltä kuitenkaan mitään kalaa saa”. 

Vuodet kuluivat Tallilla erilaisten puu-
hailujen merkeissä, Topi kunnostautui eri-
tyisesti puiden tekemisessä, vuosien aikana 
varmaan useampia satoja kuutioita ja Tarja 
keitteli satoja kattilallisia ruokaa. 

Vaunulla ollessa ulkoillaan paljon, hyvät 
sieni- ja marjamaat tulivat tutuiksi.  Alueella 

on tutustuttu uusiin ihmisiin ja sosiaalinen 
kanssakäynti on vilkasta.  Lapsille löytyi aina 
kavereita ja ne suhteet ovat jatkuneet aikui-
sinakin. 

Kun sitten sekä Tarja että Topi jäivät les-
kiksi, niin aika pian he huomasivat vanhan 
tuttavuuden edut ja päättivät muuttaa sa-
maan vaunuun.  Tätä yhteiseloa on nyt jat-
kunut liki 20 vuotta. 

 
Mikä on ollut parasta karavaarielämässä? 

TARJA: On tullut paljon hyviä ystäviä, 
joita on mukava tavata esim. treffeillä. Vau-
nusta on tullut toinen kotimme, pääsemme 
kerrostalosta maalle ja kimppasyömiset ja 
illanvietot, tanssit ja muu yhdessä oleminen 
on helppoa.  Myös lasten ja lastenlasten vie-
railut ovat tärkeitä. 

 
TOPI: Puuhaa riittää, petanquen pelaami-

nen, tanssit, karaoke  ja yhdessäolo ja ystä-
vien ja tuttavien tapaaminen.  Luonnon ja 
lintujen seuraaminen ovat mukavaa ajanvie-
tettä. 

 
Mitä terveisiä haluatte viestittää uusille 
karavanareille? 

Tärkeää on osallistua tilaisuuksiin, joita 
alueilla järjestetään, tällä tavoin tutustuu uu-
siin ihmisiin.  Kannattaa tulla rohkeasti jut-
telemaan ja kysymään neuvoa, karavaanarit 
auttavat mielellään. 

Alueen ylläpitäminen vaatii työtä ja kulu-
jen pitäminen kohtuullisena perustuu myös 
talkootyöhön.  

 
Tarja ja Topi ovat monille tuttuja ja usein 

alueelle saapuvat tulevat ensimmäisinä heitä 
tervehtimään.  Vaikka ikä alkaa tehdä tehtä-
vänsä, niin edelleen Topin askeleet johtavat 
ladolle puiden tekoon ja Tarja haluaa autta-
maan keittiöön.  Kun pääsemme eroon tästä 
koronakurjimuksesta, niin Ylisillä varmaan 
kaikuu karaokessa ”Vielä jaksaa vanhakin 
tanssia” ja Tarjan ja Topin teltta toimii yhte-
nä kohtaamispaikkana. 

 
Tavataan Tallilla! 
 

Lähden Vantaan Tallille ja päätän haastatella alueen 
veteraaneja. Paikalla on alueen vakituisimpia asukkaita, 

Tarja Malm ja Toivo Heikkinen, joiden vaunu on 
vuosipaikalla alueella.

TEKSTI: TUULA LAHDENPERÄ

Topin vaunu

Tallilla tavataan

K alat eivät juurikaan piitanneet kilpai-
lijoiden syöteistä tai muista nikseistä, 
vaan pysyttelivät pääasiassa kaukana 

rannan tuntumasta. Uteliaimmat, rauhaa 
häiritsevien vapojen melua tutkimaan tulleet 
kalat jäivät kilpailijoiden saaliiksi.

Punnituksen jälkeen todettiin, että lasten 
sarjan voitti Viivi Vaahtokari saaliilla 130 g. 
Viivin saalis sisälsi kuusi kalaa.

Miesten sarjassa käytiin tiukka kisa Terho 
Rikkosen ja Janne Vaittisen kesken. 

Miesten sarjan voitto meni lopulta Terho 
Rikkoselle 470 g painavalla saalillaan. Toi-
seksi sijoittui Janne Vaittinen 425 g paina-

KALAT JALLITTIVAT  
KALASTAJIA 

Uutelassa
TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Helsingin yhdistyksen perinteiseksi muodostunut rannaltaongintakilpailu järjestettiin 
31.8.2021 Uutelassa todella upeassa kelissä. Kilpailu keräsi paikalle paljon väkeä, mutta 

vähän varsinaisia kilpailijoita. Naisten sarjan palkinnot jäivätkin kokonaan jakamatta. 

valla saalilla, kolmanneksi Ari Vaahtokari 
210 g painavalla saaliilla ja neljänneksi Pauli 
Pynninen 24 g painavalla saaliilla.

Lukumäärällisesti eniten kalaa (15 kpl) 
saaneen palkinnon vei Terho Rikkonen. 
Pienimmän kalan (11 g) ja suurimman kalan 
(93 g) palkinnot pokkasi Janne Vaittinen.

Kokonaiskilpailun voitto ja kiertopalkinto 
vuodeksi menivät nekin Terho Rikkoselle.

Illan aikana juotiin nokipannukahvia, 
syötiin eväitä ja vaihdettiin kuulumisia. Ensi 
vuonna kisataan taas samassa paikassa.

Kiitos kaikille osallistujille mukavasta 
illasta! 

Uutelan nuotio-
paikka on hyvä 

tukikohta.

Kilpailu käytiin 
upeassa säässä.

Kilpailun 
pienin kala

Kilpailun 
suurin 

kala

Rannaltaongintakilpailuun 
osallistuneet yhteiskuvassa.
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KOKOUSKUTSU

 

SF-Caravan Helsinki Ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään 3.11.2021 klo 18.00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa,
Mestarintie  2, 01730 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 § 
määräämät asiat 

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Kokouskahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!

SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

TERVETULOA
ISÄNPÄIVÄKAHVEILLE 

Helsingin yhdistyksen toimistolle

10.11.2021 
klo 15–19 välisenä aikana

Järjestää: SF- Caravan Helsinki

 

TERVETULOA 
glögitilaisuuteen 

Helsingin yhdistyksen toimistolle
8.12.2021 klo 15–18

Tilaisuudessa on tarjolla glögiä sekä jouluun 
liittyviä leivonnaisia. Niille, jotka eivät glögistä 
välitä, löytyy toki myös kahvia, teetä ja mehua. 

Tilaisuudessa voi katsella kuluneen vuoden aikana 
arkistoon kertyneitä kuvia eri tapahtumista ja 

vaihtaa kuulumisia tuttujen kanssa.

Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry

Painotie 2
14200 Turenki
010 235 0235

Tammimäenkatu 8
20320 Turku
010 235 0233

Ostotoimipisteet  
myös Joensuu, 
Jyväskylä, Vaasa

Petikontie 27
01720 Vantaa
010 235 0234

VINKKAA MYÖS KAVERILLE!

Kaikkien liikkeidemme laaja ja jatkuvasti 
vaihtuva valikoima on saavutettavissanne 
Vantaan toimipisteessämme. Lämpimästi 
tervetuloa niin vanhat kuin uudetkin 
asiakkaamme.

Tutustu valikoimaamme 
tarkastettuja matkailuautoja- ja 
vaunuja osoitteessa miseva.fi

Ostamme myös eri 
ikäisiä ja hintaisia 
matkailuajoneuvoja. 
Lue lisää sivulla 
ostopartio.fi

OLEMME AVANNEET 
UUDEN TOIMIPISTEEN 
VANTAAN PETIKKOON!

www.miseva.fi

 
SF-Caravan Espoo ry 

tarjoaa jäsenistölle  
ja heidän perheenjäsenilleen 

JOULULOUNAAN 
Samalla on mahdollisuus tulla tutustumaan 
nykyiseen hallitukseen ja tuoda ideoita sekä 

ajatuksia yhdistyksen toiminnan  
kehittämiseen.

 
Sitovat ilmottautumiset osoitteeseen  

joululounas@sfcespoo.net  
1.11.2021 mennessä. 

Ilmoittautuneille jäsenille kerrotaan  
sähköpostitse ajankohta ja  

paikka tapahtumalle. 

Alustava ajankohta on sunnuntai 28.11.2021.
 

Jokaiselle paikan päälle tulevalle jäsenelle 
yhdistys tarjoaa 21–23.1.2022 järjestettäville 

Caravan messuille lipun.  
Muutokset ovat mahdollisia.
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P äämääränämme oli Marbellassa Cabo-
pinon leirintäalue, jonne olimme teh-
neet kesän aikana ennakkovarauksen 

alueen sähköpostipalvelusta.
Reitiksi valitsimme ns. Barcelonan puo-

leisen reitin, sekä Saksassa Autobahn A1, A3 
ja A5 (A7 sijasta. Näin ei tällä kertaa ollut 
tarvetta Kasselin mäkiin. Niitä läpikulkeneil-

Kuinka tehdä matka   
yhdistelmän kanssa

 AURINKORANNIKOLLE 
TALVEHTIMAAN 
mahdollisimman helpolla?

ARJA SVENSK JA TIMO PAAVOLA (SFC-27406)

le on ikimuistoinen sarja TOSI isoja ylä- ja 
alamäkiä).

Ranskassa ajoimme teitä A36, A39 kautta  
Lyonin kehätielle, sieltä A7ja A9 kohti Bar-
celonaa.

Espanjassa AP-7 Alannia Costa Blanca 
campingille, sieltä sitten Lorcan ja Granadan 
kautta kohti Malagaa ja Marbellaa.  

Tripin pistin päälle, kun starttasimme kau-
sipaikaltamme Vantaan Tallilta 11.9.2019.

Vuosaaressa odotellessamme laivaan pää-
syä, meillä oli kavereina kymmeniä matkai-
luautoja, me olimme sillä kertaa matkassa 
ainoana yhdistelmänä.

Laivamatka Vuosaaresta Travemündeen 
kestää 29 tuntia. Se on mielestämme lep-

poisa tapa aloittaa matka Euroopan halki. 
Kiireetöntä menoa, lepoa  ja hyvää syötävää.

Matka oli etukäteen suunniteltu niin, että 
päivän ajomatkat eivät paljon ylittäisi 400 
km. Kun heti aamusta starttasi, saapuisi jo al-
kuiltapäivästä uudelle alueelle. Kaikki alueet 
olivat ACSI alueita ja lähellä pääväyliä. Hin-
nat oli matalasesongin edullisia hintoja.

13.9.2019 (trippiin kertynyt 98 km) saa-
vuimme illalla pimeälle Ivendorfin campin-
gille Travemündessa. Meitä odotti pienten 
pikkulentävien invaasio, heti kun avasimme 
ovet valaistussa vaunussa. No kaikesta pik-
kumetsästyksestä ajan kanssa selviää ja pääsi 
sitten nukkumaankin.

Ivendorfissa yövyimme kaksi yötä, koska 
odotimme ajopäiväksi sunnuntaita, silloin 
Saksassa on rekoilla ajokielto ja se näkyy 
Saksan ”rekkameriteillä”. Oli paljon väljempi 
aloittaa matkanteko.

Noin yleensä, meidän 7-metrinen Adriam-
me muuttui ympäristössä normikokoiseksi, 
liittyessämme Euroopassa reissaajien jouk-
koon. Siellä yli 7,5- metrisen vaunun koko-
naispituus on jo enemmänkin poikkeus.

14.9.2019 (trippiin kertynyt 429 km) A1 
varrella Ladbergenin camping. Oli sisään-
mennessä tosi kapean asfalttitien varrella, 
kirkasvetisen pikkujärven rannalla. Paikassa 
oli uusi huoltorakennus/ravintola. 

Respan kaveri oli kaimani Timo, käteltiin 
ja naurettiin sattumalle.

Syötiin ravintolassa muhkeat ja maittavat 
wienerleikkeet.

Paikassa oli paljon kausipaikkalaisia, oike-
astaan huvilatyylistä asumusta, hienoa!

Paikassa oli iso tasainen kenttä meille 
matkalaisille. Lähtiessämme Garmin opasti 

liittymän 74 kautta ulos. Olisi kannattanut 
mennä siitä sisäänkin. No, eihän tuo Garmin 
mikään tekoälyvehje  ole.

15.9.2019 (trippiin kertynyt 699 km) Cam-
pingplatz Eisenbachtal Girodissa oli paikka 
aivan kuin sadusta. Oli vanhaa ja niin ma-

keaa katseltavaa. Ympäristökin todella kau-
nis. Omistaja kun olisi ilmestynyt mustassa 
viitassa, olisi ollut ilmetty vara-Dracula. Mu-
kava ukko. Vain käteinen kävi, mitä sitä nyt 
kortteja ja  maksupäätteitä. Kahvia ja erilai-
sia teelajeja sai juoda, niin paljon kuin jaksoi, 
mutta itse piti tiskata.

Välimeren rantaa Cabopinossa

Ivendorf Travemündessä

Tunisee Freiburg

Eisenbachtal starttijono

Ladbergen respa
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Pisti meidät vain yön yli olijat lähtöruudu-
koihin, päästiin paalulle.

16.9.2019 (trippiin kertynyt 1026 km) 
vielä Saksan puolella Freiburgin Tunisee 
campinplaziin. Iso, todella siisti saksalais-
ten kausipaikkalaisten siirtolapuutarha-
paikka. Täällä suomisääntöniilo tiputtaisi 
tuhkaa päälleen, että tällaista viihtyvyyttä 
ovat ihmiset saaneet kämppärille omaan 
paikkaansa rakentaa. Vesi pikkujärvessä 
oli kristallinkirkasta. Sopi jotenkin niin 
kuvaan.

Me matkalaiset olimme rivissä, auto kyt-
kettynä. Oli helppo jatkaa matkaa.

17.9.2019 (trippiin kertynyt 1393 km) 
Ranskan puolella Lyonin lähistöllä Du Se-
vron camping.

Ensivaikutelma tästä hieman sivussa ole-
vasta paikasta oli kuin kulissi vanhasta mus-
tavalkoisesta ranskalaisesta leffasta. Puuttui 
vain pölyinen rättäri ajamasta kaakattavan 
kanalauman läpi. Tämän karavaanarihom-
man herkkuihin kuuluu yhtenä tämä yllä-
tyksellisyys.

Periaatteessa kaikki toimi. Olihan kuiten-
kin iso ero edelliseen saksalaiseen huippu-
paikkaan.

Normisti olemme yöpyneet Lyonin koh-
dalla Dardillyn Porte du Lyon kämppärillä. 
Sinne siis seuraavalla kerralla. Mutta aamu-
sella jatkettiin Du Sevronista hyvillä mielin, 
hymyssä suin.

18.9.2019 (trippiin kertynyt 1882 km) A9 
varrella Narbonne Nautique camping Ete-
lä-Ranskassa. Se oli ensimmäinen paikka, 
jossa sai näkötuntuman Välimereen. Lahden 
poukama oli kyllä melkoisen täynnä levää, 
mutta maisema oli toki komea.

Vaunupaikat olivat kasvustolla rajattuja 
ja jokaiseen kuului oma vesivessa ja suihku. 
Paikan uima-allasalueella oli myös ravintola, 
jossa päästiin iltasella ranskalaisen pihvin 
kimppuun. 

19.9.2019 (trippiin kertynyt 2292 km) 
AP-7 varrella Espanjan puolella L’Ampollan 
campingalue. Siellä olikin huoltorakennus 
ja vastaanotto/ravintolat kokonaan uusittu. 
Paikka on Costa Bravalla vanha camping, 
jossa useat vaunupaikat ovat pieniä ja mut-
kan takana, niin että parempi pistää vaunu 

suosiolla mooverilla paikalleen ja aamulla 
mooverilla takaisin auton koukkuun. Yhden 
miehen kätevä ratkaisu, ei kaipaa näyttäjää.

20.9.2019 (trippiin kertynyt 2603 km) Ali-
cantessa Allania Costa Resort jätticamping, 
jossa 1200 vaunupaikkaa, bungaloweja, 

vaikka mitä. Iso allasalue, Spa, kauppoja ja 
respa kuin isossa hotellissa. Tenniskenttiä 
ym. harrastusmahdollisuuksia. Muutama 
ravintola....

Pari yötä meni siellä mukavasti.

22.9.2019 (perille kertyi 3182 km) Saa-
vuimme talvikotiimme Marbellaan Cabopi-
non kämppärille Murcian kautta. Matkalla 
nousimme niin korkealle, että oli upeaa kat-
seltavaa, kun pilvet pyyhkivät ajotiemme yli. 
Ylhäältä loppumatkan alamäet Malagaa koh-
ti laskeutuessa olivat tosi jyrkkiä ja pitkiä.

Yetini manuaali sanoo, että aisapainoa saa 
olla 85 kg ja olin nokkapyörän aisapaino-
vaa´an mukaan säätänyt sitä 75 kg. Ei sitten 
vaunu vikuroinut pahimmissakaan alamäis-
sä. Aisapaino kannattaa säätää oikeaksi.

Cabopinossa varattu vaunupaikkamme 
(parcela) oli tosi kansainvälisessä seurassa. 
Naapurissa oli brittejä, sakuja, danskeja, 
sveduja, norskeja ja viikonloppuisin runsaas-
ti espanjalaisia.

Siinä perinteisessä, mainiossa kansainvä-
lisessä karavaanariporukassa ei vain koskaan 
kyllästy. Päivät kuluvat kuin siivillä, niin reis-
sussa, kuin kämppärilläkin. Ja tietty paljon 
kuluu aikaa suomiporukassakin. Jotenkin 
tuntuu, että vain mukavat saavat sinne saak-
ka kalustonsa ajettua.

 Vaunuilijalla on auto käytössä ja sillä on 
tietysti monet asiat helppo tehdä. Meille tut-
tu Fuengirolakin sen avulla oli 15 minuutin 
merenranta-ajelun päässä. Siellä tuli muuta-
man kerran viikossa käytyä talvehtijan aikaa 
kuluttamassa.

Allania Costa Alicante

Cabopino sisääntulo

Cabopinossa sitten 
asustellaan talvi.

Cabopino täynnä porukkaa



3 / 2021 3 / 2021 1918    

Sähköauton hankinta ei ole mikään 
kovin edullinen operaatio. Itse ostin 
markkinoiden halvimman sähköau-

ton, joka on VW Up. Joka tilattaessa maksoi 
muuten 23 000 €. Se on ainakin omasta mie-
lestä melkoisesti rahaa noin pienestä autosta. 
Polttomoottorilla sitä on myyty muinoin 
15 000 €:lla. Joten sähkötekniikka nostaa 
melkoisesti pikku kinnerin hintaa. Vuoden 
vaihteessa hintaa nostettiin vielä 3 000 € li-
sää, joten nyt se maksaa 26 000 €. Se on to-
della kallis pikku kinneri. Ja mikäli itse nyt 
olisin ostamassa sähköautoa niin en todel-
lakaan ostaisi VW:tä vaan varmaan Nissan 
Leafin. Palataan siihen myöhemmin.

Sähköauto eroaa melkoisesti polttomoot-
torisesta kumppanistaan. Esim. kun ostat 
polttomoottoriauton niin kuinka usein mie-
tit miten pitkälle tankillisella pääsee? Tai mi-
ten nopeasti voit tankata sitä? Tai missä voit 
ylipäätään tankata sitä? Näitä pitää miettiä 
sähköauton kanssa. Upille luvataan hienos-
tin 260 km wltp ajoa. Mihin ehkä pääset 
hyvällä kesäisellä säällä. Realistinen matka 
on maantiellä 200 km kesäaikana. Talvel-
la pääset ehkä 150 km? Akun lataus kestää 
ikuisuuden. Kun sähköautoa itse osti niin ei 
tullut mieleenkään, että sähköautot voidaan 
varustaa eri tasoisilla sisäisillä latureilla. Upin 

SÄHKÖAUTOLLA
ilmastoa pelastamaan

Valtio kauheasti haluaisi porukan ostelevan sähköautoja. Jotenkin niiden pitäisi 
olla ympäristöystävällisempiä. Siihen en ota sen enempää kantaa. Itse tykkäisin 
ajella dieselillä ja uskoisin pääseväni aika samoihin ilmastollisiin tuloksiin jos 
voisin käyttää Nesteen Mydieseliä. Mutta verotus varmistaa sen, etten osta 

kalleinta mahdollista polttoainetta, eli Mydieseliä. Sen sijaan ostin sähköauton. 
Ilmasto kiittää (ehkä) ja lompakko kiittää kun voi ”tankata” halpaa sähköä.

KIMMO RUOHO

tapauksessa siinä on todella surkea laturi. Se 
ottaa pikalaturilla 40 kw teholla virtaa, mutta 
tämä tapahtuu vain kun akku on tyhjä. Nor-
maalisti pikalaturi tarjoaisi 50 kw tehon tai 
enemmän. Jossain 40 % kohdalla latausteho 
tiputtaa radikaalisti alaspäin. Lopulta pää-
dytään siihen, että n. 90 % kohdalla akkua 
ladataan enää muutaman kilowatin teholla. 
Todella surkea esitys. Sama kuin tankkaisit 
polttomoottoriauton ja sitä mukaan kun 
tankki täyttyy niin tankkausnopeutta ale-
taan hidastamaan reilulla kädellä. Typerää. 
Kun kaipaat enemmän lataustehoa niin sitä 
saa kun kaivat taskusta hieman lisää rahaa. 
Tätä alkuperäistä auton laturia ei voi vaihtaa 
tehokkaampaan vaan pitää tosiaan vaihtaa 
koko auto toisenlaiseen. Tässä tapauksessa 
vähintään tuplaten kalliimpaan, ellei mel-
kein triplaten Upin hintaan nähden. Jokai-
nen voi miettiä onko tämä lisä latausteho 
sen arvoinen. Toki sen myötä saa isompaa 
akkua. Mutta tässä kun on nyt 3 kk sähkö-
auton käyttöä takana niin akun koossa ei ole 
valittamista vaan ainoastaan tuossa umpisur-
keassa lataustehossa. Miksi hyvä auto pitää 
pilata surkealla laturilla?

Auton mukana tuli shuko-pistokkeella 
varustettu laturi ja type 2 latauspiuha. Shu-
ko-laturin voi tökkää kotona suoraan töpse-

liin ja sieltä saa auton ladattua. Ainut, että 
lataus kestää muuten tyhjästä täyteen n. 30 
tuntia. Latausteho on vain 1.8 kw. Jos akku 
on puolillaan ja haluat ladata auton täyteen 
niin et kerkiä tehdä sitä yön aikana. Niin hi-
dasta se lataus on. Mikäli asuu omakotitalos-
sa tai taloyhtiöön on mahdollista hankkia ty-
pe 2 laturi niin suosittelen. Sellaisella tyhjästä 
täyteen lataus kestää n. 5 tuntia. Tällaisesta 
Up ottaa sähköä maksimissaan 7.2 kw tehol-
la ja usein kotikäytössä tällaisen laturin mak-
simi teho on 11 kw. Halvimmat type 2 laturit 
muuten maksaa n. 400 € Suomesta tilattuna. 
Ulkomailta saa halvemmalla. Hyvin usein 
niistäkin saa muutoin maksaa n. 700‒800 €. 
Päälle tietysti asennus. Kotilataus on melkein 
helpoin tapa ladata autoa. Yön aikana akku 
ehkä tulee täyteen, eikä ole kallista jos yösäh-
köllä latailee. Mikäli kotilataus ei ole mah-
dollista niin omien kokemusten mukaan en 
suosittele sähköautoa. Kuinka usein poltto-
moottoria tankatessa olet törmännyt vialli-
seen mittariin? Erittäin harvoin. Nyt kun on 
sähköauto niin melkein viikottain törmäilee 
toimimattomiin latureihin. Milloin ne ei saa 
yhteyttä nettiin, autoon, tunnista tageja jne. 
Aivan uskomatonta kuraa tuo latauspuoli. 
Minkä takia itse suosin Lidlin sähköauton 
latausta. Se ei maksa mitään. Ei tarvi pelleil-

lä eri softien kanssa. Nimittäin tuntuu kuin 
jokainen lataustolppa olisi eri operaattorin, 
jotka eivät tee yhteistyötä keskenään. Jokai-
nen tolppa vaatii näin ollen oman softan, 
jotta voit ladata autoasi. Osaan saa hankittua 
rfid tageja, millä voit ladata autoa ilman tätä 
softaa. Tässä kun ympäri pk-seutua pörräilee 
niin erittäin usein törmää uuteen operaat-
toriin jossain pysäköintipaikalla. Ja näiden 
softien käyttöönotto kestää niin kauan, että 
ei siinä yleensä ole aikaa jäädä pelleileen sof-
tien kanssa. Eli ei käytetä vaan niitä latureita. 
En tiedä miksi ihmeessä se on niin vaikeaa 
sähköautopuolella käyttää korttia maksami-
seen? Aivan samanlailla kuin polttomootto-
rin tankkaamisessa. Siinä on kortinlukulaite. 
Syötät sinne varausmaksun, lataus alkaa ja 
loppuu kun tämä summa on käytetty ja se 
veloitetaan tililtä. Sähköauton osalta on kuin 
palaisi jonnekin kivikaudelle latauksen kans-
sa. Joku noista miljoonista eri softista pitää, 
mutta minä en pidä. Toki nämä lataustolpat 
hyväksyy myös toisten operaattoreiden sof-
tia/tageja. Mutta niissä on sellainen pieni 
hintapommi. Se lataus on erittäin usein to-
della kallista. Siihen päälle tulee ns. Roaming 
maksu. Minkä myötä lataaminen on usein 
kalliimpaa kuin 98 bensan ostaminen.

Koska sähköautot ovat kohtuu uusia 
markkinoilla niin ohjelmisto bugit on arki-
päivää. Varsinkin VW harrastaa asiakkailla 
beta testausta. Laitetaan markkinoille jo-
ku softan raakile, mikä ei toimi kunnolla. 
Korjataan sitten jälkikäteen jos jaksetaan. 
Auton mukana tulee etäkäyttö ohjelma, 
mistä näet mikä on akun taso, paljon pääset 
ajeleen, viimeisimmän ajon tiedot jne. Voit 
myös laittaa ilmastoinnin tai lämmityksen 
etänä päälle. Esim. auton ilmastointi päälle 
kaupassa käynnin ajaksi, niin autossa oleva 
koira on mukavan viileässä autossa helteen 
aikana. Ihan hyviä ominaisuuksia, jos ne 
vaan toimisi. Erittäin usein ne ei nimittäin 
toimi. Softa ei vaan saa yhteyttä VW-palveli-
miin. Tästä päästään Nissaniin. Työkaverilla 
on Leaf ollut vuosia. Todella harvinaista jos 
Nissanin etäkäyttö softat ei toimisi. Todella 
harvinaista jos autossa on ylipäätään bugeja. 
Nissanilla ei itseasiassa ole edes tapana päi-
vittää autojaan. Sen sijaan VW:llä auto on 
tehtaalta tullessaan täynnä bugeja. Omaan 

autoon on jo kerran tehty ohjelmistopäivi-
tys ja alkusyksystä pitäisi tulla jälleen kerran 
uutta päivitystä. Viimeksi se korjasi jotain 
ongelmia, mutta loi kasan uusia ongelmia. 
Kuten perin utopistiset kulutuslukemat. No-
peusmittari jatkaa edelleen itselläni väpättä-
mistä ja sille ei ole mitään korjausta, ennen 
kuin VW julkaisee uuden softapäivityksen. 
Tässä näemme kuitenkin eron valmistajassa 
joka on jo pidempään tehnyt sähköautoja ja 
valmistajassa joka on vasta aloitellut sähkö-
autojen tekoa.

Jos unohdetaan tämä lataamisen ja oh-
jelmisto bugien tuska, niin itse sähköautoi-
lussa ei ole mitään kummallista. Se on vain 
kovaa ja halpaa ajoa. Varsinkin tuota halpaa. 
Itse käyn erittäin usein Lidlistä hakemassa il-
maista sähköä. Tosin omalla kohdalla en tie-
dä miten ilmaista se on? Nimittäin joka ker-
ta kun vie auton sinne lataukseen, niin tulee 
käytyä Lidlissä. Minkä myötä melkoinen ra-
hamäärä menee kuukaudessa Lidlissä asioi-
dessa. Up ottaa niin surkeasti sähköä vastaan, 
että ei siinä kaupassa käynnin aikana kovin 
paljon sähköä saa autoonsa. Uskoisin omalla 
kohdalla Lidlin hyötyvän melkoisesti tarjo-
amalla ilmaisen latauksen. Sen verran paljon 
tulee nykyään Lidlissä asioitua. Toki muissa-
kin liikkeissä mitkä tarjoaa ilmaista latausta. 
Muutkin ovat huomanneet tämän Lidlin 
ilmaisen sähkön, minkä vuoksi ne latauspis-
teet on erittäin kovalla käytöllä. Uskaltaisin 
varmaan väittää, että Lidlin latauspisteet on 
eniten käytetyt Suomessa? 

Jos nyt olisin ostamassa uutta sähköautoa, 
niin Up ei olisi vaihtoehto. Todennäköisesti 
päätyisin Nissan Leafiin. Ihan vaan kun työ-
kaverin autoa seurannut, niin Leaf tuntuu 
ottavan tuplaten nopeammin sähköä vastaan 
kuin Up, vaikka speksien mukaan Upissa pi-
täisi olla parempi laturi. Leafissa ei ole softa 
bugeja. Se on isompi auto ja silti melkein 
saman hintainen kuin Up. Leafiin saa myös 
kasan extra softia, jotka puuttuu VW:n au-
toista. Leafissa myös auton ominaisuudet 
toimii. Esim. VW kaistavahti on suorastaan 
hengenvaarallinen. Se jostain syystä haluaa 
aina ohjata suojatien kohdalla keskellä tietä 
olevaan korokkeeseen. En tiedä miksi. Mä-
rällä tiellä se tunnistelee ihan omia teitä ja 
haluaa erittäin usein suoraan päin vastaantu-

lijoita tai haluaa ajaa auton ojaan. Syy miksi 
itse kytken aina tämän kaistavahdin pois. En 
tiedä miksi autoon pitää ylipäätään tunkea 
ominaisuuksia, mitkä ei todellakaan toimi? 
Nissanilla sen sijaan ei ole tälläistä ongelmaa. 
Kaistavahti vaan toimii.

Sähköautot on joka tapauksessa se tulevai-
suus. EU viimeistään pitää huolen siitä, että 
et tule tulevaisuudessa saamaan polttomoot-
toriautoja uutena. Tämä aiheuttaa meille 
karavaanareille pienen ongelman. Nimittäin 
jos itselleni haluaisin sähköauton missä on 
vetokykyä vetää nykyistä vaunua niin sellai-
nen vetoauto maksaa vähintään 60 000 €. Ja 
silloin saan valita sitä muutamista eri vaih-
toehdoista. Mutta tarjonta ei ole hurjaa. 
Tuo hinta on vaan vähän sellainen, että en 
tule ikinä ostamaan tuon hintaista autoa. 
Joudun varmaan odottelemaan n. 10 v, että 
noiden autojen hinnat alkaa olla sillä tasol-
la, että voin ostaa niitä käytettynä. Silloinkin 
on suurena riskinä missä kunnossa se akku 
mahtaa olla.

Mainitsinko jo, että sähköautolla on halpa 
ajaa? Itse olen tässä 3 kk aikana saanut au-
ton mittariin jo 10 tkm. Sillä on käyty Tu-
russa, Tampereella, Lahdessa ja Kouvolassa. 
Sen pidempiä reissuja sillä ei ole ajettu. Tänä 
aikana latauskustannukset on ollut alle 20 €. 
Kiitos Lidlin ilmaisten latausten ja työpaikan 
tarjoaman ilmaisen latauksen. Millään polt-
tomoottorilla ei pääse 10 tkm noin halvalla. 
Teoriassa polttoaineessa säästetyillä rahoilla 
voi sitten maksaa auton lyhennyksiä. Itse las-
keskelin ennen sähköauton saamista poltto-
aineeseen kuluvan n. 250 € / kk rahaa. Se on 
yllättävän paljon. Toki se auto millä ajeltiin 
oli hieman kookkaampi kuin tuo Up, ihan 
vaan vetokyvyn takia. Tuo samainen diesel-
moottorin omaava auto on muuten edelleen 
pihassa. Se on pakko olla jos haluaa vetää 
vaunua johonkin. Se on vaan seisontavakuu-
tuksissa kun ei vaunu liiku ja ajoon se ote-
taan kun vaunulla lähdetään reissuun.
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Mallivuoden 2022 uutuudet!
Jälleen tänä vuonna lanseeraamme monta uutta asiaa.  Seuraa KABE jälleen-
myyjien ilmoittelua ja kotisivuja, milloin heillä  tulee uudet mallit näytille. 

Uusi klassikko on syntynyt!  Suositussa Classic-mallissamme on nyt niin paljon 
uutta designia, että se ansaitsee uuden nimen,  ESTATE. Matkailuvaunu on sekä 
 teknisesti että käytännöllisesti katsoen yhä sama, mutta tässä on uusi coolimpi ja  
modernimpi muotoilu.

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi
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#inspiringadventuresADRIA.FI

ALPINA

Alpina on ensiluokkainen, korkean suorituskyvyn matkailuvaunu niille, jotka etsivät parasta mahdollista käyttöaikaa kaikkina 
vuodenaikoina. Erinomainen yhdistelmä muotoilua, suorituskykyä ja mukavuutta, suunniteltu erinomaista lomaelämystä varten. 
Tunne olosi kotoisaksi tyylikkäissä ja nykyaikaisissa asuintiloissa. Adria. Inspiraatio seikkailuihisi.

Kohtaa uusi sukupolvi.

SF-Caravan Espoo ry:n vuosikoko-
us pidettiin 24.5.2021 Helsinki 
Caravan Oy:n tiloissa Vantaalla 

alkaen kello 18.00. Koronan vuoksi tilaisuus 
pidettiin ulkosalla teltassa turvavälejä nou-
dattaen. Jokaiselle kokoukseen osallistuvalle 
jäsenelle annettiin SF-Caravan Espoo ry:n 
t-paita ja lahjakortti Helsinki Caravanin 
myymälään.  Kokoukseen osallistujien kes-

SF-Caravan Espoo ry:n 
VUOSIKOKOUS 
VUONNA 2021

ken arvottiin matkailuajoneuvoon sopiva 
monitoimiuuni. SF-Caravan ry:n puheen-
johtaja Olli Rusi oli vieraanamme ja toi lii-
ton terveiset kokousväelle. 

Helsinki Caravan Oy:n toimitusjohtaja 
Atso Muuronen toivotti osallistujat terve-
tulleiksi. Hän kertoi kiinnostuksen oma-
toimimatkailuun selvästi kasvaneen koro-
na-aikana. Sekä uudet, että vaihdossa tulleet 

&

Neliökuja 5 
 04300 TUUSULA  

ark. 9-17
Täyden palvelun matkailuajoneuvoliike

www.kkkivinen.fi
CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

CARAVAN MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

CARAVAN MYYNTI
Kari Kivinen

0400 817 217

TUO  
VAUNUSI MEILLE 

MYYNTIIN!
HELPPOA  

JA HUOLETONTA 
SINULLE!

MATKAILUKAUSI JATKUU YMPÄRI VUODEN

KOKENUT

&
KATTAVA

TUTUSTU 
2022-MALLEIHIN

KOTI- 
SIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

LÖYDETÄÄN
SINULLE  
SOPIVIN

VAIHTOEHTO!

TERVETULOA 
TURVALLISESTI 

MYYMÄLÄÄMME!

matkailuajoneuvot ovat kiinnostaneet asiak- 
kaita. Matkailuajoneuvon omistajien ja vuok- 
raajien määrä on kasvanut ja innostus leirin-
tämatkailuun Suomessa on lisääntynyt. 

Yhdistyksen perustajajäsen Anssi Siuko-
saari muisteli yhdistyksen perustamiseen  
johtaneita tapahtumia ja iloitsi jäsenmää-
rän myönteisestä kehityksestä. Kaikki alkoi 
muutaman kaveruksen yhteisestä ideasta.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin liittohallituksen puheenjohtaja Olli Ru-
si. Hallituksen jäsenvaalissa saimme jouk-
koomme kolme uutta hallitusjäsentä. 

 

MAARIT JOENSUU
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K aravaanareita kokoontui Kuopion 
Rauhalahdessa 19.−23.7.2021 pi-
dettäville NCT 2021 / Nordic Ral-

ly 2021 -treffeille 88 yksikköä viidestä eri 
maasta. Treffit olivat samalla Nordiska Ca-
ravan Rådet NCR:n eli Pohjoismaisen 
Matkailuvaununeuvoston 50-vuotis- 
 juhlatreffit ja järjestyksessään 57:t 
päivät, sillä vaikka NCR on perus-
tettu vuonna 1971, on PM-päi-
viä järjestetty jo vuodesta 1964 
lähtien. Ensimmäiset Pohjois-

Toisenlaiset
POHJOISMAISET  

KARAVAANIPÄIVÄT
TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: HANNA JOKINEN, JUSSI SEPPÄ, ARMI YLIKORPI

Vuoden 2020 Pohjoismaisia Karavaanipäiviä ei pandemian vuoksi voitu järjestää,  
vaan ne siirrettiin pidettäväksi tänä vuonna. 

maiset treffit järjestettiin Norjassa, Hönfos-
senin Viks Campingissa.

Pandemiahan ei ole hellittänyt, joten tref-
fit olivat, voinee sanoa, pidennetty suoma-
laisten treffi ilman totuttua pohjoismaista 
tunnelmaa.

Ohjelma
Treffien ohjelmatarjonta oli hieman aiempaa 
vaatimattomampi, mutta ei se haitannut- jär-
jestettiinhän treffit muutenkin toisenlaisissa 
tunnelmissa. 

Caramban pokaalit palkintojen jaossa

Haapaniemen nuorisopuhallinorkesteri hoiti musiikkipuolen avajaisissa ja päättäjäisissä

Hannele Viikki ja Ahti Kuikka 
tuovat NCRn lipun päättäjäisiin.

Jokainen treffille osallIstuja 

sai treffipaidan.

Nännikumin heitto ei ole helppo laji

Rauhalahden 
kesäteatterissa 
esitettiin Toivo 
Ryynäsen elämä 
ja teot
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KAUSIKORTTI 
ENSI TALVEKSI 
21/22

159,99€

SAPPEE.FI/SNOWCHALLENGE2021

VARAA HETI

maksa marras-

kuussa!

Alk.
880€

SnowSnow
CHALLENGE 2021

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Sappeen Myyntipalvelusta

Puh. 0207 559 975 tai sappee@sappee.fi

TALVEN 21/22 KAUSIPAIKAT 
NYT ENNAKKOMYYNNISSÄ

Sis. 1 henkilökohtaisen 
kausikortin

Ilman kausikorttia 780€
Kausipaikka käytössä 17.9.2021 – 1.5.2022

SF-Caravan ry:n Koirakerho oli paikalla 
järjestäen ensimmäistä kertaa Match Show:n 
treffeillä. Match Show:ssa olikin runsaasti 
osallistujia, sillä kilpailuun saavat osallistua 
kaikki koirat rotuun ja muotovalioseikkoi-
hin katsomatta. 

Retkiäkin tietysti oli. Kuopioon pääsi tu-
tustumaan opastetulla kiertoajelulla, jossa 
oppaana toimi Kirsi Häkkinen. 

Leiripäällikkö Ahti Kuikka vei halukkaita 
aamupäivän pyöräretkille Saaristokaupun-
kiin ja Kallaveden maisemiin. 

Yksi retki tehtiin Suomen ensimmäiseen, 
vuonna 1995 avattuun Alahovin viinitilaan, 
jossa Risto Hallman esitteli tilan toimintaa. 
Matka Vaajasalon saaressa olevalle viinitilalle 
tehtiin sisävesilaivalla. 

NCR:n 50-vuotisjuhlia juhlittiin juhlapit-
käpöydässä, jossa leiripäällikkö Ahti Kuikka 
puolisonsa Hannele Viikin kanssa tarjosi 
grillimakkaraa treffivieraille. Pitkän pöydän 
lomassa annettiin huomionosoitus Marita ja 
Kaj Friskille Suomesta, joille Kuopion treffit 
olivat jo 45:t PM-päivät. 

Pitkän pöydän lomassa huomioitiin myös 
kauimpaa saapuneet pohjoismaalaiset osal-
listujat eli Norjasta saapuneet Wencke ja Jan 
Isakseen sekä kauimpaa saapuneet osallistu-
jat eli Puolasta saapuneet Mariusz ja Teresa 
Piwowarczyk. 

Pohjoismainen ilta järjestettiin Rauhalah-
den leirintäalueen kupeessa olevalla Jätkän-
kämpällä. Illan ohjelmaan kuului ruokailu 

musiikin ja tarinankerronnan lomassa. Illan 
aikana nähtiin myös tukkilaisesitystä. Poh-
joismainen ilta tarjosi lisäksi mahdollisuu-
den nauttia savusaunasta ja uinnista Kalla-
vedessä. 

Ohjelmassa oli myös joka ilta järjestettä-
vät arpajaiset. Ari Valve möi kortteleissa ja 
tapahtumapaikoilla tehokkaasti arpoja haus-
kuttaen treffivieraita niin myyntipuheillaan 
kuin joka päivä vaihtuvilla asusteillaan.

Rauhalahden leirintäalueen ravintolassa 
oli joka toinen ilta tarjolla orkesteritanssit ja 
joka toinen ilta karaokea. 

Treffiohjelman bonuksena oli mahdollista 
käydä Rauhalahden kesäteatterissa, jossa esi-
tettiin Jaakko Tepon ja Antti Heikkisen käsi-
kirjoittama ja Ismo Apellin ohjaama ”Toivo 
Ryynäsen elämä ja teot”. Pääroolissa nähtiin 
Jamppa Kääriäinen. 

Kortteleiden joka ilta järjestettyjen pitkien 
pöytien lomassa pelattiin bingoa tai heitet-
tiin nännikumia, jonka lisäksi saatiin muuta-
mana iltana nauttia yllätysohjelmasta. 

Pohjoismaiset ajotaitomerkit ja 
Karavaanarin taitoajo

PM-päivien yhteydessä on aina mahdollista 
suorittaa Pohjoismaisia ajotaitomerkkejä, 
niin nytkin. Merkkejä voi tosin suorittaa ai-
noastaan yhdistelmällä. Merkkisuoritusajot 
järjestettiin Kolmisopin Citymarketin park-
kipaikalla.

Ari Valveen asut vaihtuivat päivittäin.

Hanna Jokinen 
toimi PM-päivien 
kuvaajana.

Håkan Bengtsson 
vie NCRn lipun 
Ruotsiin.

Janne Kallio voitti ensimmäisen illan 
arpajaisissa päävoiton.

Koirakerho järjesti Match Shown.

Kortteleiden pitkät pöydä kokosivat väen yhteen.

Rauhalahden toimitusjohtaja Sami Simonen vastaanottaa 
NCRn standaarin Kenneth Björkskogilta.
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HELSINGIN, ESPOON JA VANTAAN YHDISTYKSET 
JÄRJESTÄVÄT YHTEISTYÖSSÄ

AJOHARJOITTELU TAPAHTUMAN
LIUKASRADALLA SYYSKAUDEN AIKANA.

Tapahtumasta kiinnostuneet voivat lähettää viestiä  
osallistumishalukkuudesta osoitteeseen  
ajoharjoittelu@sfcespoo.net. 

Tapahtumasta kiinnostuneita infotaan  
tapahtumasta sähköpostitse. 

Tapahtuma 
järjestetään jos 
kiinnostuneita  

löytyy tarpeeksi!
Samassa paikassa kilpailtiin myös Kara-

vaanarin taitoajon eli Caramban pohjoismai-
sesta mestaruudesta. Kilpailuun osallistui 
treffien luonteesta johtuen tällä kertaa vain 
suomalaisia kuljettajia. 

Yhdistelmäpuolen pohjoismaiseksi mesta-
riksi ajoi Elis Bussman. Toiseksi sijoittui Jan-
ne Kallio ja kolmanneksi Bror-Erik Nyholm. 
Bussman ajoi mestariksi jo 15. kerran. 

Tyylipalkinnon pokkasi Janne Kallio.
Matkailuautopuolen pohjoismaiseksi mes-

tariksi ajoi Juhani Peteri. Toiseksi sijoittui 
Timo Aho ja kolmanneksi Kari Härkönen. 

Carambaa on yhdistelmällä ajettu Mari-
ta ja Kaj Friskin muistin mukaan vuodesta 
1972 lähtien. Alkuaikojen Caramba ei tosin 
juurikaan muistuta nykyistä. 

Matkailuauto nähtiin ensimmäisen kerran 
PM-päivien Carambakilpailussa Norjan Sel-
jordissa vuonna 2016, kun Juhani Peteri ajoi 
näytösajon kilpailun yhteydessä. Matkai-
luautosarja sai pokaalit vuonna 2017, jolloin 
matkailuautosarjan ensimmäiseksi PM-mes-
tariksi ajoi Suomen Karl-Olof Grönholm.

Kiertopalkintoa ja tyylipalkintoa ei mat-
kailuautosarjassa tällä tasolla vielä ole.

Ensi vuonna Ruotsiin

Vuoden 2022 Pohjoismaiset Karavaanipäi-
vät on tarkoitus järjestää Falunissa Ruotsissa 
25.−29.7.2022. 

Caramban tulospalvelussa Birgitta Bussman sekä Bjarne ja Vajlet Sjöblom.

Ensimmäinen ajotaitomerkkiä yrittävä 
lähtee kohta radalle.

Hannele Viikki ja Ahti Kuikka laskevat 
NCRn lipun.

Kilpailu striimattiin eetteriin, kuvaajana Jani 
Mustonen ja Henri.

Savon Sanomat haastatteli 
Olof Bussmania kilpailun 
tauolla

Yhdistelmäsarjan parhaat Elis Bus-
sman, Janne Kallio ja Bror-Erik Ny-
holm.

Tässä suoritetaan ajotaitomerkkiä.
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T ällä kertaa esittelyssä on Suzuki Grand 
Vitara XL-7 2.0 TD vuosimallia 
2005. Vaunu on edelleen täsmälleen 

sama mitä käytettiin Peugeotin ja Subarun 
kanssa. XL-7 on Suzukin malliston suurin 
ja mahtavin malli. Pituuden osalta ollaan ni-
mittäin hyvin lähellä Mitsubishi Pajeron pi-
tuutta. Suzuki ei ole Suomessa tainnut myy-
dä mitään näin isoa peliä edes tuon jälkeen? 
Leveyttä on saman verran kuin normi Grand 
Vitarassa. XL-7 mallin erikoisuus onkin 
7-paikkaisuus, n. 30 cm pidempi akseliväli 
ja 20 cm pidempi peränylitys kuin normi 
Grand Vitarassa. Suzuki ei itse ole tainnut 
koskaan tehdä dieselmoottoreita? 

Suzukin nokalla onkin näkynyt Mazdan, 
Fiatin, Renaultin ja PSA dieseleitä. Tässä yk-
silössä on PSA 2-litrainen diesel, eli aika lail-
la sama moottori kuin esim. Citroen C5:ssa 
vastaavan ikäisenä. Tämä on itseasiassa hyvä 
asia, koska kyseinen moottori on kohtuu 
kestävän moottorin maineessa. Lisäksi vaik-
ka moottori hajoaisi, niin Peugeotin ja Cit-
roenin autoja kyseisellä moottorilla saa puo-
li-ilmaiseksi. Tehoa moottorissa on 110 hv ja 
250 Nm. Nippeli tietona, jos valitsee perus 
5-ovisen Grand Vitaran vaikka vuodelta 

SUZUKI GRAND VITARA XL-7 2.0TD
• Valmistusvuosi 2005
• Teho vakiona 110 hv,  

lastutettuna 138 hv.
• Vääntö vakiona 250 Nm,  

lastutettuna 305 Nm.
• Vetokyky 750/1850 kg
• Kulutus maantiellä n. 7 l/100 km,  

kaupungissa n. 9 l/100 km.
• Omamassa 1810 kg
• Kokonaismassa 2350 kg

2002 dieselmoottorilla, niin sen nokalla on 
muuten Mazdan 2-litrainen diesel. Samaa 
korimallia on siis saanut eri dieselmoottoreil-
la. Moottori taisi vaihtua PSA dieselmootto-
riin 2003–2004? 

Vetokykyä löytyy vain 1850 kg. Yhtä pal-
jon mitä perus 5-ovisessa mallissa. Mootto-
ri on myös täsmälleen sama kuin muissakin 
diesel Grand Vitaroissa. Eli isointa ja mahta-
vinta mallia varten ei ole tehty yhtään sen te-
hokkaampaa moottoria. 
Bensamoottorin osalta 
tähän malliin sai 2.7-lit-
raista bensamoottoria. 
Mitä ei tietääkseni ole 
muissa Suzukin malleis-
sa saanut. Tähän kysei-
seen yksilöön on laitettu 
+80 mm korotus jousiin 
ja alkuperäiset renkaat 
on vaihdettu 2” suurem-
miksi mutarenkaiksi, 
näin ollen tässä yksilössä 
oli n. 9,5 cm alkuperäistä 
suurempi maavara. Tä-
hän autoon joutuu myös 
jo nousemaan. Näillä ei 

tosiaan ole haettu vaunun veto-ominaisuuk-
sia vaan maasto-ominaisuuksia ja varmasti 
tämä maasto-ominaisuuksien korostaminen 
heikentää veto-ominaisuuksia. Korotuksen 
myötä vaunun keula on selkeästi korkeam-
malla kuin perä. Tämä kannattaa ottaa huo-
mioon esim. hidastetöyssyissä. Nimittäin, se 
vaunun perä käy melko alhaalla.

Vedettäessä vaunua huomaa pari ongel-
maa. Tämä auto ei muuten ole mikään ra-

ketti. Jostain syystä tässä dieselmoottorissa 
on myös todella surkea alavääntö. Mutta 
liikkeelle ei silti lähdetä kuten Subarulla, 
eli kytkin käryten tai jatkuvasti sammuen. 
Myös tällä sammuttaa yllättävän usein au-
ton valoihin. Minkä vuoksi tähän autoon 
käytiin laittamassa lastutus. Lastutuksen 
myötä käytössä pitäisi olla n. 138 hv tehoa 
ja 305 Nm vääntöä. Eron huomaa selkeästi 
alkuperäiseen. Lastutus pyydettiin erikseen 
niin, että saataisi hieman alavääntöä enem-
män. Sitä saatiin lisää, mutta ei tarpeeksi. 
Ilman vaunua Suzuki jaksaa hienosti mennä. 
Mutta vaunu kun on perässä niin ongelmat 
alkaa. Liikkeelle lähtö vaunun kanssa on hel-
pompaa kuin Subarulla. Tässä yksilössä on 
5-lovinen vaihdelaatikko. 5-vaihteella ei ole 
toivoakaan vetää, kun auto ei jaksa kulkea. 
4-vaihteella pääsee ok, jos tie on tasainen, 
mutta heti jos tulee mäkeä, niin pakko laittaa 
pienempää vaihdetta kehiin. Ei vaan jaksa 
mennä mäkeä ylös. Ongelmaa ei välttämättä 
olisi alkuperäisen kokoisilla renkailla. Ohit-
taminen maantiellä on myös aivan tuskaa, 
kun auto ei tosiaan kiihdy oikein mihinkään 
vaunun kanssa. Tasaista 80-vauhtia sillä on 
kuitenkin kohtuu helppo pitää, mutta toivoa 
sopii, ettei eteen tule hitaampia autoja. Tällä 
tulee itseasiassa mieleen itsellä muinoin ollut 
Opel Combo 1.3 cdti ja sen huikeat 75 hv. 
Niillä tehoille käytiin muuten Norjassa asti 
vaunu perässä ja olihan se elämys. Ylämäessä 
sai huippuja kelattua n. 60 verran, mutta ei-
pä siitä enempää.

Maantiellä auto kulkee kuin juna vaikka 
vaunu on perässä. Alkuperäisillä jousilla me-
no oli melko vaappuvaa, mutta kun autoon 
asennettiin korotusjouset, millä luvataan 
+300 kg lisää kantavuutta, niin veto-ominai-
suudet muuttui huomattavasti paremmiksi. 
Nyt vaunu ei vie autoa vaan auto vie vau-

nua. Vaunu ei saanut missään vaiheessa enää 
heilauteltua autoa. Suzukissa on myös etuna 
erillinen jakolaatikko. Suzuki muistuttaa ra-
kenteeltaan perinteistä maasturia. Eli erilli-
nen runko, jäykkä taka-akseli ja jakolaatikko 
kytkettävällä nelivedolla ja erillisellä hitaalla 
alueella (normaalisti se on takavetoinen). 
Suzukin vahvuudet eivät ole vaunun vedos-
sa. Ne tulevat esille maastossa. Näitä ominai-
suuksia todella harva yhtään mihinkään tar-
vitsee, mutta Suzukin osalta se on enemmän 
luotu sinne maaston puolelle. Suzukiin on 
saatavilla reilusti kaikenlaista rakentelupa-
likkaa, millä sen maastokykyä parantaa enti-
sestään, paitsi jos nokalla on dieselmoottori. 
Jostain syystä silloin poistuu mahdollisuus 
taka-akselin kytkettävästä lukosta ja uudel-
leen välitetystä jakolaatikosta. Varsinkin tuo 
uudelleen välitetty jakolaatikko olisi ollut 
hyvä hankinta. Saisi paremmat välityssuhteet 
käyttöön. Minkä myötä Suzuki ei välttämät-
tä ryytyisi mäkiin vaunun kanssa. Muutoin-
kin maastossa Suzuki kaipaisi lyhyempiä vä-
lityksiä. 2” alkuperäistä suuremmilla renkail-
la se menee vaan aivan liian lujaa maastossa, 
vaikka kuinka on hidasta aluetta päällä. Nor-
mi kokoisilla renkailla vaunun vetokin olisi 
varmaan hieman helpompaa. Moottori myös 
lämpenee maastossa sen verran, että kytkin 
lopettaa kokonaan toiminnan. Tätä ei esiin-
tynyt koskaan vaunua vedettäessä. Myöskin 
tuo hidas alue oli ihan ok varuste, kun vau-
nua hinkutti parkkiin. Ei kytkin käryä, kun 
hitaalla alueella peruuttelee.

Maantiellä Suzukin alkuperäiset penkit 
eivät tarjoa kovin suurta nautintoa. Ajomat-
ka Vantaalta Tampereelle on jo sen verran 
pitkä matka, että pakko pitää paussia, kun 
hanuri puutuu. Tätä ongelmaa ei esiintynyt 
Subarussa tai Peugeotissa. Vaunun kanssa 
kulutus huitelee n.13 litran nurkilla. Se on 

4-litraa enemmän kuin Subarulla. Tuota voi 
jokainen sitten itse miettiä onko se paljon vai 
vähän. Itsellä ainakin tulee lomareissulla aika 
paljon ajoa, joten mitä pienempi kulutus, 
niin sen halvempaa reissaaminen on. Mikäli 
etsii hyvää vetoautoa vaunu hommiin niin 
tämän korimallin Suzuki ei ole sellainen. 
Tämä on malli esimerkki autosta missä ei 
vaan ole tarpeeksi tehoa, eikä edes lastutus 
pelasta tehottomuutta. Ehkä Peugeotissa ol-
lut 2.2-litrainen moottori olisi ollut tähän 
parempi valinta. Subarusta en ottaisi tähän 
autoon mitään ominaisuutta. Jostain syystä 
Suzuki tuntuu aina suosivan melko tehotto-
mia moottoreita autoissaan. Mikäli ei vedä 
vaunua ja haluaa kohtuu hyviä maasto-omi-
naisuuksia, niin tämä on ihan ok valinta. Jat-
ketaan vielä vetoauton metsästystä.

TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

Täydellistä
VETOAUTOA 

METSÄSTÄMÄSSÄ



3 / 2021 3 / 2021 3130    

Kuulumisia Helsingin yhdistyksestäKuulumisia Helsingin yhdistyksestä TEKSTI: ARMI YLIKORPI   KUVAT: TIMO AHO, ARMI YLIKORPI

KEVÄTKOKOUS SIIRTYI TAAS 
LOPPUKESÄÄN
Pandemia siirsi Helsingin yhdistyksen ke-
vätkokouksen tänäkin vuonna keväästä elo-
kuulle. Kokous pidettiin 4.8.2021 Helsinki 
Caravan Oy:n tiloissa turvallisuusmääräykset 
huomioiden. 

Ennen kokouksen alkua kuultiin muuta-
ma puheenvuoro.

Helsinki Caravan Oy:n toimitusjohtaja 
Atso Muuronen kertoi kokousväelle yri-
tyksen nykytoiminnasta. Yhdistys muisti 
tässä yhteydessä vanhinta, kuluvana vuonna 
45-vuotta täyttänyttä yhteistyökumppaniaan 
ilomantsilaisen Martti Turusen veistämällä 
huomionosoituksella. Yhdistyksemme pu-

heenjohtaja Kim Saarikoski luovutti huo-
mionosoituksen.

SF-Caravan ry:n liittohallituksen jäsen 
Harri Järveläinen välitti ennen kokousta 
kattojärjestön terveiset. Jäsenmäärä jatkaa 
yhä kasvuaan. 

Ennen varsinaisen kokouksen alkua jaet-
tiin myös huomionosoituksia ansioituneille 
jäsenille seuraavasti:
Liiton ansiolevyke: Risto Sippola
Kultainen yhdistysmerkki:Timo Aho
Hopeinen yhdistysmerkki: Kari Virtanen ja 
Göran Wolff
Pronssinen yhdistysmerkki: Hannele Pajunen
Yhdistyksen standaari hopealaatalla: Maarit 
Joensuu ja Lauri Nieminen
Yhdistyksen viiri hopealaatalla: Tero Toivonen

Yhdistyksen hallitus palkitsi lisäksi Mar-
jo-Riitta Björkrothin kunniakirjalla, sillä 
Marjo-Riitta on yhdistyksen ensimmäinen 
nainen, joka on suorittanut suurmestarimer-
kin matkailuautolla.

Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi 
Harri Järveläinen.

Yhdistyksen hallitus esitti kevätkokouk- 
selle, että yhdistyksen uusissa sääntöjen koh-
dassa 11. Tilit havaittu kirjoitusvirhe korjat-
taisiin. Kokous hyväksyi hallituksen esityk-
sen yksimielisesti.

Kokous hyväksyi vuoden 2020 toimin-
takertomuksen muutaman kirjoitusvirheen 
korjauksen jälkeen ja vahvisti vuoden 2020 
tilinpäätöksen myöntäen vastuuvapauden 
vuoden 2020 tileistä ja toiminnoista halli-
tukselle sekä muille tilivelvollisille. Vuoden 
2020 tilinpäätös on ylijäämäinen.

Kokoukselle oli jätetty esitys kunniajä-
senen kutsumisesta yhdistykseen. Sääntö-
määräinen kevätkokous kutsui pitkäaikaisen 
aktiivijäsenen Johanna Pihlajamäen yhdis-

tyksen kunniajäseneksi esityksen mukaisesti. 
Onnittelut Johannalle!

Yhdistyksemme jäsen Ari Rehnfors oli 
lahjoittanut yhdistykselle kylmälaukun, joka 
arvottiin kokouksessa läsnä olevien jäsenten 
kesken Maarit Joensuun toimessa onnetta-
rena. Kylmälaukun voitti Timo Aho. Suuret 
kiitokset Arille lahjoituksesta.

Kiitämme Helsinki Caravan Oy:tä kokous-
järjestelyistä!

YHDISTYKSELLE UUSI 
PERÄKÄRRY
Yhdistyksen vuoden 2002 hallitus päätti 
hankkia yhdistykselle peräkärryn helpot-
tamaan kaluston rahtaamista tapahtumiin. 
Peräkärry ostettiinkin vuonna 2003 ja tuo 
kärry on palvellut yhdistystä hyvin siitä asti. 
Yhdistyksen kaluston laajuus on kuitenkin 
pakottanut yhdistyksen kalustonhoitajan ja 
hallituksen miettimään sitä, kestääkö vanha 
kärry enää rankkaa palvelustaan.

Yhdistyksen kalustonhoitaja Timo Aho 
teki alkukesästä hallitukselle esityksen uu-
demman ja suuremman peräkärryn hank-
kimisesta yhdistykselle. Hallitus päätti yksi-
mielisesti hankkia Ahon ehdottaman kärryn 
yhdistykselle. Yhdistyksemme puheenjoh-
taja Kim Saarikoski allekirjoitti 12.8.2021 
kauppakirjan uudesta kärrystä K&K Kivinen 
Oy:n Karo Kivisen kanssa. Yhdistyksen uusi 
kärry, Eurowagon 5500, pääsee tositoimiin 
seuraavan suuren treffin yhteydessä. 

JUHLIA PANDEMIASTA 
HUOLIMATTA
Yhdistykset ovat viettäneet vuosijuhliaan 
pandemiasta huolimatta. Yhdistyksemme 
on ollut edustettuna SF-Caravan Satakunta 
ry:n 50-vuotisjuhlissa 6.–8.8.2021 Kunin-
kaanlähteellä Kankaanpäässä. Tätä kirjoitta-
essa ovat yhdistyksemme edustajat lähdössä 
SF-Caravan Kerava ry:n 30-vuotisjuhliin 
27.–29.8.2021 Kangaslammelle Nastolaan 
ja SF-Caravan Porkkala ry:n 30-vuotisjuhliin 
4.9.2021 Siuntioon. 

Onnittelut juhliville yhdistykselle myös tätä 
kautta!

SYYSKOKOUS ON TAAS 
TULOSSA
Kevätkokous on vasta saatu pakettiin, kun jo 
on syyskokouksen vuoro. Yhdistyksen sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 3.11.2021 

klo 18.00 Helsinki Caravan Oy:n tiloissa 
osoitteessa Mestarintie 2, Vantaa.

Syykokous katsoo aina tulevaan, jonka 
vuoksi sen päätettävissä on, minkälainen 
yhdistyksen tulevan vuoden toimintasuun-
nitelma on ja minkälaisissa taloudellisissa 
raameissa toimintaa toteutetaan.

Syyskokous valitsee myös ne luottamus-
henkilöt, jotka hoitavat yhdistyksen toimin-
taa tulevana vuonna eli hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Hallituksesta ovat ero-
vuorossa Anne En, Heikki En, Dag Lind-
holm ja Göran Wolff.

MUUTA
Yhdistys on pitänyt vuoden hallussaan 
”Vuoden yhdistys”-pokaalia, pokaali on ol-
lut kunniapaikalla Intiankadulla. Elokuussa 
oli kuitenkin aika lähettää pokaali uudelle 
matkalle, jonka vuoksi yhdistyksemme sih-
teeri Armi Ylikorpi ja toimintatoimikunnan 
puheenjohtaja Timo Aho veivät pokaalin 
SF-Caravan ry:n toimistolle Hämeenlin-
naan. Pokaalin vastaanotti myyntisihteeri 
Anne Nieminen. 

Yhdistyksen syksyn suunnitelmiin kuulu-
vat perinteiset tapahtumat, eli Isänpäiväkah-
vit ja Glögitilaisuus joiden toteuttaminen 
jää nähtäväksi. Tapahtumista ilmoitukset 
toisaalla tässä lehdessä. Huomioithan, että 
tapahtumat saattavat peruuntua.

SF-Caravan ryn myyntisihteeri Anne Nie-
minen otti Armi Ylikorven luovuttaman 
Vuoden yhdistys-kiertopokaalin vastaan.

Turvallisesti kokouksessa.

Palkitut Timo Aho, Göran Wolff, Risto Sippola, Kari Virtanen, Hannele Pajunen 
ja etualalla oleva Marjo-Riitta Björkroth.

Marjo-Riitta Björkroth ja kunniakirja.

Johanna Pihlajamäki, yhdistyksen uusi 
kunniajäsen.

Yhdistyksemme puheenjohtaja Kim Saari-
koski ja sihteeri Armi Ylikorpi luovuttivat 
huomionosoituksen Satakunnan yhdistyk-
sen puheenjohtaja Janne Yli-Kauppilalle 
ja hänen puolisolleen Riikalle.

Yhdistys muisti vanhinta, kuluvana 
vuonna 45-vuotta täyttänyttä yhteistyö-
kumppaniaan huomionosoituksella, Kim 
Saarikoski luovutti huomionosoituksen 
Atso Muuroselle.

Maarit Joensuu arpoi Ari Rehnforsin 
lahjoittaman kylmälaukun.

Yhdistyksen uusi peräkärry, Eurowagon 5500.
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Riihimäellä, erinomaisten 
yhteyksien varrella. 
Varaa ensi talven 
paikkasi ajoissa!

www.hati.fi
Roope 040 845 6178, Jaakko 040 738 4316, nimi@hati-yhtiot.fi
MONIPUOLISET VARASTOINTI-, YLLÄPITO- JA HUOLTOPALVELUT!

- laitteiden pesupalvelut 
- veneiden kuljetuspalvelut  
- akkujen latauspalvelun 
- ionisoinnin sisätiloille 
- osamaksumahdollisuus

Turku
200 km

Hanko
140 km

Helsinki
70 km

Lahti
50 km

Tampere
120 km

Riihimäki

E 12

54

Pesu-

palvelut

läpi vuoden, 

varaa 

aika!



TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI 
2021

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

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

Lisätietoa tapahtumista:

HUOM! Peruutukset mahdollisia. 
Tapahtumien järjestäminen riippuu pandemiasta ja valtioneuvoston ohjeista.

Lokakuu 
29.–31.10. Valojuhlatreffi, Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
23.10. Syystalkoot, Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
 

Marraskuu
3.11. Helsingin yhdistyksen syyskokous SF-C Helsinki
10.11. Isänpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki

Joulukuu 
4.12. Puurojuhla, Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
8.12. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki
31.12. Uusivuosi, Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

ALOITA 
MATKASI 
MEILTÄ!

 PROCARAVAN NUMMELA
Hiidenmäentie 268

03100 Nummela

PROCARAVAN YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska

Ota yhteyttä procaravan.fi/osto
tai soita 020 728 9222

Teemme tarjouksen 24 h sisällä

Noudamme tarvittaessa 
ajoneuvosi

OSTAMME 
AJONEUVOJA!

AJONEUVOT
Laaja valikoima uusia- ja kuntotarkastettuja 
vaihtoajoneuvoja.

VERKKOKAUPPA
Tarvikkeet matkallesi verkkokaupastamme 
24/7. Valikomassamme yli 7000 tuotetta.

HUOLTO
Hyvin huolletulla ajoneuvolla 
matkustaminen on sujuvaa!

VARAOSAT
Suoraan tehtaalta ilman välikäsiä 
edustamiimme merkkeihin!
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TREFFIMAKSU 50€ sis. Valosähkön ja saunan
Kausipaikkalaiset, OHJELMAMAKSU 20€

LEIRIPÄÄLLIKKÖ, MARTTI JARVA

PERJANTAINA 
PORTIT AUKEAA 
klo 12.00

TULOTANSSIT
Ajomies 
tanssittaa
ylisillä 
klo 21-24

GRILLI-
MAKKARAA
klo 21

LAUANTAINA 
OHJELMASSA MM.

VALOTEOS KISA
parhaat 
teokset 

palkitaan

SAMMUTTIMIEN    
TARKISTUSTA

LEVYTANSSIT
Ylisillä 

klo 21-24



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

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Jan Björklöf
040 484 1403 

Joni Peltonen 
050 330 0470

Tervetuloa tutustumaan turvallisesti harrastuksen 
moniin mahdollisuuksiin!

2022 uutuuksien viikko 25.9.-2.10.
la 10-15, su 11-15, ma 8-18, ti-pe 8-17

Pystytettynä Isabella Villa. Monien mah-
dollisuuksien ansiosta voit suunnitella 
oman vapaasti seisovan unelma-Villasi.

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda 
myymälästämme. 

OSTAMME MATKAILU-AUTOJA JA -VAUNUJA!

Ota yhteyttä!
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