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

KANSAINVÄLINEN LEIRINTÄKORTTI CCI
Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat 
alennusta yli 2900 leirintäalueelta 40 
Euroopan maassa. Useat leirintäalueet 
edellyttävät matkustajalta jonkinlaista 
leirintäkorttia. Leirintäkortilla saa yleensä 
alennusta leirinnästä ja kortin voi jättää 
pantiksi passin tai henkilökortin sijaan. 
Kortti voidaan kirjoitta SF-Caravan ry:n jä-
senelle. Kortissa on henkilötietojen (nimi, 
osoite, syntymäaika ja -paikka) lisäksi 
passin tai henkilökortin numero, kortin 
myöntämispäivä ja myöntämispaikka/
viranomainen. Korttihan on voimassa 12 
kuukautta kirjoittamiskuukaudesta ja sen 
hinta on 10 euroa. 

HUOM! Mikäli passi on vähemmän aikaa 
voimassa kuin vuoden kortin tilaamisesta, 
kortti kirjoitetaan sille ajalle, kun passi on 
voimassa.

Kansainvälisen leirintäkortin voit tilata 
karavaanarit.fi	 -sivuston	 verkkokaupasta	
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/	 tai	pu-
helimitse SF-Caravan ry:n toimistolta puh. 
03 615 311. Kortin toimitusaika on noin 
1–2 viikkoa.

Verkkokaupasta tilattaessa postikulut 4 
euroa. Toimitus puhelin- tai sähköpostiti-
lauksissa postiennakolla. Postiennakkoti-
lauksissa postikulut ovat 12 euroa.
HUOM! Korttia ei toimiteta ulkomaille.
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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 SFC-jäsen 24,00 €
Mittarisähkö / kWh 0,35 €
Ilman mittaria / vrk 1.9.–31.5. 10 €
Ilman mittaria / 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 28 €
Tapahtumamaksut erikseen.

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!

Nipsukerho kokoontuu 
taas Helsingin 

yhdistyksen toimistolla

tiistaina 11.10.2022 
klo 18.00.

Sisäänkäynti takaovesta.
Illan aikana tehdään omia käsitöitä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Päivi Sippola, puh 050 401 1230, 

sippola60@hotmail.com

SF-CARAVAN HELSINKI ry:n 
sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään 1.11.2022 kello 18.00  

Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, 
osoitteessa 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

KOKOUSKUTSU
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Puheenjohtajien terveisetPuheenjohtajien terveiset

Tämän vuoden kevät oli hieman myöhässä, mutta kun kesä 
alkoi, niin hellepäiviä riitti. Ja olipa loma tänä kesänä mihin 
aikaan tahansa, niin varmasti sai aurinkoisia ja lämpimiä ke-
säpäiviä. Hieman saimme hyvitystä viime talven lumimyrä-
köille.

Koronarajoitusten loputtua saimme viimein järjestettyä 
Vantaan Tallin Nostalgiatapahtuman. Järjestyksessään toinen 
Nostalgiatapahtuma järjestettiin elokuussa ja tämän yhtey-
dessä järjestettiin lapsille oma tapahtuma. Molemmista löy-
tyy kuvia ja tarinaa myöhemmin tässä lehdessä.

Perinteiset Muskarit vietettiin myös elokuun lopulla. Ti-
laisuudessa liiton puheenjohtaja Olli Rusi luovutti yhdistyk-
semme sekä liiton kunniajäsenelle Lars Dahlbergille liiton 
platinamerkin. Hetki oli todella juhlava ja meni monella 
tunteisiin. Myös tästä lisää tässä lehdessä.

Kustannusten nousu koettelee meitä kaikkia. Ajoneuvojen 
polttoaineista on jouduttu maksamaan huippuhintoja. Nes-
tekaasun hinta on noussut. Sähkö saattaa olla kohta säännös-
teltyä ja hinta on kova. Ikävä kun kaikki nämä energialähteet 
kohdistuvat meille rakkaaseen harrastukseen. Mutta emme 
ainakaan kartuta Putinin sotakassaa. Ja toivotaan, että Venä-
jän hyökkäyssota loppuisi pian ja hintataso tulisi taas siedet-
tävälle tasolle.

Vantaan yhdistykseen on tullut mukavasti uusia jäseniä 
ja toivotan kaikki tervetulleeksi tämän harrastuksen pariin. 
Meidän oma karavanalueemme on Riihimäen kupeessa Ryt-
tylässä ja kutsunkin teidät tutustumaan alueeseen. Tulette 
saamaan meiltä kirjeen, jossa on mukana lipuke, joka oikeut-
taa ilmaiseen viikonloppuun mahdollisine treffimaksuineen. 
Viikonloppuisin alueella onkin paikalla kokeneita karavaana-
reita, joilta saa hyviä vinkkejä ja opastusta harrastukseen. 

Meidät löydät;
netissä: https://sfc-vantaa.fi
Facebook: facebook.com/vantaantalli
Instagram: instragram.com/vantaantalli

Syysterveiset

Tervehdys lukija,

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

SF-Caravan Espoo ry
Kimmo Ruoho
puheenjohtaja

SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja

Perinteiseen tapaan tätä jälleen kirjoitetaan myöhässä. Lehden 
aineistopäivät tulevat aina jotenkin yllätyksenä ja aivan liian no-
peasti.

Mutta keväällä pidettiin Espoon yhdistyksen vuosikokous. 
Pitkäaikainen sihteerimme Martti Monto lopetti hallituksessa. 
Samalla myös Seppo ja Maarit Joensuu lopettivat hallituksessa, 
sekä Jorma Koukkunen. Itselle Martti, Seppo ja Maarit on ollut 
henkilöitä, joilta voi kysellä mitä vain yhdistykseen liittyvää ja 
vastaus tulee yleensä heti. Nyt ollaankin mielenkiintoisessa tilan-
teessa, kun itse olen hallituksessa pisimpään ollut henkilö, mutta 
minulta ei kyllä vastauksia tule saman tien. Saimme hallitukseen 
kaksi uutta jäsentä ja sopivasti löytyi myös vapaaehtoinen kor-
vaamaan Martin sihteerinvirka. Uuden sihteerin saappaat ovat 
todella isot Martin jälkeen. Olemme yhden hallituskokouksen 
pitäneet kevään jälkeen ja näyttäisi kyllä aika hyvälle. Toivotan 
mukavia eläkepäiviä vanhoille hallitusjäsenille.

Ämmäsmäen osalta alue alkaa pikkuhiljaa täyttyä. Siellä on 
joitain paikkoja kirjoitushetkellä vapaana. Tilanne elää koko 
ajan. Tällä viikolla olemme tapelleet Ämmäsmäen portin kanssa. 
Ilmeisesti portin lukijan kanssa on ongelmia. Hieman on haas-
tavaa saada korjaajaa portille. Samalla huomattiin, että meidän 
tiedoitus Ämmäsmäen käyttäjien osalta ei ole kovin toimivaa. 
Tehdään tähän muutos tulevaisuudessa. Olemme myös siirtä-
mässä Ämmäsmäen sopimuksien tekoa täysin digitaaliseksi. Ny-
kyinen on melkoinen paperihelvetti. Lisäksi kun ne paperit on 
säilytettävä jossain. Meillä on myös ollut ongelmana, kun Äm-
mäsmäessä tehdään sopimuksia niin siellä voi sataa. Eikä siellä 

Espoon yhdistyksessä muutoksia
ole minkäänlaista sadesuojaa. Tähän pähkäiltiin ratkaisuna pien-
tä mökkiä, mutta selvitysten myötä kustannukset karkasi aika pa-
hasti kädestä ja meidän olisi itse pitänyt nikkaroida koko mökki 
kasaan. Sellainen ei vain ole mahdollista. Joten koska olemme 
karavaaniyhdistys, niin päädyimme ostamaan yhdistykselle asun-
tovaunun. Saimme hyvällä diilillä ostettua Adrian 743 UK vau-
nun. Kyseessä on n.10 m pitkä vaunu, joten se on aika jäätävän 
kokoinen kampe. Idea on, että tarvittaessa hallitus voi kokoontua 
kyseisessä vaunussa, joten sieltä on löydyttävä tilaa. Lisäksi voim-
me siellä säilyttää Ämmäsmäkeen liittyvää roipetta. Vaunu toimii 
myös hyvänä tukikohtana mahdollisissa tapahtumissa. Saimme 
vaunuun mukaan ison markiisin ja teltan, joita on sitten mah-
dollista hyöty käyttää tapahtumissa.

Muistakaa myös, että kausihan ei pääty kesään. Syksyllä on 
myös mukava reissailla.

Syysterveisin

Kun nyt corona vihdoin alkoi hellittää otettaan, saimme 
riesaksemme kohoavat polttoaineen hinnat. Jotkut ennustavat, 
että ensi talvena energian hinnat nousevat melkoisen rajusti. 
Tätä kirjoitettaessa polttoaineiden hinnat ovat hienoisessa las-
kussa eikä sähkökään ole, joitain tilapäisiä huippuja lukuun 
ottamatta, lähtenyt rajuun nousuun. Sittenhän tuon näkee.

Joka tapauksessa dieselin hinta on todennäköisesti vaikut-
tanut jonkin verran matkailuun. 

Näppituntumalla porukka on liikkunut lyhyempiä matko-
ja ja ehkä oleskellut enemmän leirintäalueilla. Tietysti suun-
taamalla Baltiaan ja Puolaan on selvinnyt pienemmillä polt-
toainekuluilla. Omalta osaltani tuo ensimmäinen vaihtoehto 
toteutui tänä kesänä. Toinen syy Suomessa pysymiseen oli 
oma vikani, kun en huomannut ajoissa, että matkustusasia-
kirjani olivat vanhentuneet. En viitsinyt mennä Pasilaan sei-
somaan koko päiväksi. Tämänkin asian voisivat viranomaiset 
yrittää hoitaa paremmin, kun kuitenkin kiskovat noista do-
kumenteista kasan euroja.

Parin viikon reissu tuli kuitenkin tehtyä, kävimme ajele-
massa Saaristoreitin ja jatkoimme siitä edelleen pohjoisem-
maksi. Käytimme enimmäkseen SFC-alueita, alueet olivat 
erittäin hyviä ja isännät vieraanvaraisia. Jotain kritisoitavaa 
kuitenkin löytyy, nimittäin liikuntaesteisille varatut tilat. 
Eräällä alueella invasuihkuun oli varastoitu kaikenlaista ta-
varaa, joten pyörätuolilla sinne ei ollut mitään asiaa. Toisella 
alueella oli hieno tukirakennus erinomaisine tiloineen, mutta 
kyseinen rakennus oli jostain syystä ympäröity kerroksella se-
peliä. Rollaattori jäi oitis jumiin. Olihan näitä samantapaisia 
ongelmia useassa paikassa, isäntien avulla noista kuitenkin 
useimmiten selvittiin tavalla tai toisella.

Liitto voisi oikeastaan ottaa tuosta kopin ja laatia jonkin-
laisen oppaan leirintäalueille. Invalidiliitosta saisi varmaan-
kin asiantuntevaa apua ohjeiden laatimiseen.

Yhdistyksemme järjesti yhteistyössä Pääkslahden Karavaa-
narit ry:n kanssa Possutreffit kesäkuun puolessa välisä. Treffit 
olivat mukavat ja possu hyvää, mutta osallistujamäärä oli pa-
ha pettymys. Tappiota tuli. Onkin mietittävä, järjestetäänkö 
tällaisia tapahtumia tulevaisuudessa. Jos teillä on jonkinlaisia 
ajatuksia näistä treffiasioista 
tai jokin muu asia askarruttaa 
tulkaa keskustelemaan asias-
ta. Vuosikokouksemme mar-
raskuun alussa tarjoaa tähän 
oivan tilaisuuden, tulkaa ja 
vaikuttakaa asioihin. Ei siellä 
välttämättä töihin joudu.

Syysterveisin

Hyvää alkavaa syksyä

MITEN YHDISTYSTEMME 
JÄSENEKSI?

Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen jä-
senlehti. 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 liit-
tymisen edellä mainitun jäsenrekisterin kautta (jasenrekis-
teri@karavaanarit.fi tai http://www.karavaanarit.fi/jase-
nyys/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 €–25 €.
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VANTAAN TALLIN 

VALOJUHLAT
21.–23.10.2022

Portit aukeavat perjantaina klo 12.00

Tulotanssit perjantaina, Tanssiorkesteri 
soittaa Ylisillä klo 21.00–24.00
Grillimakkaraa klo 21.00

Lauantaina ohjelmassa mm.
Valoteos-kisa, parhaat teokset palkitaan
Sammuttimien tarkastusta
Levytanssit Ylisillä klo 21.00–24.00

Treffimaksu 50 € / sisältää valosähkön  
ja saunan
Kausipaikkalaisten ohjelmamaksu 20 €

Leiripäällikkö Martti Jarva

Tervetuloa
Isänpäiväkahveille 

Helsingin yhdistyksen toimistolle 
10.11.2022

klo 15.00–19.00 välisenä aikana.

järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Tervetuloa
GLÖGITILAISUUTEEN

Helsingin yhdistyksen toimistolle
13.12.2022 klo 15.00–18.00

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

H elsinki Caravan Oy:n toimitusjoh-
taja Atso Muuronen kertoi ennen 
kokouksen alkua yrityksen toimin-

nasta ja liittohallituksen jäsen Irmeli Valve 
vastaavasti kattojärjestömme toiminnasta.

Martti Monto oli ennen kokouksen alkua 
ilmoittanut, ettei hän enää ole käytettävis-
sä valittaessa yhdistykselle uutta hallitusta. 
Martti toimi ennen Espoon yhdistyksen 
toimintaan mukaan tuloa Kultahiekan alue-
toimikunnassa neljä vuotta. Martti on toi-
minut yhdistyksen sihteerinä vuodesta 1992 
lähtien, ollen näin tähän mennessä yhdistyk-
sen historian pitkäaikaisin sihteeri. Martti 
on sihteerin toimensa ohessa ollut mukana 
monen oman yhdistyksen, Etelä-Suomen 
yt-alueen ja naapuriyhdistysten tapahtumien 
järjestelyissä. Martti toimi yhteisen jäsen-
lehden päätoimittajana vuosina 2003-2007. 
Yhdistyksen hallitus muisti Marttia huo-
mionosoituksella.

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI 

SF-Caravan Espoo ry:n
VUOSIKOKOUS TOI MUKANAAN 

MUUTOKSIA
Espoon yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
järjestettiin 30.5.2022 Helsinki Caravan Oy:n tiloissa. 
Kokoukseen saapui mukavasti jäseniä.

Helsinki Caravan Oyn toimitus-
johtaja Atso Muuronen kertoi 
yrityksen toiminnasta.

SF-Caravan ryn liittohallituksen jäsen 
Irmeli Valve kertoi kattojärjestön toimin-
nasta.

Martti Monto tar-
kastaa jäsenkortit.

Kokoukseen saapui 

mukavasti jäseniä.
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Maarit ja Seppo Joensuu, Jorma Koukku-
nen sekä Juha Rakkola lopettivat niin ikään 
toiminnan. Juhan aktiivitoiminta alkoi yh-
distyksen 20-vuotisjuhlista vuonna 1995 
kun hän toimi treffeillä kuuluttajana. Juha 
valittiin samana syksynä yhdistyksen hal-

Irmeli Valve toimi kokouksen puheenjohtajana, yhdistyksen 
puheenjohtaja Kimmo Ruoho seuraa kokouksta.

Minna Joensuu esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen kokoukselle.

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Kimmo Ruoho ja hallituksen 
jäsen Juha Rakkola luovut-
tivat Martti Montolle huo-
mionosoituksen.

ja Juha tiedottajana. Maarit, Juha ja Seppo 
ovat niin ikään olleet mukana naapuriyhdis-
tysten tapahtumien järjestelyissä.

Kiitämme edellä mainittuja henkilöitä 
heidän työstään yhdistyksen hyväksi.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettiin vuoden 
2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuva-
paus hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.

Kokous valitsi Kimmo Ruohon yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi vuosille 2023–2024.

Hallituksen jäsenmäärä aiheutti vilkasta 
keskustelua. Hallituksen jäsenmääräksi pää-
tettiin lopulta viisi. Hallitukseen valittiin uu-
siksi jäseniksi Jaana ja Matti Räty. Hallituk-
sen muut jäsenet ovat Markku Rintamäki, 
Olli Rosquist ja Kari Sipiläinen. 

Yhdistyksen tilintarkastajaksi ja varatilin-
tarkastajaksi valittiin uudet henkilöt. Yhdis-
tyksen tilintarkastajaksi valittiin Jarmo Täh-
tinen ja varatilintarkastajaksi Jani Holmi.

Kokous hyväksyi vuoden 2022-2023 toi-
mintasuunnitelman ja talousarvion muuta-
man korjauksen jälkeen. 

Kokouksen lopuksi arvottiin kokoukseen 
osallistuneiden kesken sisustustakka. Arpa-
onni suosi Armi Ylikorpea. 

Yhdistyksen 
sihteeri Martti 

Monto tarkistaa 
papereita.

Irmeli Valve suoritti 
sisustustakan arvonnan.

Sisustustakan voittaja  
Armi Ylikorpi.

V ietimme 11.6.2022 Vantaan Tallilla 
perinteistä kevätpetanque-kisavii-
konloppua kauniin, lämpimän ja 

aurinkoisen sään vallitessa.
Pelaajia oli viikonloppuna useammasta 

yhdistyksestä, Lahti, Kouvola, Nurmijärvi ja 
Vantaa mainitakseni. 

Pelaajamäärä oli myös erinomainen, naisia 
7 pelaajaa ja miehiä 18 pelaajaa. Siinä

joutui pelaamaan useamman kierroksen, 
ennen kuin voittajat olivat selvillä.

Ja tietenkin kisapäivään kuuluivat myös 
makkaranpaistot ja kahvit pullan kera, sau-
nomisia unohtamatta.

Illalla kokoonnuttiin Tallin Alisille ka-
raoken merkeissä ja samalla oli myös jälki-
pelit.  

Vantaan Tallin
KEVÄTPETANQUE

Tulokset olivat seuraavat:

Naiset: 1. Pirjo Huotari
 2. Ulla Peräkylä
 3. Nina Tarvainen

Miehet:   1. Matti Leinonen
 2. Mauri Oksa
 3. Jani Pursiainen

Tuomarina hääri Martti Jarva

Varjossa on hyvä odottaa vuoroaan.

Rata-
tuomari.

Naisten kilpailun 
parhaat.

Miesten kilpailun parhaat.

Tarkka mittaus 
menossa.

Kilpailussa 
oli tällä 

kertaa 
mukana 

kilpailjoita 
monesta 

yhdistyk-
sestä.

litukseen ja hänen toimintakautensa alkoi 
1.1.1996. Juha toimi yhdistyksen puheen-
johtajana vuosina 1998–2013 ja 2019–
2020. Maarit tuli mukaan hallitustoimintaan 
vuonna 1998 ja Seppo vuonna 2013. Maarit 
on toiminut yhdistyksen rahastonhoitajana 
monen vuoden ajan ja Seppo yhdistyksen 
puheenjohtajana vuosina 2014–2018. Maa-
rit ja Juha ovat lisäksi olleet aktiivisesti mu-
kana myös Etelä-Suomen yt-alueen eli ES-
MY:n toiminnassa, Maarit rahastonhoitajana 
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H elsingin yhdistys järjesti yhdes-
sä Pääkslahden Karavaanarit ry:n 
kanssa 10.–12.6.2022 Pääksin Pos-

sut Pääkslahdessa. Treffit olivat yhdistysten 
ensimmäiset yhdessä järjestetyt treffit. Ke-
säisessä säässä järjestetyille treffeille osallistui 
104 yksikköä.

Ohjelmallinen takapakki  
ennen treffiä

Treffien yhteydessä oli tarkoitus ajaa kuluvan 
vuoden Caramba Cup:in toinen osakilpailu, 
mutta toisin kävi. Treffien suunnittelutiimi 
ei onnistunut saamaan kilpailuun tarvittavaa 
ajokenttää järkevän matkan päästä Pääks-
lahdesta. Vihdin kunta hylkäsi tiimin ano-
muksen eikä myöskään Liikenne Satuli Oy 
antanut lupaa oman kenttänsä käyttämiselle.

Osakilpailu siirrettiin tämän vuoksi Han-
koon. 

Ohjelmaa kaikenikäisille

Treffiperjantain ohjelmassa oli sisäänajon li-
säksi ystävien tapaamista ja uusiin tuttaviin 
tutustumista. 

Illan esiintyjä trubaduuri Petri Pietilä tans-
sitti treffivieraita Tipulassa. Tanssien lomassa 
saattoi hakea iltapalaa Dogs & Deli:n gril-
likärrystä. Kärrystä löytyi herkkuja niin pie-
neen kuin suureen nälkään. 

TEKSTI: ARMI YLIKORPI • KUVAT: ARI KETTUNEN, VEIJO RAHIKAINEN, ARMI YLIKORPI

PÄÄKSIN POSSUT
Pääkslahdessa

Juhlallinen lipunnosto.

Tervetuloa treffeille.

Trubaduuri  
Petri Pietilä.

Dogs & Delin grillikärryllä lähti nälkä, asiakkaina Göran 
Wolff ja Armi Ylikorpi.

Sisäänajo sujui 
joustavasti.

Lipunnostajat vas Jimmy Ollas, Jari Savolainen, Elli Lemmetti, 
Merja Jylhämäki-Lemmetti, Kari Louhos ja Helena Louhos.

Kottikärryskaba ei ollut helppoa, Niina Koskela ja Terttu Kuu-
sisto kannustavat kilpailijaa.

Paten Boltsi vaatii tietynlaista tekniikkaa.

Helena Louhos valmisti lasten 
diskoon tarvittavat popparit.

Lauantai aloitettiin juhlavasti lipunnos-
tolla ja asiaan kuuluvilla puheilla. Treffien 
avajaisten jälkeen kisattiin kottikärryskaban 
ja Paten Boltsin paremmuudesta. Bingo ke-
räsi Tipulaan melkoisen määrän innokkaita 
pelaajia. Lapset pääsivät edellä mainittujen 
ohjelmien lisäksi vielä osallistumaan dis-
koon, jonne aikuisilla oli pääsy kielletty. 
Diskon lomassa nautittiin poppareista ja 
limusta.

Lauantain kunniavieras, possu, saapui 
alueelle alkuiltapäivästä Katajan liha Oy:n 
auton kyydissä. 

Possua lisukkeineen riitti kaikille eikä ke-
nenkään tarvinnut olla nälissään. Eräs treffi-
vieras kuitenkin valitteli sitä, että hänelle oli 
kerrottu possun olevan valmiiksi leikattua 
eikä hän tulisi näkemään possun kasvoja. 
Toisin kuitenkin kävi ja henkilö pohti, raas-

Christa Malmsten  
veti lasten ja aikuis-
ten yhteisen bingon.

Possu on saapu-
nut alueelle.

Ruokajono  
liikkui ripeästi.

Pääkslahden Kara-
vaanarit ryn puheen-
johtaja Jari Savolai-
nen piti puheen.

Helena Louhos ja Nina 
Nyyssönen luovuttivat 
arpajaisvoittoja, asiak-
kaana Tapio Lehtinen.
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kiiko hän syödä possuraukkaa. Ruokahalu 
taisi kuitenkin lopulta voittaa.

Lauantai-illan esiintyjä Kuudes Joulu-
kuu-orkesteri keräsi Tipulaan lattian täydeltä 
tanssijoita. 

Arpajaisten seitsemän arvokkainta pal-
kintoa arvottiin orkesterin ensimmäisellä 
tauolla. Arpajaisten päävoiton, grillin, voitti 
Seppo Laakso. 

Sunnuntai on treffeillä aina sellainen läh-
dön tunnelma -päivä eikä sunnuntaille tämän 
vuoksi ole suunniteltu juurikaan ohjelmaa. 

Aamukävelyksi oli järjestetty perinteinen 
luontopolku sillä poikkeuksella, että aikuis-
ten kysymykset löytyivät vasta maaliin tul-
taessa. Kysymysten etsiminen ihmetytti aika 
monta kiertämään lähtenyttä. Eräs luonto-
polulta palannut henkilö totesi, että ”minua 
on huijattu ennenkin, muttei koskaan vielä 
näin pahasti”. Aikuisten kysymyksistä puolet 
käsitteli Helsinkiä ja puolet Vihtiä. Yhtään 
sellaista lappua, jossa olisi ollut kymmenen 
oikein, ei löytynyt. 

Sunnuntai-aamuna pääsi myös lunasta-
maan loput illalla arvotut arpajaisvoitot. 

Treffien suunnittelutiimi oli kokouksis-
saan pohtinut alueen pesutilojen kapasi-

Kuudes Joulukuu-orkesteri.

Illan  
tunnelmaa.

Lauantai-iltana arvottiin 
muutama arpajaisvoitto, 
Hannele Pajunen hakee 
voittonsa Armi Ylikorvelta.

teettia ja päätynyt siihen, että alueen kaikki 
saunat olivat käytössä treffien aikana. Ranta-
saunaan pääsi lauantaina lähes vuorokauden 
ympäri. Rantasaunan yhteyteen oli lisäksi 
hankittu erillinen saunakärry, joka sai sau-
nojilta hyvää palautetta. Löylyt ja löylystä 
näkyvä maisema olivat mahtavat. 

Seppo Laakso 
voitti arpajais-
ten päävoiton.

Leirintävastaava 
Timo Aho ja leiri-
päällikkö Jimmy 
Ollas.

SF-Caravan 
Helsinki ryn 
puheenjohtaja 
Kim Saarikoski 
piti puheen.

Saunakärry 
sai hyvää 

palautetta.

Kiitämme

Kiitämme yhteistyöyhdistystämme Pääks-
lahden Karavaanarit ry:tä yhteistyöstä tref-
fien toteuttamisessa ja toimintaamme tuke-
neita tahoja. 

V ietimme juhannusta Vantaan Tallilla 
erittäin kauniin ja lämpimän sään 
vallitessa.

Juhannus alkoi aattona, kun laitoimme 
klo 14 pitkän pöydän suurelle nurmikolle ja 
jokainen toi pöytään omat ruokansa ja juo-
mansa. Yhdistys oli ostanut 11 kg uusia pe-
runoita ja voit, jotka tarjoiltiin ruokailijoille.

Niin se iltapäivä vierähti mukavasti kivassa 
seurassa.

Niina oli täyttänyt hiljattain pyöreitä vuo-
sia ja hän halusi tarjota kaikille myöhästy-
neet synttärimansikkakakut ja boolit, snap-
seja unohtamatta.

Klo 18,00 oli ohjelmassa lipunnosto juh-
listamaan keskikesän juhlaa huuliharpun ja 
Siniristilippu-laulun siivittämänä, jonka jäl-
keen alkoivat naisten ja miesten saunavuo-
rot. 

Isäntä oli luvannut saunojille myös vihdan 
käytön, vaikka se tiesi siivoojille enemmän 
työtä.

Päivän painuessa iltaa kohti alkoivat lato-
tanssit Tallin vanhassa ladossa, kyllä tanssi-
joita riitti seuraavan päivän puolelle.

Juhannuspäivä oli pyhitetty hiljaiselolle ja 
kauniista päivästä nauttimiselle, illalla jälleen 
saunottiin ja nautittiin toistemme seurasta.

Mukana oli myös  Päivi, Kassu, Sinikka ja 
Mara.

Juhannus 
VANTAAN TALLILLA

Synttärikakku 
juhannusaattona.

Juhannusaaton 
pitkä pöytä.

Juhannusaattona 
syötiin pitkässä 

pöydässä.
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Helsingin yhdistyksen perinteiseksi 
muodostunut rannaltaongintakilpailu 
järjestettiin 31.8.2022 Uutelassa koleassa 
kelissä, sillä koko kesän kestänyt lämmin 
sää oli ykskaks muuttunut syksyiseksi. 
Tämän vuoden kilpailuun ei saapunut 
osallistujia entiseen tapaan, ehkä juuri tuon 
kolean kelin takia.  

UUTELASSA
ongittiin taas

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

K alat eivät pahemmin tänä vuonna 
välittäneet kilpailijoiden tarjoamista 
herkuista, vaan saalis jäi kaikilla nor-

maalia pienemmäksi. 
Naisten sarjan voiton vei Päivi Sippola 

140 grammaa painavalla saaliilla ennen Pirjo 
Seppää, jonka saalis painoi 110 grammaa.

Miesten sarjan voiton vei Terho Rikkonen 
620 grammaa painavalla saaliilla. Ari Ket-
tunen sijoittui toiseksi 200 grammaa paina-
valla saaliilla ja Tapio Lehtinen kolmanneksi 
110 grammaa painavalla saaliilla. 

Lukumäärällisesti eniten kalaa (10 kpl) 
saaneen palkinnon vei Terho Rikkonen. Pie-
nimmän kalan (250 g) ja suurimman kalan 
(12 g) palkinnot pokkasi niin ikään Terho 
Rikkonen.

Kokonaiskilpailun voitto ja kiertopalkinto 
vuodeksi menivät nekin Terho Rikkoselle.

Kilpailun aikana nousi jälleen esiin kysymys siitä, kuinka monta 
kertaa Uutelassa on ongittu. Aikakirjat kertovat, että Uutelassa on 
ongittu 24 kertaa joista 19 kertaa peräkkäin. Ensi vuonna olisi siis 
25-vuotijuhlakilpailun vuoro.

Illan aikana juotiin perinteiseen tapaan nokipannukahvia, syö-
tiin eväitä ja vaihdettiin kuulumisia. Ensi vuonna kisataan taas sa-
massa paikassa. 

Kiitos kaikille osallistujille mukavasta illasta! 

KAUSIKORTTI 
ENSI TALVEKSI 
22/23

159,99€
HINNALLA!

ALLE
4 PÄIVÄN

VARAA HETI

maksa marras-

kuussa!

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Sappeen Myyntipalvelusta

Puh. 0207 559 975 tai sappee@sappee.fi

SnowSnow
CHALLENGE 2022

TALVEN 22/23 KAUSIPAIKAT 
NYT ENNAKKOMYYNNISSÄ
Sis. 1 henkilökohtaisen 
kausikortin

Ilman kausikorttia 780€
Kausipaikka käytössä 16.9.2022 – 1.5.2023

SAPPEE.FI/SNOWCHALLENGE2022

Alk.
890€

Risto Sippola 
kirjasi ilmoit-
tautumiset.

Jussi Seppä punnitsi saaliit.

Terho Rikkonen on löytänyt  hyvän paikan.

Ongintakilpailuun osallistuneet yhteiskuvassa.Ongintakisa on alkamassa.

Terho Rikkonen, 
Ari Kettunen ja 
Tapio Lehtinen.

Mukava 
onginta-
paikka.

Päivi Sippola ja 
Pirjo Seppä.

Kaksi 
tornia.
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K oitti vihdoinkin se viikonloppu, kun 
Agility MM-kilpailun aika koitti.  
SF-Caravan Vantaan ry:tä oli pyydet-

ty avustamaan tapahtumaan. Yhdistyksem-
me huolehti Caravan-alueen pysäköinnistä, 
parkkeerauksesta sekä tietysti oikeista tur-
vavälien riittävästä etäisyydestä. Kaikki eri 
maista tulevat kun eivät olleet meitä aitoja 
oikeita karavaanareita. 

Aluetta oli vaunuille ja teltoille onneksi 
varattuna kaksi suurta nurmikenttää. Kaikki 
saivat kasata katokset, aitaukset ja teltat niin 
ihmisille kuin koirille. Kaikki läheiset ystä-
vätkin pääsivät vierekkäin, kunhan kertoi-
vat siitä meille saapuessaan alueelle. Kaikki 
olivat hyvin tyytyväisin leiripaikkoihinsa ja 
alueelle hankittuihin palveluihin.

Paikalle oli saapunut nelisenkymmentä yk-
sikköä ympäri Eurooppaa. Caravan-alueella 
yöpyi kilpailijoita yhdeksästä eri maasta Eu-
roopasta. Hotelleissa, sukulaisten ja ystävien 
luona vieraili varmaan myös paljon kilpaili-
joita koirineen ja perheineen.

Koiria oli tässä joukossa nelinkertainen 
määrä ihmisiin nähden. 

Meillä oli ilo toivottaa kaikki paikalle saa-
puneet tervetulleiksi, välillä jopa elekieltä 
käyttäen, ennen kuin pelastajamme Nina 
Nyyssönen saapui paikalle.

Hoidimme alueella päivystystä vuorokau-
den ympäri. Päivisin vähintään 4–5 henkilö 
voimalla ja öisin kahden henkilön voimin. 
Onneksi mitään haavereita ei koko aikana 
sattunut.

Kari Koskinen oli varannut meille toimit-
sijoille Suomen Agilyliitolta toimitsijavaat-
teet. Päivin ”mieliväriset” iloisen vaalean-
punaiset T-paidat ja tummansiniset paksut 
lämpimät hupparit. Vaatteissa luki selässä 
CREW-teksti ja sponsoreiden mainoksilla 
painetut muut mainospainatukset.

Päivisin saimme nauttia herkullisen mauk-
kaasta lämpimästä lounaasta ja mukaan sai 
ottaa juomia, lämpimiä leivonnaisia sekä 
erilaisia hedelmiä. Iltaisin olisi ollut myös 
mahdollista hakea iltapalaa, jos olisi ollut 
nälkäinen. Keittiön ruoan valmistelun hoiti 

TEKSTI JA KUVAT: PÄIVI SULIN

NUORTEN AVOIMET AGILITYN 
MM-KILPAILUT 2022 SUOMESSA

Hakunila Urheilupuistossa
14.–17.07.2022

Agilityliiton jäsen hääräten keittiössä oman 
työpanoksensa.

Saksalaisleiri aloitti yhteiset kisapäivät 
pizzabuffetilla. Tilauksen tekemisessä Sanna 
Nirkko oli avustamassa tilaten heille neljä-
toista erilaista pizzaa Hakunilan ostoskes-
kuksen pizzeriasta. 

Pizzojen saavuttua pyysin kuskilta lisää 
ruokalistoja, ja kuljettaja haki niitä nopeasti 
lisää hänen kuultuaan, minkälainen tapahtu-
ma oli tulossa viideksi päiväksi. Koko tapah-
tuman aikana välitimme eri ulkomaalaisryh-
mille viitisenkymmentä pizzaa. Mainostin 
sen jälkeen kaikille saapuville tulijoille, että 
meidän kauttamme voitte tilata pizzaa ja ne 
tuodaan teille tänne leiriin. Sen jälkeen rupe-
si kauppa käymään.

Maanantaina loppujenkin alueelta poistu-
neiden osallistujien jälkeen kävimme tietysti 
myös itse syömässä ravintolan meille tarjoa-
mat pizzat. Pizzerian omistaja oli kyllä hyvin 
tyytyväinen ja iloinen meidän hyvin toimi-
neeseen yhteistyöhömme.

Aika urheilupuistolla kului nopeasti har-
joitteluita ja itse kisoja katsellen. Olimme 
sopineet, että leirissä paikalla oli aina joku 
päivystämässä. Näin kaikilla oli aikaa käydä 
katselemassa mitä kisakentillä tapahtuu. 

Juttelimme myös paljon nuorten ja heidän 
vanhempiensa kanssa sekä otimme valokuvia 
ja videoita. Kannustimme myös nuoria ja 
heidän koiriaan kenttien laidoilla.

Osallistujanuoret oli jaettu kolmeen eri 
ikäryhmään ja koirat kolmeen eri kokoluok-
kaan. Yksi kilpailijanuori sai osallistua mak-
simissaan viidellä eri koirallaan kilpailuun. 
Kaikki osallistujat kilpailivat viidessä eri sar-
jassa kolmen päivän aikana.

Avajais- ja päätösjuhla olivat juhlalliset, 
ikään kuin olympialaisissa. Jokainen maa 
käveli kentälle omana joukkueena samanlai-
sissa vaatteissa koirien kanssa ja edellä käveli 
maan nimen- sekä lipun kantaja. Vantaan 

Avajaisnäkymiä.

Näkymää 
väliaikaiselle 

leirintä-
alueelle.

Hetki ennen kilpailun alkua.

Matti Jarva, Päivi Sulin, 
Nina Nyyssönen ja Erkki 
Jarva.

Ranskalaisten 
pizzatilaus on 

saapunut.

Tässä luetaan koiran siru, sirut luettiin 
ennen ja jälkeen kilpailun.

kaupungin varapuheenjohtaja piti avajaisissa 
oman puheen. 

Päättäjäisissä kuunneltiin kunkin loppu-
kilpailun voittajamaan kansallislaulu juhlal-
lisesti seisten. Kyllä tuli juhlallinen ”fiilis” 
molemmissa tilaisuuksissa.

Kilpailijoita oli saapunut kaikkiaan mel-
kein 300 kpl, jopa Yhdysvalloista saakka. 
Kaikkiaan 20 maata oli edustettuna. 

Kilpailut piti alun alkaen järjestää Suo-
messa jo vuonna 2020, jolloin oli tarkoitus 

Italian iloiset 
kilpailijat.

Suomen joukkue.
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KABE – Kodikas ympäri vuoden
Teemme todella paljon työtä kehittääksemme jatkuvasti matkailuvaunujamme ja 
autojamme, pysyäksemme aina kehityksen kärjessä ja jopa askeleen sen edellä. 
Haluamme tarjota sinulle kaikkein parasta KABEa – turvallisen ja huippulaadukka-
an matkailuvaunun tai auton, joka tuntuu ylelliseltä niin sisältä kuin ulkoa.  
Mallivuodelle 2023 KABE esittelee monta kiinnostavaa uutuutta, tule ja tutustu 
KABE:n uusiin matkailuvaunuihin ja autoihin. 

Tervetuloa kotiin omaan KABEen!

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi
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pitää EM-kilpailut, mutta korona tuli ja te-
ki järjestämisestä mahdotonta. Jälkeenpäin 
kilpailut sitten muutettiin MM-kilpailuksi, 
jotka onneksi oli mahdollista toteuttaa nyt 
vuonna 2022. 

Kisojen suunnitteluun ja järjestelyihin ku-
lui kaikkiaan aikaa kolme vuotta.

Kaikki kolmen päivän kilpailut näkyivät 
suorana lähetyksenä YouTube-sivuilta ympä-
ri maailman.

Oli taas uusi, kansainvälinen ja mielen-
kiintoinen kokemus minulle. Oli todella 
mahtava olla mukana auttamassa kisoissa ja 
niiden onnistumisissa. Omissa lapsuuden 
maisemissa.

Suuret kiitokset kaikille mukana olleille 
muille avustajille. 

Tiimimme päävastuuhenkilö Martti Jar-
valle, Erkki Jarvalle, Nina Nyyssöselle sekä 
Jorma Venemiehelle, Sanna Nirkolle ja Sorjo 
Dahlille.

Yhdessä me kaikki teimme tämän mah-
dolliseksi Suomen Agilityliitolle. 

Palkintojen jako.

Päättäjäisten  
labyrinttileikki.

Pentukoira  
on nukahtanut 
palkinto kärryn  
alle.

Jo talvella aloitimme 
suunnittelun tulevasta 
kesälomamatkastamme, 
vaikka ajankohdasta ei ollut 
vielä varmuutta. Päätimme 
suunnata Latviaan ja kiertää 
rannikkoa.

Matkamme alkoikin 27.6. Vuosaa-
ren satamasta Eckerö Line Finbo 
Cargolla. Laivan valintaan vaikutti 

suuresti hinta ja toisaalta myöskin se, ettei 
rouva ole suunnattomasti risteilyn ystävä. 
Laivamatka onkin vain välttämätön paha 
päästäkseen vaihtamaan vaivattomasti maata.

Jo matkan alusta asti oli selvää, että ajam-
me yhden pysähdyksen taktiikalla suoraan 
Latvian puolelle. Kolmen päivän pysäkiksi 
olimme valinneet Camping ”Jūrasdzeņi” 
noin 114 km Pärnusta. Paikka on loistava 
päästäkseen lomatunnelmaan ja saadakseen 
ajatukset pois niin koti-Suomesta, kuin 
työntäyteisestä alkuvuodesta. 

Toisena päivänä isäntä, joka on perheem-
me aktiivi netin suhteen, löysikin vähän 

matkan päästä loistavan päiväkäyntikoh-
teen: Münchausen’s Museum Duntessa, 
jonne matkaa leirintäalueelta tuli huimat 14 
km. Paroni von Münchausenin tarinan voi 
jokainen käydä lukaisemassa netissä. Tässä 
vaiheessa matkaa, minulle kävi hyvinkin sel-
väksi, miten loistava keksintö poikani suo-
sittelema Lens-appi on. Itse otin valokuvia 
tauluista, joissa kerrottiin kohteesta ja sitten 
kun ajelimme, laiton käännöksen puheena 
kännykästä. 

Ei tarvinnut vaivata aivosoluja käännök-
sillä.

Kolmantena päivänä, kun olimme näh-
neet suomalaisia tuttuja, syöneet, saunoneet, 
juoneet ja rentoutuneet, jatkoimme matkaa 
yhä alemmas, kohti Liettuan rajaa. 

Keväällä olimme tutkineet Latvian nähtä-
vyyksiä (lue kartanot ja linnat).

Isäntä, joka jälleen oli löytänyt herkkuja 
matkan varrella, rouvalle niitä sitten esitteli 
ja hän tallensi Google mapsiin ”tahdon käy-
dä”-osioon. Niinpä yksi näistä herkuista löy-
tyikin Bauskasta.

Rundale ja Bauska
Majoituimme hyvinkin vaatimattomaan, 
mutta siistiin Rundale campingiin. Täällä 
ei ollut huvituksia, mutta kaikki tarvittava 
löytyi ja siisteystaso oli hyvä. Olimme saapu-
neet hyvissä ajoin leirintäalueelle, niinpä jo 
samana päivänä kävimme Rundalen linnas-
sa. Tämä kohde vei sitten rouvalta jalat alta. 

Suuntana
LATVIAN RANNIKKO

TEKSTI JA KUVAT: KIRSI NAAKKA

Paroni  
Münchausen 

museonsa  
puutarhassa 

Duntessa.

Paroni  
Münchausenin  
museo  
Duntessa.

Rundalen linna.

Rundalen linnan  
kaunis puutarha.
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Valtavan kokoinen linna, suurine saleineen, 
katto- ja seinämaalauksineen, tuoksuvine 
ruusutarhoineen, oli juuri sitä mitä olimme 
odottaneet.  Näin jälkikäteen on viisasta to-
deta, että ehkä oli virhe aloittaa juuri Runda-
lesin linnasta, koska tämän jälkeen ei mikään 
linna tai kartano voinut tehdä yhtä suurta 
vaikutusta.

Kävimme myös Bauskan linnassa, joka si-
nänsä oli myöskin mielenkiintoinen kohde. 
Ympärillä oleva puisto tarjosi paikallisille oi-
van paikan konserttien ja ym. tapahtumien 
pitämiseen.  Alas laaksoon oli tehty esityksiä 
varten lava ja rinteille katsomo. 

Bauska tarjosi myös isännälle ehkä sitä 
ominta kulttuuria, eli automuseon. Kuvaa-
minen oli tosin kielletty sisätiloissa, eikä 
näistä ajoneuvoista siis tallentunut kameraan 
ainuttakaan valokuvaa.

Verbelniek ja Karosta Prison
Bauskassa vietetyn kahden yön jälkeen, oli 
aika vaihtaa kaupunkia. Löysimme itsemme 
Verbelniekin leirintäalueelta Nican kylästä. 
Tämä kolmeen osaan jaetusta leirintäaluees-

kyllä yllätysovien aukeamisen jälkeen oppi 
tarkistamaan kahteen kertaan, että tuliko se 
ovi nyt lukkoon vai ei. Ainoa miinus oli tis-
kipaikka. Lämpimän veden puute hoidettiin 
vedenkeittimellä, jolle oli vedetty pistorasia 
tiskipaikan päätyyn.

Suurin osa leiriytyjistä oli liettualaisia. 
Saimme henkilökohtaisesti kokea liettualais-
ten ystävällisyyden ja auttamishalun. Paikal-
ta löytyi myös saksalaisia ja muutama puola-
lainenkin oli eksynyt samalle leirintäalueelle. 
Alueen alussa oli ruokapaikka, minne myös 
paikalliset tulivat matkojenkin päästä. Ra-
vintolan pihapiirissä oli pieniä puutarha-
majoja, jonne pystyi vetäytymään oman 
seurueen kanssa ja laittamaan vaikka lasiovet 
kiinni. Ruokailemaan emme tänne koskaan 
päässeet suurien jonojen vuoksi.

Vaaleana hohtava ja silmän kantamatto-
miin jatkuva hiekkaranta oli aivan kävely-
matkan päässä leiristämme. Täällä leiriytyjät 
viettivät aikaa aamusta iltamyöhään.

Päiväretkikohteeksi, jälleen kerran, isäntä 
oli löytänyt Liepajassa olevan Karosta Prison. 
Tämä alun perin sotilassairaalaksi tarkoitet-
tu sotilasvankila tarjosi heti alkuun mieleen painuvan kokemuksen. Oppaana toimi ajan-

mukaiseen vartija vaatetuksen pukeutunut 
nainen, joka ensimmäisenä käski, ei pyytänyt 
vaan käski, kävelemään jonossa rakennuksen 
taakse. Siellä turistiryhmään kuuluvat laitet-
tiin jonoon ja vartijaopas käskytti ottamaan 
asennon. Sen jälkeen kuului komennus ”le-
po”. Vartijaopas halusi tietää mistä kaikkialta 
ryhmämme jäsenet olivat tulleet. Kevyem-
män jutustelun jälkeen opastuskierros alkoi 
aikakauteen sisustetuilla huoneisiin vierai-
lulla. Huipennus oli, kun vartijaopas telkesi 
ryhmän pimeään selliin ja laittoi oven luk-
koon. Rouva ei tuohon huoneeseen mennyt, 
koska jo pelkkä ajatus ahtaasta paikasta ilman 
valoa sai tuskan hien nousemaan ohimoille. 
Muut ryhmäläiset ottivat asian rauhallisesti, 
sillä ei sieltä sellistä meteliä kuulunut.

Satuimme olemaan Artillery battery No. 1  
(Northern Fort) linnoituksen lähistöllä, 
niinpä oli luonnollista ajella katsomaan tä-
mäkin nähtävyys. Tämä 1800-luvun lopulla 
rakennetun linnoituksen oli tarkoitus suojel-
la laivastotukikohtaa. 1900-luvun alussa se 
purettiin, eikä tästä ole jäljellä kuin rauniot. 
Kävely lohkareiden alla on kielletty romah-
tamisvaaran vuoksi. Rouvan varovasti kur-
kistellessa rinteeltä, isäntä kävi kävelemässä 
raunioiden päällä ja rannalla.

Ventspils
Seuraavana aamuna oli aika jatkaa matkaa. 
Liepaja oli nähty. Suuntasimme Volvon no-
kan kohti Ventspilsiä. Piejuras Camping tar-
josi meille kodin seuraaviksi öiksi. Kaiken 
alkusäädön jälkeen paikka osoittautui lois-
tavaksi valinnaksi. Pyörätiet olivat parhaim-
mat mitä olimme koskaan nähneet ja niitä 
oli paljon. Aivan kuin huomaamatta kertyi 
pyöräiltyjä kilometrejä paljon. Käytyjä näh-

tävyyksiä olivat tietenkin aallonmurtaja, jon-
ka päässä nökötti majakka. Ventspilsin linna, 
joka sävähdytti sisäpihan korkealla lasikatol-
la. Korkeita paikkoja riitti, joten jäi isännän 
huoleksi käydä tallentamassa nähtävyydet 
kameraan. Vaikka linna oli uudistettu ja mo-
dernisoitu, oli hienoa, että alkuperäisyyskin 
näkyi hyvällä maulla säilytettynä. Esteetön 
kulkukin oli huomioitu hienosti.

Päivällisen ja päiväunien jälkeen oli pak-
ko päästä vielä vähän pyöräilemään. Niinpä 
iltalenkki vei meidät katsomaan tulenjoh-
tobunkkeria. Mikäli jaksoi ja rohkeni, oli 
bunkkerin huipulta hienot näkymät Itäme-
relle ja puistoihin. 

Kolka ja Dunaga
Ehkä hieman haikeana jätimme heipat, 
koska hyvästejä ei voi jättää, erittäin mie-
lenkiintoiselle paikalle. Suuntasimme kohti 
Kolkaa. Matkalla poikkesimme Radio Ast-
ronomy Centerissä. Tänne olisi pitänyt va-
rata aikaa, jotta olisi päässyt opaskierrokselle. 
Virkailijan jutellessa ja neuvotellessa meidän 
kanssa paikalle polkaisi nuori opas polku-
pyörällään. Hänen ihastellessaan meidän 

yhdistelmää virkailija kysyi oppaalta jotakin 
latviaksi. Opas nyökytteli ja kas kummaa, 
me pääsimme ihan yksityiskierrokselle ai-
datun alueen sisäpuolelle. Seuraava opas-
kierros olisi alkanut 40 minuutin päästä ja 
sekin olisi ollut latviaksi ja venäjäksi. Opas 
sanoi, että voisimme ottaa meidän polku-
pyörät, niin menisi matka nopeammin. Hän 
oli tehnyt kymmenen vuotta opaskierroksia, 
mutta ensimmäistä kertaa hän sai tehdä sen 
polkupyörällä. Opas puhui sujuvaa englan-
tia, joten minä tulkkasin isännälle, vaikka-
kin välillä tuntuikin siltä, että hän ymmärsi 
paremmin kuin minä. Johtuen varmastikin 
tilanteesta ja esineistä, jotka kaikki eivät mi-
nulle oikein auenneet. Kierros kesti tunnin 
ja saimme kuulla paljon radiosignaaleista 
ja niiden vastaanotosta. Kummallista kyllä 
puhelimistamme hävisivät kentät. Saimme 
sammutella ja käynnistellä niitä uudelleen ja 
uudelleen vielä kauan sen jälkeen, kun olim-
me jo jatkaneet matkaamme.

Saavuimme Kolkaan puuduttavan ajon jäl-
keen. Matkalla ei ollut kuin metsää ja puita, 
puita ja metsää. Ajoimmehan luonnonsuoje-
lualueen läpi. Kolkassa meitä odotti niemen 
nokka uimarantoineen, patikkapolkuineen 
ja kahviloineen. Kävimme kävelemässä tuol-
la niemen nokassa ja noh, voisi todeta, että 
onhan noita nähty. Mitenkään erikoinen 
paikka ei ollut, mutta toki maisemaltaan 
kaunis. Puhelimiemme ollessa edelleenkin 
mykkinä, kiipesimme kahvilan ylätasanteelle 
syömään. Siellä sammutettuamme ja avat-
tuamme puhelimemme kymmenen kerran, 
saimme vihdoin ja viimein puhelimiimme 
kentän. Näin meille jäi aikaa selata nettiä ja 
etsiä seuraavaa leirintäaluetta.

Päädyimme Melnsisl campingiin. Paikka 
oli jotenkin nostalginen pärekattosaunoi-
neen, tynnyrin muotoisine vuokrattavissa 
olevine mökkeineen. Täältä löytyi ruokara-
vintola, surffi- ja sublautavuokraamo. Haus-
kinta oli huomata pihapiirissä olevat laivat, 
joita lasten leikkimökeiksi luulimme, olevan-

Bauskan linna. Bauskan linnan 
ikkunamaalaus.

Leiripaikka  
Verbelniekissä.

ta löysimme pienen vaunumme mentävän 
kolon. Mäntyjen keskelle, pienen mäen 
kumpareen päälle, isäntä sukkuloi yhdistel-
mämme, muiden leiriläisten pyöritellessä 
silmiään. Yllätykseksemme totesimme suih-
kujen ja vessojen olevan huippuluokkaa.

Tosin ovien lukkojen kanssa oli aluksi on-
gelmia, eikä noloilta tilanteilta vältytty. Pian 

Karosta 
prison.

Ventspilsin majakka.

Ventspils.

Astronomy center.

Parkissa Dunagan linnan luona.
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kin vuokrattavissa oleviksi mökeiksi. Suurin 
piirtein kaikki missä pystyi vain nukkumaan, 
oli täällä vuokrattavissa. 

Aamulla ajelimme Dundaga linnaa kat-
somaan. Linnassa toimii musiikki- ja taide-
koulu. Oppaaksi saimme nuoren tytön, joka 
omalaatuisella olemuksellaan teki opaskier-
roksesta peräti mielenkiintoisen. Tyttö hyräi-
li ja puhui itsekseen. Ensin luulimme, hänel-
lä olevan nappikuuloke korvassa ja kuuntele-
van musiikkia kännykästään, mutta lähempi 
tarkastelu paljasti, ettei korvassa nappia ol-
lut, vaan todellakin, tyttö hyräili itsekseen. 
Hän kuljetti meitä linnan huoneissa, samalla 
kertoen tarinoita ja historiaakin. Linnassa 
asui paikan oma kummitus The Green Lady, 
jolla oli tapana tehdä kiusaa, mutta hyvälle 
päälle sattuessaan hän osasi olla myös autta-
vainen. Lady saattoi avata lukon ovesta, jos 
oppaalta sattui jäämään avain muualle. Toi-
sinaan Lady saattoi myös sammuttaa kaikki 
valot huoneesta. Linnasta on myös mahdol-
lista varata huoneita. Tämän vuoksi kaikki 
linnan huoneet olivat lukittuja.

Neuvostoaikainen bunkkeri
Aamulla starttasimme kaikkien leiriläisten 
riemuksi jo ennen kahdeksaa ja lähdimme 
ajelemaan takaisin kohti Viroa. Jurmalan 
ohitimme kaukaa. Kummallakaan meistä 
ei ollut minkäänlaista mielenkiintoa lähteä 
edes katsomaan tuota kaikkien tunnistamaa 
paikkaa. Samoin Riika sai nyt jäädä perässä 
keikkuvan vaunun vuoksi. Ei tuntunut mie-
lekkäältä lähteä katsomaan kaupunkia vau-
nun kanssa. Pitihän sitä jotakin jättää ensi 

kerraksikin. Nyt mielessä kajasti jo muuta-
man vuoden takaa tutuksi tullut Apalkalns 
leirintäalue. 

Täällä missä herra Haikara käy tunnolli-
sesti toivottamassa kaikki tulijat tervetulleek-
si ja missä sosiaalitilat ovat siistejä, täällä me 
viihdymme. Viihdyimme jopa kolmen yön 
verran. Miksi pitäisi hosua eteenpäin, kun 
voi olla paikallaankin? 

Totuus oli kuitenkin toinen. Lähikylissä 
oli niin paljon katseltavaa ja käymisen arvoi-
sia paikkoja, että oli oikeastaan vähän pak-
kokin jäädä, jotta pystyi hiljentämään tuon 
kulttuurinälkäisen äänen pään sisällä.

Täältä ajelimme Ligatnen kylään, pää-
määränä Neuvostoliiton aikainen salainen 
bunkkeri. Matkamme alkoi tyylikkäästi ka-
pulalossilla. Emme kyllä tiedä kummat olivat 
enemmän ihmeissään, me vai paikalliset ka-
noottiharrastajat, kun ajoimme Volvomme 
lossille. 

Meidän hyvä onni näytti jatkuvan, kun 
menimme lippuja ostamaan ja saimme kuul-
la, että seuraava opaskierros maanalaiseen 
Neuvostoliiton aikaiseen salaiseen bunkke-
riin alkaisi 40 minuutin kuluttua. Kierroksia 
kun ei tehdä kuin tiettynä päivänä ja kaksi 
kertaa päivässä. Meille jäi aikaa käydä jaloit-
telemassa kuntoutuskeskuksen pihamaalla ja 
ostamassa juotavaa. Salainen bunkkeri sijait-
si 9 metriä maan alla, kuntoutuskeskuksen 

alla, joka siis toimii edelleen. Pelkästään tie-
to yhdeksästä metristä maan alle, sai rouvan 
pulssin nousemaan ja miettimään olisiko 
sittenkin pitänyt jäädä ylös odottelemaan. 
Onneksi ei sentään. Bunkkeri käsittää 90 
huonetta, jotka yhdistyvät käytävään. Bunk-
kerin tarkoitus oli tarjota suojaa Latvian 
kommunistisen poliittiselle ja hallinnolliselle 
johdolle, ydinsodan sattuessa. Mielenkiin-
toinen, mutta samalla myös hieman ahdis-
tavakin paikka.

Matkalla takaisin vaunulle pieni piipahdus 
Ligatneen kellariluolilla.

Matka jatkuu kolmen linnan 
kautta
Seuraavana aamuna retkemme suuntautui 
Siguldaan. Matkalla oli paikallinen tori, jon-
ne oli pakko pysähtyä.

Siguldassa on peräti kolme linnaa, kä-
vimme näissä kaikissa. Siguldan vanha linna 
oli oikeastaan vain linnan piha, jota ympä-
röi linnan vanhat rauniot. Vieressä oli uusi 
kartano, jonne ei ollut sisäänpääsymaksua. 
Itsenäisesti jokainen sai käydä huoneissa ja 
tutkimassa seinillä olevia vanhoja valokuvia 
sekä ihastelemassa kalustettuja huoneita.

Kartanon pihalla oli pieniä matka- ym. 
rihkamakojuja. Piha tarjosi hienot puitteet 
ulkoilmakonserteille, joista yksi oli juuri 
päättynyt meidän astellessa portin sisäpuo-
lelle.

Tuiradan linna sijaitsi automatkan päässä 
museoalueella. Tämäkin historiallisesti mer-
kittävä paikka oli lähinnä vain pätkä jostakin 
suuremmasta linnasta. Muurien kätköihin 
oli tehty paikkaa käsitteleviä näyttelyitä. Kol-
men nähtävyyden kokemisen jälkeen olo oli 
jokseenkin väsynyt, mutta onnellinen kai-
kesta mitä oli nähnyt ja kokenut. 

Kahden ja puolen viikon Latvian matka 
oli tullut päätökseensä. Miten suunnatto-
man onnellinen sitä ihminen voikaan olla, 
kun suurin osa etukäteen suunnitelluista 
nähtävyyksistä oli vihdoinkin saanut nähdä 
ja kokea. Latvia oli antanut meille kaiken 
mitä olimme osanneet odottaa ja vieläkin 
enemmän, mitä emme osanneet odottaa. 

Olimme päättäneet siirtyä viettämään vii-
meiset lomaviikot Viron puolelle, mutta se 
onkin sitten ihan toinen tarina. 

Melnsislin 
hiekkarantaa.

Melnsislissä kaikki  
on vuokralla.

Neuvostoaikainen bunkkeri.

*Vuonna 2021

TULOSSA PIAN. Pysy kuulolla.

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI: WWW.ADRIA.FIADRIA.FI
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– Kysy talvikausipaikkoja
– Caravanmessut Lahdessa 22.-26.9.2022.  

Varaa paikkasi ajoissa!
– Laivakuljetus Messilästä Lahden satamaan. www.campingmessila.fi
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– Laivakuljetus Messilästä Lahden satamaan.
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Vantaan Tallilla 
vietettiin 26.–28.8.2022 
Musiikkitreffejä ja 
samassa yhteydessä oli 
artistinaamiaiset.

Tapahtumaa vietettiin nyt 36. kerran ja osal-
listujia oli oikein mukavasti.

Tapahtuma alkoi sisäänajolla perjantaina 
klo 12.00, mutta kiireisemmät olivat tulleet 
jo torstaina ja ilmat suosivat tapahtumaa.

Perjantai-iltana saunomisen jälkeen alkoi-
vat latotanssit Bumerangi-orkesterin tahdit-
tamana, tanssijoita oli alusta loppuun asti 

koko ajan. Musiikki oli varmasti mieluisaa 
ja tanssittavaa, sillä ilta jatkui jopa aamutun-
neille asti.

Lauantaiaamu alkoi aamusaunoilla, jonka 
jälkeen kokoonnuttiin klo 11 latoon kynät 
mukana. Mara oli laatinut 20 kysymystä si-
sältävän musiikkiaiheisen tietokilpailun, jos-
sa tietäjiä oli paljon.

Klo 12 kokoonnuttiin jälleen latoon juh-
lalliseen tapahtumaan. Liittohallituksen pu-
heenjohtaja Olli Rusi oli saapunut luovut-
tamaan Lars Dahlbergille liiton myöntämän 
platinakunniamerkin hänen tekemästään 
työstä karavaanareiden hyväksi.

Klo 14 alkoi ladossa muistelot vuosien ai-
kana pidetyistä Musiikkitreffeistä ja niiden 
musiikillisesta tarjonnasta. Ensimmäiset tref-
fit järjestettiin vuonna 1981 Lassi Ampujan 
ideoimana ja jokaisella treffillä oli Muskaa-
narin valinta joko soitto- tai lauluesityksen 
perusteella. Treffeillä paikalla olleet sitten 
äänestivät voittajan.

Musiikkitreffit
VANTAAN TALLILLA

Näitä esityksiä muisteltiin ja esitettiin, 
mukana oli tietenkin myös uudempia sävel-
miä.

Nikke ja kumppanit olivat kaivaneet näi-
tä vanhoja esityksiä vanhoista tiedostoista 
useamman viikon, hyvin oli onnistuttu löy-
tämään sävelet.

Tina Turner taisi myös piipahtaa näyt-

tämöllä omaa show’ta pitämässä, Armi ja 
Danny esittivät ”Tahdon olla sinulle hellä”, 
heidän edellisestä esityksestään oli 24 vuotta.

Neljän miehen porukka esitti myös omia 
laulujaan.

Saunavuorot alkoivat klo 17.00, jonka 
jälkeen kokoonnuttiin Ylisille karaoketans-
seihin, joita veti Päivi. Ylisillä ei ainakaan 

minun Tallilla oloaikana ole ollut niin paljon 
kansaa kuin nyt ja lämmintäkin oli, puheen-
sorina oli valtava, ettei paljon laulajan ääntä 
kuulunut. Niin mentiin jälleen aamutun-
neille.

Sunnuntai aamupäivällä oli sitten palkin-
tojen jaot:

Tietokilpailun voittaja oli Sinikka Pitkä-
nen.

Artistinaamiaisten voittaja oli Chaplin / 
Saku Raitio.

Mukana oli myös Kikka, Hector, Koriseva, 
Ellinoora, Loiri, Loirin sisko, Unto Mono-
nen, Pekka Puupää, Danny, Laila Kinnunen, 
Kaija K., Pelle Miljoona ym. 

Mukana myös Sinikka, Päivi ja Mara

Musiikkitreffit 
järjestettiin jo 

36. kerran.

Illan tansseissa oli väkeä.

Upea artisti.

Hector ja 
Kikka.

Artistit ovat 
valmiina.

Ylisillä oli  
tunnelmaa.

Musiikkiaiheisessa 
tietokilpailussa oli 
monta tietäjää.

Tungosta ladolla.

Kuulmisten vaihtamiseen riitti aikaa.

Charlie Chaplinkin 
ehti treffeille.

Liiton puheenjohtaja Olli Rusi ja 
Vantaan yhdistyksen puheenjoh-
taja Kari Koskinen luovuttivat 
platinamerkin Lars Dahlbergille.
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Maanantai 4.7.2022

Caramba-porukan matka Faluniin alkaa! 
Osa oli toki tullut Ruotsiin jo lauantaina 
2.7. suunnitellen katselevansa Ruotsin kyliä 
ennen kokoontumista Faluniin. 

Laivalla oli erittäin maukasta ruokaa! 
Kaikki jonottivat innoissaan ja silmät suu-
rena tarjontaa katsellen. Vesi herahti kielel-
le. Tekemistä laivalla ei suuren suuresti ole 
ja niinpä kukin vietti aikaa omalla tavallaan 
sisätiloissa, aurinkokannella tai hytissä. Koi-
ralliset ja hiukan uneliaat nauttivat hytin 
rauhasta, kun taas osa pelasi Yatzia kahvilan 
pöydän ääressä. Lauantain porukka jäi yöksi 
Norrtäljeen, kun taas maanantaina Ruotsiin 
saapuneet ajelivat illalla Kapellskärin sata-
masta edelleen lähelle Falunia. Lauantain 
tutkimusmatkailijat olivat löytäneet upean 
puskaparkin paikasta Roxnäs udde. Ja maa-
nantai-iltana tuulinen paikka oli täynnä vau-
nuja ja iloisia karavaanareita. Pelattiin mölk-
kyä ja rohkeat kävivät aamu-uinnillakin. 

Pohjoismaiset
KARAVAANIPÄIVÄT FALUNISSA

TEKSTI: ANNE JUNKKILA-MUSTONEN, MARI PURSIAINEN
KUVAT: ANNE JUNKKILA-MUSTONEN, MARI PURSIAINEN, SIMO TAIPALUS

Tiistai 5.7.2022

Käytiin kisaamassa Ruotsin Caramba Cup. 
Voiton vei tuttuun tapaan Suomen ja Hel-
singin yhdistyksen Elis Bussman ja toisena 
pienellä erolla ennen parasta ruotsalaista, oli 
niin ikään Suomen ja Helsingin yhdistyksen 
Bror-Erik Nyholm. Kisan jälkeen käytiin 
myös katsomassa mihin keskiviikkona ma-
joitumme. Silloin alkaa varsinaiset Pohjois-
maiset Karavaanipäivät. Tämänkin yön yö-
pymispaikka oli Roxnäs udde.

Keskiviikko 6.7.2022 

Sisäänajopäivä. Caramba-porukalla on oma 
kortteli. Hyppyrimäet näkyivät vaunun ik-
kunasta. Käytiin myös Falunin keskustassa 
kaupoissa pyörimässä. Illalla oli pitkäpöytä.

Torstai 7.7.2022 

Tänään on Carambaharjoituspäivä. Harjoi-
tuksissa oli leppoisa ja lämmin tunnelma. 
Sää suosi niin kisailijoita kuin kannustajia-

kin. Anne valitsi kävelyn koiran kanssa hyp-
pyrimäessä. Illan ohjelmanumerona alueella 
oli hevosenkengänheitto. 

Pe 8.7.2022

Tänään ajettiin Caramban Pohjoismaisesta 
mestaruudesta. Kilpailu oli jälleen kerran 
Suomi-Ruotsi-maaottelu. Suomi otti kak-
soisvoiton vaunuluokassa Elis Bussmanin 
voittaessa ja Bror-Erik Nyholmin sijoittu-

PM-carambistit 
yhteiskuvassa.

Hyppyri-
mäkien 
juurella.

Falunissa oli 
hyvät retkeily-
maastot.

Eero Mustonen 
on meikattu.

Hyppyrimäeltä oli 
huikeat maisemat.

Pitkä pöytä ja hyppyrimäet. Pohjoismaisten karavaanipäivien leirikorttelit olivat stadionilla.

Ruotsin Tomas 
Lundahl aloitti 
kilpailun  
Caramban  
PM kisat.

Suomen Elis 
Bussman ajoi 
Caramban 
PM-kisassa hur-jaa vauhtia.

Caramban PM-kisojen 
ensimmäisen kierroksen 

kuviot.
Roxnäes uddessa saattoi käydä uimassa.
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Neliökuja 5, 04300 TUUSULA ark. 9-17, la 10-14
Täyden palvelun matkailuajoneuvoliikewww.kkkivinen.fi

CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

CARAVAN MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

CARAVAN MYYNTI
Jari Hakkarainen

040 7660 362

MESSUT  
JATKUVAT  

TUUSULASSA 
KOTINÄYTTELYLLÄ 

30.9-2.10.2022 
TARJOLLA HODAREITA  

JA LETTUJA!

UUTUUS- UUTUUS- 
MALLISTOT 2023!MALLISTOT 2023!

HOBBY  HOBBY  
BEACHY JA MAXIABEACHY JA MAXIA

MATKAILUKAUSI JATKUU  
YMPÄRI VUODEN

OLEMME MUKANA 
LAHDEN 

CARAVAN MESSUILLA  
22.-25.9.2022 

(Hobby, Fendt, Kabe ja  
Poksi osastoilla)

LÖYDETÄÄN
SINULLE  
SOPIVIN

VAIHTOEHTO!

KOKENUT

&
KATTAVA

essa toiseksi. Kolmanneksi sijoittui Ruotsin 
Johan Samuelsson. Ikämiessarjan voiton vei 
Ruotsin Anders Friis, Suomen Olof Buss-
man oli toinen ja Ruotsin Harald Högnell 
kolmas. Naisten sarjan mestariksi ajoi Ruot-
sin Madeleine Samuelsson. 

Autoluokassa ajoi vain suomalaisia eli siel-
lä tuli kolmoisvoitto. Kari Härkönen voitti 
mestaruuden kokonaiskisan kolmanneksi 
parhaalla ajalla, Juhani Peteri oli toinen ja 
Simo Taipalus kolmas. 

Carambakisassa oli paljon katsojia. Mus-
tonen-Kahvimaa kuvasi livelähetyksen. 

Illalla pidettiin perinteiset carambakortte-
lin voitonjuhlat, jonka pitkässä pöydässä oli 
rento tunnelma ja kaikilla oli erittäin haus-
kaa. Booli oli valmistettu taidolla ja hyvällä 
maulla ja sitä riitti myöhäiseen yöhön asti. 
Voitonjuhlissa koettiin tietysti myös perin-
teinen kilpailijoiden ja toimitsijoiden meik-
kaus. Pitkänpöydän ympärillä sai olla myös 
varuillaan, ellei halunnut kastua milloin mis-
täkin yllättäen suihkuavasta kuohuviinistä 
tai päälle kaadetusta booliannoksesta. 

Lauantai 9.7.2022

Käytiin ylhäällä hyppytornissa ihailemassa 
hienoja näkymiä. 

Falunissa on maauimala, jossa on pitkät 
radat uimista varten ja lapsille omat altaat ja 
liukumäki. Falunissa on myös kuparikaivos, 
mutta siellä ei päästy käymään, kun retki oli 

tietenkin Carambakisan kanssa samaan ai-
kaan. 

Falunissa on lisäksi hyvät lenkkimaastot 
rullasuksille, maastopyöräilyyn ja kävelyyn. 
Jokaiselle oli omat reitit. 

Tänään lähdetään Kapellskäriä kohti ja 
huomenna on paluu Suomeen. Osa matka-
laisista jatkoi lomaa ja ajeli pohjoisen kautta 
takaisin Suomeen. 

Pohjoismaisille karavaanipäiville osallis-
tui 161 yksikköä, joista 19 oli Suomesta. 
Vuoden 2023 PM-päivät järjestetään 15.–
20.7.2023 Arendalissa Norjassa.  

Kiitos Falun!

Suomen Simo Taipalus radalla Caramban PM-kisassa.

Matkailuautoluokan mestarin Kari Härkö-sen voitontanssi.

Suomen 
Bror-Erik 
Nyholm 
Caramban 
PM-kisassa.

Caramban PM-kisojen palkintojen jako on alkamassa korttelissa.

Lautta odottaa karavaanareita.
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Nostalgiapäivä
VANTAAN TALLILLA

Matti ja Teppo  
esiintyivät 
Nostalgia-
tapahtumassa.

V ietimme 6.8.2022 Nostalgiapäivää 
Vantaan Tallilla.

Olimme kutsuneet Matkueviestin 
välityksellä vanhoja tallilaisia tapaamaan ja 
muistelemaan aikoja, kun vietimme aikaa 

nauhana. Kun katselin kuvia, niin oli monta 
kaveria ja vanhaa tuttavaa siirtynyt muille 
karavaanilaitumille.

Meitä viihdytti Matti ja Teppo lauluilla ja 
soitolla ja välillä laulettiin yhdessä.

Ulkona Niina grillasi makkaroita, joita 
tarjoiltiin nostalgiaväelle ja kyllä maistuivat.

Lapsille oli järjestetty omaa ohjelmaa, siitä 
toisaalla lehdessä. 

Mukana myös Mara

Ylisille kerääntyi 
paljon väkeä muiste-
lemaan menneitä.

Muistelot 
keräsivät väen 

kokoon.

Tallilla eli vuodesta 1976 lähtien tähän päi-
vään Tallilla olleita henkilöitä.

Kyllä väkeä tuli katsomaan, onko Tallin 
miljöö muuttunut vuosien aikana ja olihan 
se uudistunut ja tekniikka lisääntynyt.

Kokoonnuimme Ylisille, 
jossa oli kahvi- / pullatarjoilu. 
Sanna oli valmistanut komean 
kuvakokoelman vanhoista va-
lokuvista, joka heijastui val-
kokankaalle päättymättömänä 

Nostalgiatapahtuman yhteydessä järjestettiin 
myös lastentapahtuma.

E nsin lapset pääsivät seikkailemaan merirosvon aarrekartan paris-
sa. Kun aarrearkku löytyi, niin sen sisältä paljastui KULTAA. 

Sen jälkeen oli vuorossa kolmen lajin olympialaiset, joissa lap-
set pääsivät kokeilemaan heitto- ja potkutaitojaan.

Lopuksi vielä testattiin matemaattisia taitoja. Paikalle oli saapunut 
myös nallelääkäri, joten myös alueen pienet sai hyvää hoitoa.

Mari

Nalletohtorin 
haarakonttori 

oli auki.

VANTAAN TALLIN
Lastentapahtuma

Lasten tapahtu-
massa testattiin 
myös matema-

tiikan taitoja.

Aarteet  
jaossa.

Lasten Olympia-
laisisten lajit vaa-
tivat tarkkuutta.

Lasten Olympialaisten mitalistit.

Lasten Olym-
pialaisissa 
kilpailtiin eri 
lajeissa.
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TEKSTI: ARMI YLIKORPI  KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTOKuulumisia Helsingin yhdistyksestäKuulumisia Helsingin yhdistyksestä

Uusi verkkokauppa

Yhdistys on tehnyt sopimuksen uudes-
ta verkkokaupasta Nineon Oy:n kanssa. 
Verkkokaupasta voi ostaa erilaisia tuotteita 
kahvikupeista ruokalappuihin yhdistyksen 
logoilla varustettuina. Verkkokauppa löytyy 
osoitteesta https://kerhotuote.fi/collections/
sf-caravan-jasenyhdistykset/jasenyhdistys_ 
003-helsinki 

Yhdistyksen kotisivujen etusivulta on suo-
ra linkki verkkokauppaan. 

Syyskokous tulossa

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidetään 1.11.2022 klo 18.00 Helsinki Ca-
ravan Oy:n tiloissa osoitteessa Mestarintie 2, 
Vantaa.

Syyskokous 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.

Kokouksessa valitaan siten yhdistykselle 
puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle.

Kim Saarikoski on toiminut yhdistyksem-
me puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien.

Hallituksesta ovat erovuorossa Johanna 
Pihlajamäki, Risto Sippola, Tero Toivonen 
ja Armi Ylikorpi.

Pysähtyneet Vankkurit
Markku 
Lehtiälä
SF-C 89875
s. 22.2.1956 
k. 18.12.2021

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Helsinki ry

Yhdistys huomioi 50 vuotta 
täyttäviä kanssayhdistyksiä 
puheenjohtajan nuijalla, nuijat 
on tehnyt Martti Turunen.

Kiitämme yhteistyöstä

Maarit ja Seppo Joensuu, Martti Monto ja 
Juha Rakkola ovat tänä vuonna lopettaneet 
aktiivitoimintansa SF-Caravan Espoo ry:ssä. 
Kiitämme yli kaksi vuosikymmentä kestä-
neestä yhteistyöstä. 

Muuta

Vuosi alkaa taas kääntyä ehtoopuolelle. 
Nipsukerho kokoontuu muutaman vuo-

den tauon jälkeen toimistolla 11.10.2022.
Toimistolla järjestetään marraskuussa 

Isänpäiväkahvit ja joulukuussa toimintavuo-
den päättävä Glögitilaisuus. Ilmoitukset toi-
saalla tässä lehdessä.  

Caramba Cup 2022

Kuluvan vuoden Caramba Cup päättyi 
3.9.2022 ajettuun Kokemäen osakilpailuun. 
Muut osakilpailut ajettiin 30.4.2022 Tuuris-
sa, 11.6.2022 Hangossa ja 13.8.2022 Visu-
vedellä. 

Ennen viimeistä osakilpailua tiedettiin, 
että Elis Bussman oli voittanut yhdistel-
mäpuolen Cup:in. Cup-tuloksissa huomioi-
daan nimittäin kolme parasta tulosta ja Elis 
oli ehtinyt voittaa kolme aiempaa osakilpai-
lua. Toinen ja kolmas sija ratkaistiin viimei-
sessä osakilpailussa.

Yhdistelmäpuolen voiton vei siis Elis Buss-
man (Helsinki). Toiseksi sijoittui Janne Kal-
lio (Helsinki) ja kolmanneksi Eero Musto-
nen (Väst-Nyland).

Viimeinen osakilpailu ratkaisi matkailuau-
topuolen sijoitukset. 

Matkailuautopuolen Cup-voittajaksi ajoi 
Simo Taipalus (Helsinki). Toiseksi sijoittui 
Juhani Peteri (Helsinki) ja kolmanneksi  
Kari Härkönen (Helsinki). 

Onnittelut carambisteille!

Caramba Cup  
mestarit Simo Taipalus  

ja Elis Bussman.

Carambistit ja toimihenkilöt 
yhteis kuvassa.

Johanna Pihlajamäki ja Göran Wolff edustivat 
yhdistystä SFC Väst-Nylandin juhlatreffeillä. 
Kuva SFC Väst-Nyland rf.

Kim Saarikoski ja Armi Yli korpi 
edustivat yhdistystä SFC  

Kanta-Hämeen juhla treffeillä.

Senja ja Dag Lindholm edustivat 
yhdistystä SFC Raision seutu ryn 
40-vuotisjuhlissa, kuva SFC Raision 
seutu ry.

Timo Aho ja Armi 
Yli korpi edustivat 
yhdistystä SFC Sau-
von seudun juhla-
treffeillä.

Espoon ja Helsingin yhdistysten 
edustajat Jaana ja Matti Räty 
sekä Timo Aho ja Armi Ylikorpi 
yhdessä SFC Sauvon seudun 
juhla treffeillä.

Kim Saarikoski, Armi 
Ylikorpi yhdessä Outi 

ja Harri Järveläisen 
SFC Pirkanmaa kans-
sa SFC Kymenlaakson 

juhlatreffeillä.

Kesä täynnä juhlia

Mennyt kesä toi mukanaan eri yh-
distysten juhlatreffejä. Yhdistyk-
semme oli edustettuna SF-Caravan 
Väst-Nyland rf:n 50-vuotisjuhlissa 
Raaseporissa, SF-Caravan Kan-
ta-Häme ry:n 50-vuotisjuhlissa 
Tilkunpellossa, SF-Caravan Ky-
menlaakso ry:n 50-vuotisjuhlissa 
Purhossa, SF-Caravan Raision seutu 
ry:n 40-vuotisjuhlissa Vankkuri-Vehmaalla 
ja SF-Caravan Sauvon seutu ry:n 30-vuotis-
juhlissa Sarpistossa. 

Onnittelut juhliville yhdistyksille myös 
tämän lehden kautta!
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Lasten Oma
sivu ALOITA MATKASI 

MEILTÄ

NUMMELA
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2

84100 Ylivieska

Weinsberg CaraCompact MB Editon[PEPPER]
UUTUUS Mercedes-Benz Sprinter 

-alustalla ja huippuvarusteilla!
Hinta alk. 88 820 €

Knaus Südwind 60 YEARS
Useita pohjaratkaisuja suoraan varastosta

Hinta alk. 30 010 €

Huippuvalikoima uusia ja käytettyjä matkailuajoneuvoja 
alan parhaimmilta merkeiltä!

Tarvikkeet matkallesi verkkokaupastamme 24/7! 
Valikoimassamme yli 7000 tuotetta.

Varaosat suoraan tehtaalta ilman välikäsiä! Knaus, 
Tabbert, Weinsberg, Rapido, Ci, Rimor ja Itineo.

Näyttely
30.9.-1.10.2022

Nummela ja 
Ylivieska

Rapido 8F-sarja
Tyyliä, laatua ja ranskalaista 

viehätysvoimaa
Hinta alk. 102 400 €



TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI
2022

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

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

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

Lisätietoa tapahtumista:
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Lokakuu
11.10. Nipsukerho toimistolla SF-C Helsinki
15.10. Syystalkoot Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
21.–23.10. Valojuhlatreffit Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

Marraskuu
1.11.  Sääntömääräinen syyskokous SF-C Helsinki

10.11. Isänpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki

26.11. Valojuhlat Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa

Joulukuu
13.12. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki

31.12. Uusivuosi Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

NAUTI SYKSYN 
TUNNELMASTA

  RINTA-JOUPPI.COM

Tutustu laajaan valikoimaamme ja löydä unelmiesi matkailuajoneuvo.



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 harrastuksen moniin mahdollisuuksiin!

2023 Uutuuksien viikko 1.-7.10.
la 10-15, su 11-15, ma 8-18, ti-pe 8-17

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda 
myymälästämme. 

OSTAMME MATKAILU-AUTOJA JA -VAUNUJA!

Ota yhteyttä!

Tarvikemyymälän löytökoreissa 
poistohintaan kesäkalusteita ja 
paljon muuta mielenkiintoista. 


