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SF-Caravan Helsinki r.y.
www.sf-caravanhelsinki.fi  

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

SF-Caravan Espoo r.y.
www.sfcespoo.net  

Facebook: SFC Espoo

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

Pankki Nordea IBAN FI37 1419 3000 0602 74

Hallitus 2017
Puheenjohtaja Seppo Joensuu 040 166 2195

Varapuheenjohtaja  Juha Rakkola 040 579 2351

Sihteeri Martti Monto 040 846 3384

Rahastonhoitaja Maarit Joensuu 040 519 7377

Tietotekniikka vastaava Kimmo Ruoho

Jäsenkirjuri Seppo Joensuu 040 166 2195

Kalustonhoitaja Martti Lamberg 050 558 1656

Nuorisoasiamies Mika Rosten 0500 945 088

Rakennustekniikka Lauri Pietikäinen 0500 814 549

Tekninen yhdyshenkilö Hannu Kivikoski 050 520 1563

Hallitus 2017  puhelin
Puheenjohtaja Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com
Varapuheenjohtaja Lindholm Dag 0400 433 131
 dag.lindholm@pp.inet.fi 
Sihteeri/Tiedottaja Ylikorpi Armi 040 750 39 29
 armi.ylikorpi@gmail.com
Jäsenet Björkroth Paul 0400 421 863
 paul.bjorkroth@gmail.com  
 En Anne 0400 427 413 
 Kettunen Anna-Liisa 0400 728 422
 suorela.a@gmail.com 
 Peteri Juhani 0500 615 560
 juhani.peteri@kolumbus.fi 
 Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
 pihlis@iki.fi 
 Sippola Risto 045 260 8680
 sippola47@msn.com

Muut toimihenkilöt
Talousvastaava Ylikorpi Armi 040 750 39 29
 armi.ylikorpi@gmail.com   

Jäsenkirjuri Malleus-Björkroth Mirja  0400 660 378
 mirja.malleusbjorkroth@gmail.com   

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

Kalustonhoitaja/ Aho Timo 0400 346 443
Ajotaitovastaava timo.aho@gmail.com 

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

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

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

Yhdistyksen toimisto Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki

Kansainvälinen leirintäkortti, CCI

Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat alennusta 
yli 1.500 leirintäalueella 26 Euroopan maassa. Use-
at leirintäalueet edellyttävät matkustajalta jonkinlais-
ta leirintäkorttia.  
Leirintäkortilla saa yleensä alennusta leirinnästä, ja 
kortin voi jättää pantiksi passin tai henkilökortin si-
jasta. 

Kortti voidaan kirjoittaa SF- Caravan ry:n jäsenelle. 
Kortissa on henkilötietojen (nimi, osoite, syntymä-
aika ja -paikka) lisäksi passin tai henkilökortin nu-
mero, kortin myöntämispäivä ja myöntämispaikka / 
viranomainen. Korttihan on voimassa 12 kuukautta 
sen kirjoittamisesta ja sen hinta on 10 €. Lisätietoja 
kortista ja sen eduista voit lukea osoitteessa www.
campingcardinternational.com.  
Kansainvälisen leirintäkortin voit hankkia  
SF- Caravan ry:n toimistosta Hämeenlinnasta ja 
internetistä osoitteesta http://www.karavaanarit.fi/
kauppa/ 
Verkkokaupasta tilattaessa postikulut vain 3,50 €. 
Toimitus puhelin- tai sähköpostitilauksissa postien-
nakkolla. Postiennakkotilauksissa postikulut ovat  
10 €.  
Huom! Korttia ei toimiteta ulkomaille.

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
Pankki DanskeBank IBAN FI80 8013 0710 1767 18

Hallitus 5/2017- 4/2018 Kännykkä

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

Tiedotus- ja PR-henkilö: Kari Koskinen

Rahastonhoitaja: Tuula Lahdenperä

Jäsentarvikkeet: Jari Laine

Toimikunnat 
Tallitoimikunta (Pehtoori):  Jari Laine

Tiedotustoimikunta: Kari Koskinen, Tomi Rissanen

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

Turvatoimikunta: Kari Koskinen
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Teimme syksyisen pidennetyn viikonloppu matkan 
Riikaan 5.-8.10.2017.
Meitä oli 38 henkilöä, joka koostui 26:tä karavaa-
narikaverista, sekä 10:tä Porkansaari-Seuran jäse-
nestä - mukana oli myös muutama naapuri.
Kun porukka saatiin kasaan bussiin ja niin jat-
koimme matkaa satamaan. Tallink Megastar odotti 
siellä.
Meille oli varattu aamiainen laivalla; ei muuta kun 
aamiaiselle.

Tallinnaan päästyämme siellä se meidän kulku-
neuvomme taas odotti, porukka kyytiin ja menok-
si kohti Riikaa. Matkalla oli muutama pysähdys. 
Perille päästyämme majoituimme hotelliin ja sitten 
illalliselle, joka kuului matkan hintaan, sen jälkeen 
illanviettoon.

Seuraava päivä oli vapaa ohjelmasta, paitsi ilta 
koska lähdimme porukalla syömään Ravintola 
Lidoon - se on sellainen itsepalveluravintola maksu 
annoksen valinnan mukaan.
Kolmantena päivänä oli sitten tutustuminen Riian 
kaupunkiin paikallisen suomenkielisen oppaan 
kanssa. Ensin kierros bussilla ja sen jälkeen jalkai-
sin, aikaa kului noin kolme tuntia. Riika on erittäin 
mielenkiintoinen kaupunki varsinkin Neuvostoliiton 
ajoilta olevasta historiasta.

Latvia on tällä hetkellä köyhimpiä maita EU:ssa. 
Väkiluku noin 2 miljoonaa henkilöä, maan ongel-
mana on se että nuoriso muuttaa muihin Euroopan 
maihin paremman ansion perässä.

Illallisen jälleen hotellissa, jonka nimi Ibis Riga 
Centrum, sijainti aivan keskustassa.
Neljäntenä päivänä aamiaisen jälkeen bussin nok-
ka kohti Tallinnaa ja kotia kohti.

Ilmat olivat erittäin syksyiset ja sateiset, mutta aina 
oli myös valopilkkuja, jotka osui kävelykierroksen 
kohdalle. Aurinko paistoi, kun kierros loppui niin 
jälleen alkoi sataa.

Tämän matkan oli räätälöinyt PS Bussi / Inton mat-
ka ja kuten niin monesti ennenkin Matti oli jälleen 
kuskina.

Mukana oli myös Sinikka ja Martti Jarva sekä monet 
ystävät ja kaverit.

Syksyinen matka Riikaan 5.-8.10.2017

Opastetulla kaupunkikierroksella

Mainoksessa on menoa

Hotelli ibis

SisällysluetteloJULKAISIJAT

Ekaanari 40 vuosikerta
SF-Caravan Espoo r.y. ISSN 0780-7015

Vankkuri-Uutiset 40. vuosikerta
SF-Caravan Helsinki r.y. ISSN 0787-8044

Matkueviesti 37. vuosikerta
SF-Caravan Vantaa r.y. ISSN 0783-1641

Ilmoitukset
Lumiunikko
Porttikuja 1 E 27,  00940 Helsinki
050 3553 628
lumiunikko1@kolumbus.fi
lumiunikko@icloud.com

Vastaava päätoimittaja
Kim Saarikoski

050 438 5133
kim.saarikoski@welho.com

Taitto ja ulkoasu
Hanna Parviainen
Porttikuja 1 E 27,  00940 Helsinki
050 3553 628
lumiunikko1@kolumbus.fi
lumiunikko@icloud.com

Toimituskunta
Joensuu Maarit, Kettunen Anna-Liisa,  
Koskinen Kari, Ruoho Kimmo, Saarikoski Kim,  
Ylikorpi Armi

ILMOITUSHINNAT
  Värillinen MV
Takakansi 185 x 240 mm 638 € 508 €
1/1 sivu 180 x 265 mm 476 € 378 €
1/2 sivu 180 x 130 mm 259 € 206 €
1/2 sivu 87 x 265 mm 259 € 206 €
1/4 sivu 87 x 130 mm 200 € 156 €
1/8 sivu 65 x 87 mm 130 € 103 €
1/8 sivu, vaaka 45 x 210 mm 130 € 103 €
Pienilmoitus 90 x 35 mm   74 €
Jäsenilmoitus 90 x 35 mm   5 €

ILMESTYMISAIKATAULU
Nro aineisto ilm.vko
1 5.1.2017 5
2 31.3.2017 18
3 25.8.2017 39
4 27.10.2017 48

OSOITTEENMUUTOKSET
Liiton jäsenkirjuri (03) 615 3133
jasenrekisteri@karavaanarit.fi

PAINOPAIKKA
Grano Oy,  Vantaa

Kannen kuva:  Armi Ylikorpi
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Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry
 puheenjohtaja

Terveisin

Kim Saarikoski

Päätoimittaja

Kävimme tänään telakoimassa veneemme talviteloille. 
Siinä yhteydessä tulin miettineeksi miksi monet jättävät 
autonsa tai vaununsa seisomaan talveksi. Osalla kara-
vaanareista vaunu tai auto seisoo toki kausipaikalla ja 
siellä käydään usein talven mittaan. Varsinaista talvi-
matkailua harrastavat harvemmat. Pääsiäisen tienoilla 
rohkeimmat kaivavat kalustonsa esiin hangesta, sikäli 
kun niitä hankia on täällä etelässä, ja suuntaavat pohjoi-
seen loman viettoon. Harva autoilija ja vielä harvempi 
vaunuilija liikkuu ympärivuotisesti. Tunnustettakoon 
että myös minä jörötän kausipaikalla talvisydämen ajan.

Eräs syy on varmastikin rahassa. Toinen rengassarja 
maksaa pitkän centin ja säästöjä saa kun laittaa autonsa 
seisontaan. Vaunuilijoille tämä jälkimmäinen ei var-
mastikaan ole se ratkaiseva seikka, koskapa sillä tavalla 
ei merkittäviä säästöjä tule.

Olisikohan arkuus lähteä vaunulla tai matkailuautolla 
talven liukkaille monille se ratkaiseva syy.

Talviajoharjoittelua ei taida mikään yhdistys järjes-
tää säännöllisesti, vaikka se varmastikin olisi tarpeen 
useimmille kuskeille. Kun liikenteessä tulee tiukka 
paikka, on harjoittelu myöhäistä, tämän tiedän omasta 
kokemuksesta. Olin ensimmäisiä kertoja liikkeellä vau-
nulla talviaikaan ja alla vaunun mukana tulleet käytetyt 

renkaat. Lienevät olleet jo teini-ikäiset. Tarkoitus oli 
kääntyä Himokselle ja aloitin jarrutuksen jo hyvissä 
ajoin, mutta vauhti tuntui vain kiihtyvän huolimatta 
kaikista ponnisteluistani. Tuumin että tätä vauhtia 
mennään Jyväskylään saakka. Onneksi Tielaitos oli 
sirotellut muutaman hiekkarippusen risteysalueelle, 
joten sain manööverini onnistuneesti suoritettua 
loppuun. Tämä opetti ainakin sen, että kaluston tulee 
olla kunnossa. Ne renkaat vaihdatin heti Helsinkiin 
päästyäni.

Kolmas seikka on varmastikin tarjonnan puute mat-
kailupalveluissa syksystä kevääseen. Usein sano-
taan että Suomi Oy on suljettu heinäkuussa, mutta 
minusta tuntuu että valtaosa palveluista on sitten 
suljettu sen loppuvuoden. Tämä on varmaankin sel-
lainen muna-kana juttu, palveluita ei ole koska ei ole 
kysyntää ja päinvastoin. 

Harkitkaapa liikkumista talvella, löydätte karavaa-
nihommista aivan uusia asioita. Minä ainakin aion 
vaihtaa talvirenkaat kulkineeseeni muutaman vuoden 
tauon jälkeen.

Näin loppuvuodesta on mukava muistella menneen vuoden ta-
pahtumia ja kukaties ennakoida hieman tulevaa. Meillähän ei 
ollut tarkoitus järjestää minkäänlaisia treffejä kuluneena vuote-
na mutta ajatus Rokkitreffeistä alkoi elää omaa elämäänsä kun 
saimme bändit järjestymään suhteellisen vaivattomasti. Toinen 
ratkaiseva seikka oli, että samaan aikaan juhlittiin nelikymmen-
vuotista yhteistyötä Pääkslahden matkailuvaunualueen kanssa. 
Treffit syntyivät siten melkein itsestään. Tokihan tapahtuman 
toteuttaminen vaati työtä, mutta mielestäni onnistuimme mu-
kavasti.

Vuoden mittaan yhdistys järjesti myös muita tapahtumia ku-
ten ajoharjoittelu- ja keskustelutilaisuuksia. Näistä oikeastaan 
ainoana pettymyksen aiheena oli keskustelutilaisuuksien heik-
ko osanotto, vaikka aiheet olivat tärkeitä ja kiinnostavia. Ensi 
keväänä järjestämme vielä muutaman keskustelutilaisuuden ja 
sen jälkeen katsomme, onko tällaiselle toiminnalle kysyntää.

Mielestäni Nipsukerho on erittäin onnistunut toimintamuoto. 
Sen hienoin piirre on se, ettei se ole hallituksen tai toimintatoi-
mikunnan järjestämä tapahtuma vaan yhdistyksen jäsenet ovat 
spontaanisti lähteneet tähän toimintaan. Lisää tällaista.
Hallitus on toimintasuunnitelmassaan linjannut, ettei ensi vuon-
na järjestetä treffejä, saas nähdä.

Yhdistyksellemme on tullut useita yhteydenottoja koskien Iso-
saareen perustettua leirintäaluetta. Yhdistyksemme ei kuiten-

kaan ylläpidä kyseistä aluetta eikä siten myöskään myy sinne 
kausipaikkoja. Alueesta saa lisätietoja puhelimitse numerosta 
045 315 9331 ja sähköpostitse osoitteesta info@visitisosaari.fi. 

Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia yhdistyksen jäseniä, 
toimihenkilöitä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa oikein rauhaisaa Joulua ja menestyksekästä Uutta 
Vuotta 2018.

Pääkirjoitus
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Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry puheenjohtaja

Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry 

Puheenjohtaja

Syksyinen tervehdys Vantaan Tallilta

Työtä, herkkää korvaa 
ja oikeita toimenpiteitä

Tänä vuonna on yhdistykseen liittynyt 
suuri määrä uusia jäseniä. Toivotan kaik-
ki tervetulleeksi SF- Caravan Espoo ry:n 
jäseneksi.

Talven ensioireet tulivat aikaisin tänä 
vuonna. Jo lokakuun loppupuolella tuli 
Etelä- Suomessa lunta yhdessä yössä 30 
senttimetriä. Viimalla tullut lumisade ai-
heutti Raaseporissa traagisen tasoriste-
ysonnettomuuden ja pääkaupunkiseudun 
liikenteessä kaaoksen. Lumi tosin suli 
pois kahdessa vuorokaudessa. Toivotaan, 
että saamme vielä pitkästä aikaa oikean 
lumisen talven, joka mahdollistaa reip-
paan talvisen liikunnan.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskoko-
us pidettiin 25.10. J. Rinta-Jouppi Oy:n 

tiloissa Kistolantie 3, 01750 Vantaa. Ti-
laisuuteen osallistui 16 henkilöä. Ero-
vuorossa hallituksesta olivat puheenjoh-
taja Seppo Joensuu ja hallituksen jäsenet 
Maarit Joensuu, Martti Monto ja Lauri 
Pietikäinen. 

Puheenjohtajaksi seuraavalle yksivuo-
tiskaudelle valittiin Seppo Joensuu. Kiitos 
siitä, että luottamus on säilynyt. 

Lauri Pietikäinen oli aikaisemmin 
vuoden aikana ilmoittanut, ettei hän jatka 
hallituksessa. Kiitän sinua Lauri monista 
hallitusvuosista ja ahkerasta osallistumi-
sesta hallitustyöhön. Toivon, että Lauri ja 
hänen vaimonsa Tuula viihtyvät edelleen 
meidän tulevissa tapahtumissa. 

Seuraavalle kaksivuotiskaudelle valit-
tiin Maarit Joensuu ja Martti Monto. Hal-
lituksessa jatkavat Martti Lamberg, Juha 
Rakkola, Mika Rosten ja Kimmo Ruoho 
kaksivuotiskauden toisen puoliskon.

ANSIOTUINEITA 
PALKITTIIN
Yhdistyksen kokous kutsui yhdistyksen 
kunniajäseniksi Maarit Joensuun, Martti 
Lambergin ja Anssi Siukosaaren. Lue ar-
tikkeli toisaalla lehdessä.

Yhdistystoiminalle asetetaan vuosit-
tain yhä uusia vaatimuksia viranomaisten 
taholta. Tätä kirjoitettaessa tuli SF- Ca-
ravan ry:ltä tiedote EU:n Tietosuoja-ase-
tuksesta, joka tuli voimaan 24.5.2016 ja 
sitä aletaan soveltaa 25.5.2018, jolloin se 
tulee osaksi lainsäädäntöä. Sen jälkeen 
henkilötietojen käsittelyn tulee olla tie-
tosuoja- asetuksen mukaista. EU:n tieto-

suoja-asetus koskee kaikkia yrityksiä ja 
myös yhdistyksiä. Yhdistystoiminnassa 
on lukuisia rekistereitä, joista voi henki-
lön tunnistaa ja näin ollen ne pitää järjes-
tää direktiivin vaatimaan muotoon. Kiitos 
SF-Caravan ry:lle erittäin yksityiskohtai-
sesta tiedotteesta. 

Yhdistystoiminta on kuitenkin hyvin 
riippuvainen talkootyöstä. Direktiivit ja 
säännöt luovat uusia haasteita toiminnal-
le. Löytyisikö näille vaatimuksille help-
poja ja yksinkertaisia toteuttamismalleja 
niin, että talkoolaisten energia säästyy 
varsinaiseen toimintaan. Haasteiden 
kääntäminen toiminnan pönkittäjiksi on 
tavoitteenamme.

Tapahtumat ja treffit kokoavat samanhen-
kisiä karavaanareita yhteen. Uusia ideoita 
ja aiheita olisi kiva toteuttaa. Lähettäkää 
hyvät jäsenet toiveita ja ehdotuksia pai-
kosta, jossa haluaisitte käydä ryhmänä 
tai teemoista tai asioista, joita haluaisitte, 
että toteuttaisimme treffeillä yhdessä. Ot-
takaa yhteyttä, olen kuulolla.

Toivotan teille kaikille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Karavaaniterveisin

Taas olemme matkalla kohti vuoden vii-
meisiä viikkoja. Mutta pimeästä paistaa 
vielä valoa. Ja se valo tulee Vantaan Tal-
lin Ylisiltä joulukuun toinen päivä kun 
vietämme siellä pikkujoulua sekä Suomi 
100 - juhlavastaanottoa. Toivottavasti 
pääset mukaan juhlimaan ja viettämään 
mukavaa viikonloppua kanssamme. Il-
moittaudu 20.11.2017 mennessä Jari Lai-
neelle, joko tekstiviestillä 0400-484 190 
tai sähköpostilla jari.laine@epa-lattiat.fi. 
Tarkempi ohjelma laitetaan myöhemmin 
nettisivullemme.

Kyllä on tänä syksynä Vantaan Tallin 
treffien järjestäjillä ollut kiireitä. On ollut 
Petanqueta, Running Dinneriä, Talkoot, 
Valojuhlat ja Teemapäivä. Kiitos kaikille 
jotka olitte mukana järjestämässä näitä 
loistavia tapahtumia, sekä tapahtumiin 

osallistuneille vieraille sekä omalle väelle 
myös kiitokset.
Vantaan Tallin toimintaa tullaan kehit-
tämään tulevan talven aikana. Olemme 
ostaneet uuden kassakoneen joka tulee 
yksinkertaistamaan isännän tehtäviä. Kun 
tämä lehti tulee painosta, niin olemme 
teemapäivillä jo esitelleet tämän laitteen 
toimintaa. Tämän käyttöä tulemme har-
joittelemaan vanhan järjestelmän rinnalla 
koko kevään.

Päätalolle tulee myös tietokone joka on 
kaikkien käytettävissä. Siellä voi hoidel-
la vaikka omia pankkiasioitasi tai lukea 
nettilehdestä päivän uutisia.

Jos nettisivuillamme on mielestäsi jotain 
parannettavaa tai korjattavaa niin ota 
yhteyttä Tomi Rissaseen, joka nykyään 

ylläpitää sivuja. Jos Tomi ei ole Tallilla 
voit lähettää hänelle sähköpostia toimi.
rissanen@mensa.fi. Yhteystiedot löy-
tyvät myös nettisivultamme.

Hyvää loppuvuotta kaikille karavaana-
reille!
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SF-Caravan Espoo ry:n syyskokous 2017 
pidettiin 25.10.2017 J. Rinta-Jouppi Oy:n 
tiloissa Kistolantiellä Vantaalla. Suomi 
100- juhlavuoden kunniaksi tarjolla oli 
voileipäkakkua 1970-luvun tyyliin pe-
rinteisten kahvin ja pullan lisäksi. Vain 
kourallinen jäseniämme oli ottanut kut-
sun vastaan, vaikka lehden kutsussa ker-
rottiin, että osallistujille jaetaan muistoksi 
Suomi 100 ämpäri sisältäen karavaanaril-
le tarpeellisia tuotteita.   

Ennen kokouksen alkua kuultiin to-
tuttuun tapaan yhdistyksen puheen-
johtaja Seppo Joensuun tervehdys. 
Kokouksen avauksen jälkeen hän kutsui 
syyskokouksen puheenjohtajaksi Hannu 
Kivikosken, joka johti kokousta rivakasti. 
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman 
ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2018. 
Kokous kutsui kolme ansioitunutta ja pit-
kään SF- Caravan Espoo ry:n ja myös SF-
Caravan ry:n hyväksi ahertanutta jäsentä 
kunniajäseniksi SF- Caravan Espoon yh-
distykseen. 

Maarit Joensuu (SF-C 77274) on ollut 
hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja vuo-
desta 1998. Suunnitteli ja toteutti Lep-

pävaarassa järjestettyjen vuoden 2001 
NCT päivien retket ja kiertoajelut. Oli 
alueisäntänä FICC Oulun tapahtumassa 
2004 ja Infopisteen hoitajana FICC Porin 
tapahtumassa 2014. Oli leiripäällikkönä 
SF-Caravan Espoo ry:n 30-vuotistreffeil-
lä v. 2005 ja on ollut mukana ESMY:n ja 
oman yhdistyksen treffien suunnittelussa 
ja työntekijänä toteuttamassa toimintaa.  

Martti Lamberg (SFC 61212) on ollut hal-
lituksen jäsen vuodesta 2001 ja kaluston-
hoitaja vuodesta 2004. Martti on ollut 
mukana työntekijänä ja toteuttajana kai-
killa SF-Caravan Espoo ry:n järjestämillä 
ja myös ESMY:n treffeillä vuodesta 2001. 
Martti on toiminut SF-C Espoo ry:n edus-
tajana ESMY yhdistyksen kokouksissa 
vuodesta 2001.

Anssi Siukosaari (SF-C 79) on SF Caravan 
Espoo ry:n perustajajäsen. Neljä perhettä 
perustivat SF-Caravan Espoon – Kau-
niaisten yhdistyksen EKAN 30.10.1975. 
Varsinainen perustava kokous pidettiin 
Matinkylän Säästöpankkiopistolla. Anssi 
Siukosaari on seurannut läheltä vuonna 
1964 perustetun SF-Caravan ry:n toimin-
taa ja vaikuttanut näin nykyisen liitto-or-

ganisaation ensimmäisten sääntöjen laa-
timiseen. Hän toimi vuosina 1969-1971 
SF-Caravan ry:n teknisen toimikunnan 
puheenjohtajana. Tekton tehtävänä olivat 
jäsenistön turvallisuusneuvonta, tekni-
nen apu matkailuvaunujen käytössä se-
kä viranomaisyhteistyö liikenteen, kat-
sastusmääräysten ja ajoneuvotekniikan 
kysymyksissä. Anssi Siukosaari toimi 
ajoneuvojen käyttöön ja tekniikkaan pe-
rehtyneenä liikennetoimittajana. Hän piti 
matkailuajoneuvoalaa esillä tiedotusväli-
neissä vaikuttaen näin merkittävästi alan 
tunnettavuuden ja arvostuksen kasvuun. 
Hän on Nostalgiakerhon perustajajäsen ja 
näin ollen tärkeä asiantuntija ja tietopank-
ki Caravanmatkailun, ajoneuvokaupan ja 
järjestötoiminnan alkuajoilta. Hän on ak-
tiivisesti kirjoittanut Caravan-lehden ”Oi 
niitä aikoja”- palstalle menneistä ajoista.

Oman alueen puuttuessa Espoon yhdis-
tyksen jäsenet ovat aktiivisesti toimineet 
liiton tehtävissä ja näin ollen jatkaneet 
muun muassa Siukosaaren perinnettä.

Syyskokous päättyi loppukahvien ja 
pöydän antimien nautintaan. Muistoksi 
osallistujille jaettiin Suomi 100 henkinen 
tarvikeämpäri.

Espoon yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Palkitseminen

Kokousväki
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Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

PILKKIKISA MESSILÄSSÄ
Tervetuloa mukaan pilkkikisaan 10.3.2018 Messilään

Ilmoittautuminen kilpailuun on 10.3.2018 klo 9.30
Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.

Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/ henkilö, lapset maksutta. 

Tarkemmat tiedot jäsenlehdessä nro 01/2018

Vuoden Ekaanari 2016
SF- Caravan Espoo ry on nimennyt Lauri 
ja Tuula Pietikäisen vuoden 2016 Ekaana-
reiksi. Valinta julkaistiin Espoon yhdis-
tyksen kevätkokouksen yhteydessä tou-
kokuussa. 

Lauri ja Tuula ovat olleet SF- Caravan 
Espoo ry:n jäseniä jo 1980-luvun puoli-
välistä lähtien. Heidän positiivinen ja ys-
tävällinen asenteensa elämään ja ihmisiin 
on ihailtava ominaisuus. Lauri on ollut 
Espoon yhdistyksen hallituksen jäsen 
vuodesta 2012 vuoteen 2016. Molemmat 
ovat olleet vuodesta 2012 lähtien ahkeria 
ja aktiivisia työntekijöitä kaikilla treffeil-
lämme. Olemme kokoontuneet useasti 
heidän luokseen treffien ja tapahtumien 
suunnittelupalavereihin ja nauttineet vie-
raanvaraisuudesta.

Lasketteluretket Sallan rinteille, Pääsiäi-
nen Himoksella ja Messilän vierailut ovat 
lähes jokavuotinen traditio. Suomi on 
kierretty Hangosta Inariin. Matkat ovat 
olleet seikkailuja kerta toisensa jälkeen. 
He ovat myös ahkeria maailmanmatkaa-
jia. Kansainväliset FICC tapaamiset ovat 
tuoneet heille Caravanystäviä ympäri 
maailmaa. Matkojen tapahtumista ja ko-
kemuksista riittäisi kerrottavaa kokonai-

Vuoden Ekaanari 2016

sen romaanin verran. Vastoinkäymiset tai 
kieliongelmat eivät perheen menohaluja 
vähennä, päinvastoin kaikesta selviää ys-
tävällisellä hymyllä ja käsillä puhumalla. 
Karavaanareiden tapa kokoontua pitkään 
pöytään on oivallinen tapa nauttia yhdes-
säolosta. Pitkässä pöydässä tapaa entisiä 
tuttuja ja tutustuu uusiin ihmisiin. Syö-
dään hyvää ruokaa ja nautitaan viiniä, 
tämä kirvoittaa suomalaisenkin kielen-
kannat mukavasti, sanoo Tuula.

Laurin ja Tuulan elämään sopivat Lapin 
vaellukset, marjamatkat, kiertomatkailu 
niin ulkomailla kuin kotimaassakin, mök-
keily, karaoke, tanssi ja monta muuta har-
rastusta. Espoon yhdistys onnittelee aktii-
vista vuoden 2016 Ekaanaripariskuntaa.

TEKSTI: MAARIT JOENSUU
KUVAT: KIMMO RUOHO
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Syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskoko-
us pidettiin 8.11.2017 J. Rinta-Jouppi Oy:n 
tiloissa Vantaalla. 

J. Rinta- Jouppi Oy:n edustaja Hannu 
Korhonen kertoi ennen kokouksen alkua 
yrityksen toiminnasta. 

SF- Caravan ry:n puheenjohtaja Juha 
Hämäläinen oli paikalla liittohallituksen 
edustajana. 
Liiton puheenjohtajapestinsä tähän vuo-
teen päättävä Hämäläinen kertoi kokouk-
selle vuoden 2018 kansainvälisistä tapah-
tumista. 

Varsinainen kokous sujui tehokkaasti 
Juha Hämäläisen toimiessa puheenjoh-
tajana. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 
2018 valittiin yksimielisesti Kim Saa-
rikoski. Hallitukseen valittiin kaudelle 
2018-2019 Risto Ahveninen, Paul Björk-
roth, Anne En ja Dag Lindholm.

Toimintatoimikunta toimii ensi vuonna 
kokoonpanolla Timo Aho, Paul Björkroth, 
Marjo-Riitta Björkroth, Juhani Elo, Ari 
Kettunen, Dag Lindholm, Irja Mahkonen, 
Mauri Ojonen, Hannele Pajunen, Janne 
Pehkonen, Johanna Pihlajamäki, Päivi 
Sippola, Siru Vaulakari, Kari Virtanen, 
Göran Wolff ja Armi Ylikorpi.

Jäsenlehden toimituskuntaan valittiin 
Anna-Liisa Kettunen, Kim Saarikoski ja 
Armi Ylikorpi.

Tilintarkastajana jatkaa Harry Eklundh 
(HTM) ja varatilintarkastajana Matti Mä-
kinen (HTM).

Hallituksen esittämä vuoden 2018 toimin-

tasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen 
esittämässä muodossa.

Jäsenmaksuista käytiin vuoden 2018 
talousarvion käsittelyn yhteydessä vil-
kas keskustelu. Kokous päätti keskuste-
lun jälkeen korottaa varsinaisen jäsenen, 
rinnakkaisjäsenen ja ulkojäsenen jäsen-
maksuja kutakin kahdella eurolla. Vuo-
den 2018 talousarvio vahvistettiin tämän 
jälkeen. Kokous päätti lisäksi, että jä-
senmaksujen korotuksesta talousarvioon 
syntyvä ylijäämä käytetään yhdistyksen 
50-vuotisjuhlien järjestelyihin. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla. 

Yhdistyksen hallitus muisti kokouksen 
lopussa kattojärjestön puheenjohtajapes-
tin jättävää Juha Hämäläistä yhdistyksen 
standaarilla hopealaatalla.

Yhdistyksen hallitus oli lisäksi anonut 
liiton ansiolevykkeen monivuotiselle ak-
tiivijäsen Armi Ylikorvelle.

Caramba Cup 2017
Päättyvän vuoden Caramba Cup:issa 
ajettiin vuoden aikana neljä osakilpai-
lua, jotka sijoittuivat maantieteellisesti 
Kankaanpäähän, Tampereelle, Virroille 
ja Lahteen.

Kuluneen vuoden Cup-mittelö oli ää-
rettömän jännittävä molemmissa sarjois-

Tapahtumia Helsingissä vuonna 2017

Vuosikokouksessa palkitut Juha Hämälainen 
ja Armi Ylikorpi

Tulevan vuoden talousarviota tutkittiin tarkkaan

Syyskokouksen jäsenkorttien tarkastuk-
seen kertyi ajoittain jonoa

SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Juha Hämä-
läinen kertoi tulevista tapahtumista

Kim Saarikoski luovutti Juha Hämäläiselle 
yhdistyksen standaarin hopealaatalla

J Rinta-Jouppi Oy:n edustaja Hannu 
Korhonen kertoi yrityksen toiminnasta
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sa ihan viimeiseen kellonpysähdykseen 
saakka.

Viimeisen osakilpailun jälkeen tehdyn 
laskusuoritusten jälkeen todettiin, että 
matkailuvaunuyhdistelmäpuolen Cup-
mestariksi kruunattiin jälleen kerran 
Helsingin yhdistyksen Elis Bussman. 
Toiseksi sijoittui Helsingin Janne Kal-
lio ja kolmanneksi Väst-Nylandin Eero 
Mustonen. Helsinkiläisten menestystä 
täydensivät Ilari Lepolan neljäs ja Bror-
Erik Nyholmin viides sija.

Matkailuautopuolen Cup-voittajaksi kruu-
nattiin Väst-Nylandin Karl-Olof Grön-
holm. Helsingin Juhani Peteri sijoittui 
toiseksi ja Helsingin Kari Härkönen kol-
manneksi.

Onnittelemme kaikkia Carambisteja hy-
västä kaudesta!

Jäsenet ovat jonkin verran kyselleet sitä, 
miten Carambamestariksi oikein pääs-
tään. 

Mestariksi yltää erään kilpailijan sa-
noja lainatakseni kolmen asian kautta, en-
simmäinen on harjoittelemalla, toinen on 
harjoittelemalla ja kolmas on… harjoit-
telemalla. Carambistit harjoittelevatkin 
monta kertaa viikossa koko kauden ajan; 
harjoitteluiltoja järjestetään myös talvis-
aikaan mikäli olosuhteet sen vain sallivat. 

Mustonen Kahvimaa on jo monen vuoden 
ajan kuvannut Carambakilpailuja interne-
tiä varten ja parina viime vuonna on ollut 
myös mahdollista seurata kilpailuja livenä 
ns. livestreamin kautta. Kuvaukset ovat 
antaneet Caramballe laajempaa julkisuut-
ta ja herättäneet kiinnostusta myös har-
rastuksemme ulkopuolella. Kiitos tästä!
Carambasuorituksia voi käydä katso-
massa osoitteesta https://www.youtube.
com/user/mustonenkahvimaa 

Lämmintä pukinkonttiin
Kolea syksy ja kylmä talvi – ihminen kai-
paa silloin lämmintä päälleen niin leirin-
täalueella kuin kotosallakin. 

Yhdistyksellä on tällä hetkellä va-
rastossaan yhdistyksen omia fleecetak-

keja, joiden koot ovat S-XXL. Ilahduta 
perheenjäseniäsi ja ystäviäsi lämpimällä 
fleecellä pukinkontissa tai muuten vaan. 
Fleecen hinta on 40 euroa ja tilauksia ote-
taan vastaan osoitteessa 
Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi . 

Vuosi 2018
Toimintatoimikunta on jo suunnannut 
katseensa pitkälle tulevaan vuoteen.
Yhdistys järjestää viikonloppuna 9.-
11.3.2018 jälleen pilkkikilpailut Messiläs-
sä samalla periaatteella kuin kuluvanakin 
vuonna. 

Keskusteluillat jatkuvat pitkän tauon 
jälkeen toimistolla 27.3.2018, jolloin ai-
heena on Liikenne huomenna. Illan luen-
noitsijaksi saapuu Jiri Kattelus / Yhdessä 
Tiellä. 
Yhdistys on saanut järjestettäväkseen 
vuoden 2018 Caramba Cup:in ensimmäi-
sen osakilpailun. Osakilpailu järjestetään 
6.5.2018 Järvenpäässä. 

Edellä mainituista tapahtumista saa-
daan lisätietoa vuoden 2018 ykköslehdes-
sä ja internetmaailmassa. 

Ilahduta kanssakaravaanaria lämpimällä fleecellä

Caramba Cupin voittokolmikot yhteisku-
vassa, takana vas Eero Mustonen, Elis Buss-
man, Janne Kallio, edessä vas Kari Härkönen, 
Karl-Olof Grönholm, Juhani Peteri

Ennen vuosikokouksen alkua ehti vaihtaa kuulumisia

TEKSTI: ARMI YLIKORPI, 
KUVAT: MARIA BREDENBERG, ARMI YLIKORPI
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RINTA-JOUPPI CARAVAN

J.Rinta-Joupin Adria-esittelyautot myydään nyt huippueduin

EDUN ARVO n. 6000€

0€

10 kpl erään esittelyautoja
ADRIA LUX+ -PAKETTI  

ASENNETTUNA

LUX+ -paketti sisältää:

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

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

PLATINUM
C O L L E C T I O N

Huippuvarustellut Bürstner Edition 30 juhlamallit  

Matkailuvaunu nestekiertoisella lattialämmityksellä

KAIKKIIN UUSIIN MATKAILUAJONEUVOIHINTulossa  
lähiaikoina...

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

Vantaa, Kistolantie 3 (moottoritieltä Klaukkalan liittymästä)  puh. 09 2525 7500 Myynti avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15 
Teemu Jaatinen paikallispäällikkö p. 040 519 0611 • Hannu Korhonen p. 040 519 0610 • Kristian Holmström p. 040 519 0613 • Anton Ylä-Autio p. 040 823 3061

Ostamme max 10 vuoden ikäisiä hyväkuntoisia  
matkailuautoja ja -vaunuja

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

Rahoituskorko
ainoastaan 0,99 %

EDITION 30 VARUSTEPAKETIT SISÄLTYVÄT HINTOIHIN 

NEXXO TIME EDITION 30

alkaen 61.700€
etusi alk. 6.350 €

IXEO TIME EDITION 30

alkaen 63.900€ 
etusi alk. 6.900 €

VISEO EDITION 30

alkaen 75.300€
etusi alk. 8.800 €

Bürstner Averso 490 TL/TS ALDE           
 

 29.900€
25.900€
4.000€

OVH.

TARJOUSHINTA

ETUSI

Huom! Caravan-myyjiemme kanssa voit tehdä kaupat myös mistä tahansa J.Rinta-Joupin toimipaikkojen 
käytetystä henkilö- ja pakettiautosta. Valitse omasi yli 2500 auton valikoimasta: rintajouppi.fi
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Teimme syksyisen pidennetyn viikonloppu matkan 
Riikaan 5.-8.10.2017.
Meitä oli 38 henkilöä, joka koostui 26:tä karavaa-
narikaverista, sekä 10:tä Porkansaari-Seuran jäse-
nestä - mukana oli myös muutama naapuri.
Kun porukka saatiin kasaan bussiin ja niin jat-
koimme matkaa satamaan. Tallink Megastar odotti 
siellä.
Meille oli varattu aamiainen laivalla; ei muuta kun 
aamiaiselle.

Tallinnaan päästyämme siellä se meidän kulku-
neuvomme taas odotti, porukka kyytiin ja menok-
si kohti Riikaa. Matkalla oli muutama pysähdys. 
Perille päästyämme majoituimme hotelliin ja sitten 
illalliselle, joka kuului matkan hintaan, sen jälkeen 
illanviettoon.

Seuraava päivä oli vapaa ohjelmasta, paitsi ilta 
koska lähdimme porukalla syömään Ravintola 
Lidoon - se on sellainen itsepalveluravintola maksu 
annoksen valinnan mukaan.
Kolmantena päivänä oli sitten tutustuminen Riian 
kaupunkiin paikallisen suomenkielisen oppaan 
kanssa. Ensin kierros bussilla ja sen jälkeen jalkai-
sin, aikaa kului noin kolme tuntia. Riika on erittäin 
mielenkiintoinen kaupunki varsinkin Neuvostoliiton 
ajoilta olevasta historiasta.

Latvia on tällä hetkellä köyhimpiä maita EU:ssa. 
Väkiluku noin 2 miljoonaa henkilöä, maan ongel-
mana on se että nuoriso muuttaa muihin Euroopan 
maihin paremman ansion perässä.

Illallisen jälleen hotellissa, jonka nimi Ibis Riga 
Centrum, sijainti aivan keskustassa.
Neljäntenä päivänä aamiaisen jälkeen bussin nok-
ka kohti Tallinnaa ja kotia kohti.

Ilmat olivat erittäin syksyiset ja sateiset, mutta aina 
oli myös valopilkkuja, jotka osui kävelykierroksen 
kohdalle. Aurinko paistoi, kun kierros loppui niin 
jälleen alkoi sataa.

Tämän matkan oli räätälöinyt PS Bussi / Inton mat-
ka ja kuten niin monesti ennenkin Matti oli jälleen 
kuskina.

Mukana oli myös Sinikka ja Martti Jarva sekä monet 
ystävät ja kaverit.

Syksyinen matka Riikaan 5.-8.10.2017

Opastetulla kaupunkikierroksella

Mainoksessa on menoa

Hotelli ibis
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Merkittäviä turvallisia 
askeleita
Ensimmäisiä P-kilpiä alettiin kiinnittää 
Suomessa valmistettuihin ja tänne tuo-
tuihin matkailuperävaunuihin 1960-luvun 
alussa.  Lainsäätäjillämme ja lakien nou-
dattamisesta vastaavilla virkamiehillä oli 
jo silloin runsaasti määräyksiä valmiina 
vetämisen turvaamiseksi. Ihan mitä vaan 
ei saanut sentään vetää ihan millä vaan. 
Jokainen yhdistelmä piti katsastaa erik-
seen. Mutta määräykset puuttuivat lähes 
kokonaan vaunujen sisäkäytön turvaa-
miseksi.  Kaasulamppuun ja -lieteen sai 
johdattaa kaasua muoviletkussa.

Vetoturvallisuus  
Kirjoitin Matkailuperävaunuoppaaseen 
marraskuussa 1965: ”On selvää, että jokin 
500 kg painoinen auto ja siihen liitetty 12 
metriä pitkä ja 1000 kg painava perävau-
nu eivät voi omaa ja toisten turvallisuutta 
vaarantamatta liikkua liikenteessämme.”!  
Pykälä oli valmiina: ”Henkilö- ja paket-
tiautoon saa liittää yksiakselisen varsi-
naisen perävaunun, jonka todellinen ko-
konaispaino on enintään puolet vetävän 
auton omasta painosta.”

Jo tuolloin olivat käytössä selkeät käsit-
teet painoista. Aloitettiin siis 50 prosen-
tista, jatkettiin 75 prosenttiin.  Suomessa 
ajettiin ja ryhdyttiin vetämään matkailu-
vaunuja pienempikokoisilla henkilöautoil-

la, joiden oma paino oli rekisterikirjassa. 
Vaunun kokonaispaino olikin jo mielen-
kiintoisempi. Valmistaja tai kauppias il-
moitti useimmiten oman painon, mutta 
vuodesta 1965 lähtien tuli selkeästi ottaa 
huomioon myös kuorma: ”Vaunussa kul-
jetettava irtain tavara, kuten vuode- ja 
liinavaatteet, keitto- ja ruokailuvälineet, 
kaasu- ja vesipullot (täytettyinä), ruoka-
aineet ja juomat, ynnä muut”. Näin saatiin 
kokonaispaino. Ennen katsastusta piti ajaa 
vaakaan. Sieltä saatiin vaunun omapai-
no. Jäi katsastajan arvioitavaksi, paljonko 
tuota ”irtainta” oli mukana katsastuksessa 
tai paljonko puuttuvien osalta piti jättää 
varaa vaunun koon huomioon ottaen.

Tästä se sirkus syntyi: Jos arviointi tai 
laskutoimitus tuotti suuremman lisäpai-
non myötä sellaisen vaunun kokonais-
painon, joka ylitti autolle sallitun, jäi yh-
distelmä katsastamatta. Jos hylkäys tuli 
Helsingissä, kannatti koittaa Hyvinkäällä. 
Ellei sielläkään, Porvoossa se saattoi on-
nistua. Siellä katsastusmies arvioi ”irtai-
men” vähäisemmäksi ja kokonaispaino 
saatiin laskettua auton kipurajalle.  ”Fi-
lunkia” myös yritettiin. Katsastukseen 
lähdettäessä kaasupullot ja vesisäiliöt 
olivat tyhjiä, samoin jääkaappi ”unoh-
tui täyttää!” Saatettiinpa vaunusta pois-
taa irtonaisia osiakin, kuten vararengas 
ja toinen kaasupullo. Kerrottiinpa, että 
kätevä mies irrotti jääkaapinkin ennen 
katsastukseen menoa!  Oli selvää, että 
vaunuun ei lisätty mitään siihen myytyjä 
lisävarusteita ennen katsastusta.

Eräs odotettu parannus saatiin vuonna 
1969. Tuon vuoden alusta lähtien jokai-
sen uuden automallin tyyppikatsastus-
todistukseen on merkitty valmistajan il-
moittamat suurimmat sallitut perävaunun 
kokonaispainot, siis jarruttomille ja jar-
rullisille.  Autoa ostettaessa tai vaihdetta-
essa moni teki valinnan pihalla seisovan 
perävaunun kokonaispainon perusteella. 
Tai päätti vaihtaa myös auton.

Vaunun pituutta ei määritelty, vain yhdis-
telmän kokonaispituus sai olla korkein-
taan 14 metriä.

Sen sijaan vaunun suurin leveys riippui 
autosta. Se sai ylittää auton leveyden 40 
sentillä.  Jo tuolloin oli suurin sallittu 250 
senttiä. Tosin noin leveitä ei vielä tuolloin 
valmistettu.

Käyttöturvallisuus
Vaunujen katsastuksessa 1960-luvulla 
tarkastettiin vetolaite.  Samoin tarkastet-
tiin ulkovalojen toiminta. Myös jarrujen 
toiminta pyrittiin arvioimaan. Jos mah-
dollista, vaunua vedettiin sorapohjalla 
ja katsottiin mitä jälkiä jäi kun autossa 
”vedettiin liinat kiinni”. Vaunun sisälle ei 
katsottu. Katsastukseen ei kuulunut asu-
misen turvallisuuden arviointi.

Kirjoitin Tekniikan Maailmassa (TM 
15/1976): ”Tämän kesän kynnyksellä 
onnistuimme eräiden turkulaisten asian-
harrastajien kanssa saamaan runsaasti 
palstatilaa sillä turvattomuudella, mitä 
asiattomat nestekaasu- ja sähkölaitteet se-
kä niiden asennukset saattavat matkailu-
vaunuissa aiheuttaa...... puhutaan 30 000 
– 50 000 suomalaisen turvallisuudesta!”
  
Seuraavaksi kerroin uutisia: ”Öljyalan 
Keskusliiton nestekaasuvaliokunta on 
saanut valmiiksi ehdotuksensa neste-
kaasustandardiksi matkailuvaunuissa.  
Standardi on juuri lähtenyt lausunnoille”. 
Sähkötarkastuslaitokselta oli samoihin 
aikoihin valmisteilla kiertokirje, johon 
kerätään matkailuvaunujen verkkovirta-
asennuksia koskevat määräykset.  

Ristiinkytkentä ja  
tyyppikatsastus
Vuoden 1978 alussa astuttiin jälleen mer-
kittävä askel matkailuvaunujen käyttäjien 
hyväksi. Käyttöön tuli ristiinkytkentä-
mahdollisuus. Mikä tahansa vaunu voi-
daan kytkeä ilman erillistä katsastusta 
minkä tahansa auton perään kunhan 
kummastakin löytyy ristiinkytkennän 
vaatimat ominaisuudet ja rekisteriotteissa 
tiedot niistä. Autot kytkentäkatsastuksen 

Oi niitä aikoja........

Myöhemmin hyväksyttiin merkkitangoiksi  ulkopuoliset taustapeilit kunhan ne asen-
netaan etuakselin kohdalle ja peilien keskikohtien väli oli sama kuin vaunun leveys. 
(1977)
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perusteella, vaunut juuri käyttöönotetun 
tyyppikatsastuksen perusteella. Kytken-
nän kehityshankkeesta niin kuin monesta 
muustakin matkailuvaunuihin liittyvästä 
yksityiskohdasta oli Liikenneministeriös-
sä vastannut DI Jussi Juurikkala.

Vaunujen tyyppikatsastusta olimme pi-
täneet tärkeänä SF- Caravan ry:n tekni-
sessä toimikunnassa, Tektossa, vuodesta 
1970  ja Suomen Asuntovaunutuottajat 
ry:ssä vuodesta 1974 lähtien. Vaunujen 
tyyppikatsastuksen ja sen käyttöönoton 
olivat suunnitelleet samat miehet, jotka jo 
vastasivat Helsingin katsastuskonttorilla 
autojen tyyppikatsastuksesta DI Pekka 
Caloniuksen johdolla. Ei siis ihme, että 
vaunujen tyyppikatsastus aloitettiin aja-
malla uusi vaunumalli dynamometriin ja 
tarkastamalla jarrut. Mikä parasta, insi-
nöörit astuivat myös vaunun sisälle. Nyt 
oltiin vaatimassa muun muassa, että vau-
nun verkkovirta-asennukset ja laitteet 
olivat jo standardien mukaiset, kaasulait-
teet samoin ja myös 12V-sähköasennukset 
tulivat silmälläpidon alaisiksi. Muistan 

iloinneeni erityisesti ja kiitelleeni Pekkaa, 
että tarkastettaviksi tulivat myös ilman-
vaihdon järjestelyt Teknisen tarkastus-
laitoksen toimesta. Autojen tyyppikat-

sastuksesta saatua kokemusta katsastajat 
hyödynsivät selvästi myös vaunujen tyyp-
pikatsastuksessa.

Nyt hävisivät lopullisesti muoviletkut 
kaasulaitteista, nyt niihin tuli liekinvar-
mistimet, nyt hävisivät lapselliset 12v- 
ja hengenvaaralliset 220v- johdotukset, 
kaappien seiniin nojaavat lämmityslaittei-
den pakoputket, helposti ja tiiviisti suljet-
tavat ilmanvaihtoventtiilit jne.

Kirjoitin Matkailuvaunujen maailma 
-palstallani (TM 3/1978): ”Olemme as-
tuneet riittävän pitkän harppauksen koh-
ti sellaisia perusturvatarkastuksia, joita 
myös meillä tarvitaan. Olisi tarvittu jo 
15 vuotta sitten ja paremminkin silloin 
mutta onneksi ei mitään vakavampaa ole 
tapahtunut”. Muutamia tulipaloja oli ollut, 
samoin hapen puuttumisia kun tarvitta-
vat ilmanvaihtomahdollisuudet puuttuivat 
tai ne oli tukittu. Nämä satunnaiskäyttä-
jien kohdalla. Meillä SF-C -jäsenkuntaa 
varoitettiin ja valistettiin alusta alkaen 
ja Solifer oli lipunkantaja turvallisuutta 
vaalivassa vaunujen tuottajakunnassa.  

Vielä näin vuosikymmenien takaa on ilo 
kiitellä virkamieskuntaamme asiallisesta 
lakien ja asetusten laatimisesta ajoissa ja 
niiden noudattamisen valvomista sekä 
katsastuksissa että tien päällä. Myös hy-
västä yhteistyöstä matkailuajoneuvojen 
käyttäjä- sekä tuottajajärjestöjen kanssa. 
Näkyipä jälkiä myös julkisuudessa esiin 
otetuista kehittämiskohteista! 

Aivan alusta alkaen vetoaisaan hyväksyttiin  50 millimetrin kuulalla varustettu kuula-
kytkin. Tämä on ainoa lähes 60 vuotta matkailuvaunuissa käytössä muuttumattoman 
ollut turvallisuusmitta. Jarruttomat  matkailuvaunut  ovat sensijaan jääneet harvinai-
suuksiksi, kuten kuvan vetoaisa ja Dodgen itsetehty kuulankiinnitys.(1960-) 

Jos vaunun leveys ylitti auton vastaavan 20  sentillä, tuli autoon kiinnittää merkkitan-
got kuvaamaan vaunun leveyttä. Merkkitankoja rustailtiin sitten eri taloissa erilaisia, 
pääasiaa että katsastusmies hyväksyi ne. Kuvan oikeanpuolimmainen oli parempi, 
se kääntyi sivuun osuttuaan puuhun tai pensaaseen.(1965)
 

TEKSTI JA KUVAT: ANSSI SIUKOSAARI, SF-C 79
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Hyvä elämä koostuu monen pienen asi-
an yhteisvaikutuksesta.  Puoli vuosisa-
taa sitten päivä oli ihan oikeasti hurjan 
paljon pidempi. Neljän tunnin yöunien 
jälkeen jaksoi ahertaa koko päivän fyy-
sisessäkin työssä ilman päiväunia. Nyt 
viisikymmentä vuotta myöhemmin kai-
paa ehdottomasti tekemisen välillä pien-
tä lepotaukoa. Oman vireyden ja hyvän 
olon säilyttämiseksi on pakko pinnistää 
ja lähteä liikkeelle. Puoli tuntia liikuntaa 
päivässä ylläpitää muistia ja myös lihas-
kuntoa.  Aivojen kunto määrää elämän 
laadun, muistuttaa ranskalaislääkäri 
Frédéric Saldman kirjassaan ”Terve järki 
on paras lääke” (Gummerus 2014).

Elämä on parasta itse tehtynä, tunnus-
lause sopii hyvin myös keski- ja seniori-
ikäisten motoksi kohtuullisen kunnon 
ylläpitämisessä ja kohottamisessa. Kunto-
saliryhmät ja lavatanssijumpat ovat kivaa 
yhteisöllistä toimintaa, uuden oppimista 
ja tekemisen iloa. Lihaskunnon harjoitta-
minen lisää tasapainon hallintaa.

Aivoissa on noin 600 kilometriä pieniä 
verisuonia, joita kova rasva vaurioittaa.  
Iän karttuessa proteiinin hyväksikäyttö 
elimistössä heikkenee ja energian saanti 
usein vähenee. Proteiinin määrää suosi-
tellaan suuremmaksi kuin mihin aiem-
min olemme tottuneet. Rahka ja erilaiset 
pavut ja herneet ovat oivallisia proteiinin 
lähteitä. Syö myös kalaa. Eniten omega-3 
-rasvahappoja on lohessa, tonnikalassa, 
sardiinissa makrillissa ja sillissä. Ikään-
tyminen ei sinänsä edellytä muutoksia 
ruokavalioon. Hyvä ravinto auttaa kui-
tenkin voimaan paremmin ja ehkäisee 
sairauksia. Ikääntyessä monet sairaudet 
yleistyvät ja ne voivat vaikuttaa myös 
syömiseen. Myös janon- ja näläntunteen 
vaimeneminen sekä maku- ja hajuaistin 
heikkeneminen voivat vaikuttaa ruo-
kailuun. Kehon koostumus muuttuu iän 
myötä.

Tanssiminen ja tanssiaskelten harjoitte-
leminen ovat yksi tapa ylläpitää fyysistä 
kuntoa ja aktivoida aivojen toimintaa. 
Se on hauskaa ja sen avulla voi piristää 
elämää ja ylläpitää fyysistä kuntoa. Tans-
simisessa ei ole ikärajaa, kuten muissa 
liikuntamuodoissa. Minkä tahansa ikäi-
nen henkilö voi nauttia tanssin terveys-
eduista. Suuri osa tanssitunneista alkaa 
lämmittelyllä, johon kuuluu useita eri-
laisia venyttelyharjoituksia. Kun tanssit, 
sinun täytyy rutistaa itseäsi hallitaksesi 
kaikkien lihasryhmien liikealueita. Mikä 
parhainta tanssi ja musiikki ylläpitävät 
aivojen kuntoa. 

On olemassa paljon eri tanssityylejä; jazz, 
salsa, merengue, bachata, reaggae, zum-
ba, hip-hop, baletti, moderni tanssi jne. 

Kaikkia näitä tansseja tanssitaan erityy-
lisen musiikin tahdissa. Jokainen tanssin 
muoto on yhtä hyödyllistä, sanovat ai-
votutkijat. Tanssiminen voi auttaa meitä 
monin tavoin. 

Rokkaa aivosi kuntoon

TEKSTI JA KUVAT MAARIT JOENSUU 
Lähteet: Diabetes lehti, Sydän lehti ja Internet 
Kunnossa kaiken ikää

Mitä enemmän aivoja käyttää, sitä parem-
min ne toimivat. Kotikonstein aivoista voi 
pitää huolta näin.

1. Riko rutiinit, sillä kaikki uusi stimuloi 
muistia. Aivot heräävät ja voimistuvat, 
kun niitä ei altisteta koko ajan rutiineille. 
Meitä seniori-ikäisiä kannustetaan usein 
golfaamaan ja täyttämään ristisanoja, 
mutta ne pelkästään eivät riitä tuottamaan 
terveyttä hyödyttäviä vaikutuksia. Loma-
asuntokin voi loppujen lopuksi tarkoittaa 
monelle vain muutosten ja seikkailujen 
puuttumista.

2. Kehitä itsehillintääsi, sillä itsehillintä 
auttaa muuttamaan jokapäiväiset tappiot 
onnistumisiksi. Ajattele aaltoa, joka kas-
vaa vähitellen, suurenee ja murtuu rantaa 
vasten. Vertaa aaltoa mielessäsi vaikka 
leivonnaiseen, jonka haluaisit syödä. Muu-
taman aaltoharjoituksen jälkeen halu sam-
muu itsestään.

3. Kuvittele, että kävelet kirjapino pääsi 
päällä. Jos olet oikeakätinen, käytä mah-
dollisimman usein vasenta kättäsi, sillä se 
stimuloi uinuvia aivoratoja. Elä käsillä ole-
vaa hetkeä, äläkä siirrä asioita huomiseen. 

4. Katsele tähtiä. Nyt tähtitaivas avautuu 
kaikessa komeudessaan. Keskity kaverei-
den tai lastenlasten kanssa etsimään tut-
tuja tähtikuvioita tai satelliitteja taivaalta.

5. Hyvät yöunet ovat aivojen jakamisen 
perusta. Syksyllä saa väsyttää. Valta-osa 
aikuisista tarvitsee 7-8 tunnin unet. Nauti 
päikkäreistä, univelka nostaa verenpai-
netta.

6. Huolehdi vitamiineista. Talvella on hyvä 
varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti suun 
kautta auringonvalon puuttuessa.

Onneksi meillä karavaanareilla on treffit ja 
tapaamiset. Treffit ovat selvästi juuri aivo-
toiminnan ja fyysisen kunnon lähde. Siellä 
toteutuu kaikki se mikä on tutkitusti aivojen 
harmaata ainetta lisäävää toimintaa. So-
siaalinen kanssakäyminen, musiikki, ka-
raoke, tanssit, leikkimieliset kilpailut, luon-
topolkujen kysymykset ja muut positiiviset 
kokemukset lisäävät aivojen hyvinvointia. 
Vaunussa voi aina välillä levätä ennen ak-
tivoivaa toimintaa. 

Tavataan treffeillä ja rokataan aivot 
kuntoon!
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VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI

TALVEN 2017-2018 
KAUSIPAIKAT NYT 
MYYNNISSÄ

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT 
Sappeen Myyntipalvelu puh. 020 755 9975

860e
sis. 1 henkilökohtaisen 
kausikortin

Alk.

TUO VAUNUSI 
SAPPEELLE!

talvipaikka käytössä 
1.5.2018 asti 

HUIPUN ESIINTYJÄT
	 9.12.	 LAURA VOUTILAINEN
	 20.1.	 OSMO’S COSMOS
	 27.1.	 AIKAKONE
	 17.2.	 IRINA
	 10.3.	 STILL	

	 17.3.	 ARTTU VISKARI
	 7.4.	 JARI SILLANPÄÄ O
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S A P P E E  O N  L Ä H E L L Ä !

760e
ilman kausikorttia
Alk.

Katso	kaikki	
tapahtumat:	
www.sappee.fi.	

Perinteinen Uudenvuoden vastaanotto 

       Vantaan tallilla 31.12.2017 

musiikkia    

pientä purtavaa 

  tanssia 

 karaoke 

 

Tervetuloa ! 

 

 

TERVETULOA

LIIKENNE HUOMENNA
- KESKUSTELUTILAISUUTEEN

Helsingin yhdistyksen toimistolle 
27.3.2018 klo 18.00

 
Illan luennoitsijaksi saapuu

Jiri Kattelus / Yhdessä tiellä

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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Olemme usein kokeneet tiernapoikien saa-
pumisen joulun alla pidettäviin tilaisuuk-
siin, monet meistä ovat varmasti myös itse 
olleet näyttelemässä tiernapoikien eri roo-
leja. Mutta tiedämmekö, mistä nuo veijarit 
ovat meille kulkeutuneet?

Tiernapoikaperinne on satoja vuosia vanha 
jouluun liittyvä perinne, joka on syntynyt 
ajan saatossa Saksassa keskiaikaisista, raa-
matullisia tapahtumia kuvaavista näytel-
mistä. Tiernapoikien esiintyminen liittyi 
alkujaan varainkeruuseen, sillä nuoret ra-
hoittivat saamillaan palkkioillaan koulun-
käyntiään.

Suomeen tiernapojat ovat rantautuneet jo 
1800-luvun alussa Ruotsista. Tiernapojista 
käytettiin tuolloin tosin nimitystä tähtipo-
jat, joka on väännös ruotsinkielen sanasta 
stjärngossarna. Tiernapoikien esiintymis-
kieli olikin siten aluksi ruotsi, kunnes näy-
telmää alettiin esittää myös suomeksi. 

Tiernapoikaperinne levisi muualle maa-
hamme Lounais-Suomen rannikkokau-
pungeista esitykset nähneiden kulkijoiden 
kautta. Ensimmäinen Suomessa nimeltä 
tunnettu tiernapoika on muuan Johan Lud-
vig Runeberg, joka oli mukana esityksessä 
vuonna 1810 Pietarsaaressa. 

Tiernapoikaperinne elää vahvasti Pohjois-
Pohjanmaalla, etenkin Oulussa ja siellä pu-
huttu murre onkin soluttautunut esitykseen 
löytyen sieltä vielä tänä päivänäkin. Oman 

lisänsä näytelmän kielelle antavat ruotsin-
kielestä lainatut sanat.

Tiernapoikien esiintyminen ei aina ole tuot-
tanut iloa kanssakansalaisille, sillä ryhmien 
välinen kilpailu yltyi menneinä vuosisatoi-
na välillä niin kiivaaksi, että tiernapoikien 
kulku kiellettiin kokonaan. Oulun Wiik-
ko-Sanomissa vuodelta 1873 paheksutaan 
tieranpoikien käytöstä, sillä se on lehden 
mukaan ”kuulee ilweitä, niinpä häwittö-
myyksiäkin, olisipa suotawa että heidän 
retkeilemisensä wasta tulisi estetyksi”.

Tiernapojat saivat 1900-luvun alussa esiin-
tyä vain jouluaaton ja loppiaisen välisenä 
aikana, mutta tätä ajanjaksoa ei noudatettu 
kovinkaan tarkasti.

Tiernapoikia liikkui 1940-luvun lopulla 
Suomessa niin paljon, että tiernapoikana 
esiintymisestä tehtiin luvanvaraista. Tällä 
varmistettiin mm. se, että vain parhaat lau-
lajat pääsivät esiintymään. Tiernapoikien 
luvanvaraisuus kumottiin vuonna 1969.

Tiernapoika-näytelmässä esiintyy yleen-
sä neljä henkilöä, jotka ovat kuningas He-
rodes, Murjaanien kuningas, Herodeksen 
sotilas Knihti ja tähdenpyörittäjä Mänkki. 
Näytelmä seuraa perinteistä kulkua, joka 
alkaa siitä että Knihti pyytää esiintymis-
lupaa ryhmälle. Tuttu tervehdyslaulu ka-
jahtaa; mainittakoon että kyseinen laulu on 
nykykielellä ilmaistuna varsinainen korva-
mato. 

Näytelmä alkaa siitä kun Herodes, jota näy-
telmässä haukutaan styrangiksi, matkaa 
kohti Beetlehemiä. Matkaa seuraa Murjaa-
nien kuninkaan ja Herodeksen vuoropu-
helu, joka päättyy siihen että Murjaanien 
kuningas polvistuu Herodeksen eteen. 

Mänkki saapuu tässä vaiheessa ilmoitta-
maan ilosanoman Jeesuksen syntymästä. 
Herodes ei tästä pidä, etenkään kun kolme 
itäisen maan viisasta miestä ovat häipyneet 
”kuin viekkaat varkaat toista tietä omalle 
maalleen” ja hän käskee Knihtin tappamaan 
kaikki Beetlehemin alle kaksivuotiaat poi-
kalapset. Knihti lähtee hoitamaan hänelle 
määrättyä tehtävää.

Näytelmä päättyy Knihtin palatessa takai-
sin samalla kun enkelit ilmoittajat Vapahta-
jan syntymästä. 

Knihti ja Mänkki keräävät palkinnot ylei-
söltä, tiernapojat toivottavat hyvää joulua ja 
siirtyvät seuraavaan paikkaan. 

”Me emme ole tulleet millään viekkauvella 
emmekä vääryyvellä teijän huoneeseenne 
laulamaan, vaan teijän oman hyvän tah-
tonne mukaisesti. Olemme köyhiä poikia ja 
pyyvämme lanttia.” ”Ja tähteemme kyntti-
länpätkää.” 
”Ja me toivotam, ja me toivotam, onnellis-
ta ja hyvää joulua!”

Lähteet: Pohjois-Pohjanmaan museo
Kuvat: Helsingin Kaupunginmuseon kuvakokoel-
ma / HKM

Tiernapojat,

Tiernapojat Tukon pikkujouluissa 1960-lvuvulla, kuvaaja tuntematon HKM

Alppilan yhteiskoulun tiernapojat esiintymässä Tuomarinkylän museossa, kuvaaja Erkki 
Salmela 1977 HKM

suomalainen jouluperinne

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
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Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto  Tuomas Salminen Atso Muuronen
040 588 5777 0400 672 626  050 5756 720 0500 450 735

Mestarintie 2, 01730 Vantaa

Meiltä nyt myös 
Adria-matkailuautot!

HC_Caravan_2017_elokuu_255x180.indd   2 21.8.2017   10.17

Toivottaa SF- Caravan Espoo ry, SF- Caravan Helsinki ry, SF- Caravan Vantaa ry

H auskaa Joulua ja Onnelli sta matkailuvuotta 2 018 
jäsenillemme ja yhtei styökumppaneillemme!
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ProCaravan osti Nummelassa sijainneen 
Lomapalvelun liiketoiminnan Import Fo-
rum Oy:ltä. ProCaravanille siirtyi kaupas-
sa koko Lomapalvelun vähittäiskaupan lii-
ketoiminta. Meillä on entuudestaan vahva 
markkinaosuus Pohjois-Suomessa ja ha-
emme nyt kasvua liiketoiminnalle Eteläisen 
Suomen markkinoilta, kertoo ProCarava-
nin toimitusjohtaja Ari Niskanen.

Lomapalvelulla on pitkä historia matkailu-
ajoneuvoalalla. Liiketoiminta alkoi nykyi-
sissä ProCaravanin toimitiloissa jo vuonna 
1987. Lomapalvelun kaikki työntekijät siir-
tyivät ProCaravanin palkkalistoille.

ProCaravanin toiminta Nummelassa on 
lähtenyt mukavasti käyntiin. Asiakkaat 
ovat ottaneet meidät ihanan positiivises-
ti vastaan. Meillä on edeltäjäämme verrat-
tuna laajempi varasto matkailuajoneuvoja, 
joten nyt valikoimaa löytyy erilaisiin tarpei-
siin ja elämäntilanteisiin, toteaa Niskanen.

ProCaravan edustaa saksalaisen Knaus-
Tabbert -konsernin matkailuajoneuvoja. Li-
säksi valikoimassa on Rapidon matkailu-
autoja ja Dreamerin retkeilyautoja, joiden 
myynti aloitettiin keväällä myös Numme-
lassa. Niskasen luotto edustamiinsa merk-
keihin on suuri. KnausTabbertin matkai-
luajoneuvot ovat myydyimpiä Saksassa. 
Ajoneuvot ovat laadukkaita ja tyylikkäitä. 
Valikoimaa on edullisemman hintaluokan 
vaunuista luksusluokan matkailuautoihin. 
Rapido taas yhdistelee ranskalaista tyyli-
kyyttä ja käsityöperinnettä. Tuloksena on 
upeat ja hienostuneet matkailuautot, ker-
too Niskanen.

Nummelan toimitiloja on remontoitu ja si-
sätiloihin on tuotu uutta raikasta ilmettä. 
Asiakkaan tarpeita on haluttu huomioida 
omalla odotustilalla, jossa asiakkaat voi-
vat lukea lehtiä ja katsella televisiota. Li-
säksi tarjolla on aina kahvia ja pikkuleipiä. 
Haluamme, että asiakkaat viihtyvät ja vii-
pyvät pitempäänkin.

Nummelan toimipisteen huolto-, varaosa- 
ja tarvikeosastoja tullaan kehittämään tal-
vikauden aikana. Tarvikemyymälän valikoi-
maa laajennetaan ja tulevaisuudessa myy-
mälästä on saatavilla kattava perusvalikoi-
ma caravantarvikkeita. Aika hyvin asiak-
kaat jo meidän tarvikemyymälään löytä-
vät. Edullinen kaasu ja käymäläaine hou-
kuttelevat asiakkaita kauempaakin. Huol-
toon on jo palkattu lisää työvoimaa. Num-
melan toimipisteessä työskentelee vakitui-
sesti 5 henkilöä.

ProCaravanin toinen toimipiste on Ylivies-
kassa, jossa toiminta alkoi vuonna 2008.
Ylivieskan toimipisteessä palvelee vaki-
tuistesti 6 henkilöä, joista 2 ajoneuvo-
myynnin ja 4 caravanhuollon puolella. 
Tervetuloa tutustumaan tarjontaamme ja 
palveluumme!

Ystävällisin terveisin,
Ari Niskanen
Pro-Caravan Finland Oy
Hiidenmäentie 268 | 03100 Nummela
ari.niskanen@procaravan.fi
020 728 9222

ProCaravan laajensi Nummelaan

STADIN KUNNIAJÄSEN
JORISEE JOUTAVIA!
Moi, ja hyvää loppuvuotta koko lukijajen-
gille. Postipoika stikkas luukusta uunituo-
reen Vankkuri-Uutiset nro 03/2017. Kiitti 
vaan koko toimitusjengille. Kiva kun vielä 
joukostamme löytyy näitä ahertajia, jot-
ka jaksavat ja viitsivät väsätä näitä viesti-
miä meidän jäsenten leesattavaksi. Kiitti 
kovasti. Yks juttu kuitenkin herätti minut 
soittelemaan lehden toimitukseen, jolle-
kin sen duunareista. Lehden taittaja Han-
na Parviainen kuitenkin löytyi ”langanpää-
hän” ja hänen kanssaan pääsin purka-
maan sydäntäni. 

Tämä aviisihan on usean yhdistyksen yh-
teinen jäsenlehti. Siinä käsitellään meidän 
yhteisiä tapahtumia, menneitä ja tulevia. 
Fotojakin on oikein värillisiä tapahtumis-
tamme. Kliffaa!  Kuitenkin olen jo vuosien 
saatossa hiffannut, että lehden pääkuva, 
KANSIKUVA on ollut tyhjä?. Ei yhtään jä-
sentä näkyvissä vaan pelkkiä vankkureita 
ja m-bilikoita tyhjällä kentällä tai kutsissa. 
Missä luuraavat kuvissa ihmiset, daamit 
skidit ja kundit,. vaunujen ja autojen käyt-
täjät, asukkaat. Elämää ja erotiikkaa! Täs-
tä asiasta valitin Hannalle ja sain häneltä 
hämmästyttävän ja närkästyneen vasta-
uksen. Jäsenet eivät lähetä hänelle sopi-
via valokuvia!!!!  Voi rähmä! Nykyään on 
jo miltei jätkällä kun jätkällä jonkintasoi-
nen digilaite handussa. Sillä sitten kuva-
taan yhtä ja toista. Mutta he eivät lähetä 
näitä kuviaan toimituksen käyttöön. Eihän 
Hanna voi parempia kuvia lehteen laittaa, 
ellei niitä ole käytettävissä.

Ehdotan, että toimitusneuvosto julistaa 
kuvakilvan lukijoille hyvästä kansifotos-
ta, jossa on jengiä mukana. Eläviä ihmisiä 
harrasteensa keskellä. Elävöittäkää hyvää 
lehteämme sellaisilla kuvilla. Se on nyky-
ään niin helppoa. Napin painalluksena ku-
va siirtyy toimituksen käyttöön. 

Näin runoili 87 vuotinen Stadin kunnia-
jäsen Osmo Erik Lehtoalho, Jumalan ar-
mosta.

Lehden toimituskunta julistaa Osmon aja-
tusten siivittämänä
KANSIKUVAKILPAILUN:
- kuvatiedostot ovat vähintään 6 MB tai si-
tä isompia
- tarkennettuja (heilahtaneet kuvat epä-
tarkkoja)
- tallennettu ja pakattu parhailla laatuase-
tuksilla
- oikein valotettuja ( suosi sivuvaloa, vas-
tavaloon kuvaaminen haasteellista)
- tiedostomuodoltaan tiff, eps, jpg
- sommittelu pystykuvassa: 1/4 kuvan ylä-
osaa neutraali ja  samoin 1/4 kuvan ala-
osasta neutraali,
- kuvan aihe keskelle

Lähetä kuva lehden toimitukselle osoittee-
seen Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi, vies-
tin otsikko Kansikuvakilpailu, 31.12.2017 
mennessä. 
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Aloita 
matkasi 
meiltä!

Knaus Sun Ti 700MX 130hv    -17
Suosittu Knaus saarekevuoteel-
la! Upeat kampanjavarusteet!

81.88
0€

Rapido 650 F Fiat 2.3JTD     -17
Tyylikäs ja laadukas auto! Saa-
rekevuode, huippuvarusteet!

71.30
0€

Weinsberg CaraSuite 700      -18
Laadukas saksalainen Weins-
berg! Saareke- ja ylävuoteet!

66.14
5€

Rapido 666F Fiat 2.3 JTD        -17
Tyylikäs ja laadukas Rapido eril-
lisvuoteilla! Huippuvarusteet!

74.20
0€

Knaus Sun I 700 LEG 180 hv  -18
Luksusluokan matkailuauto 
upeilla varusteilla!

Rapido 696FF 55th 150hv     -17
Tyylikäs Rapido upeilla kam-
panjavarusteilla!

83.06
0€

Rapido Distinct i 96 180 hv  -18 
Tilava ja tyylikäs integroitu 
kattatvilla varusteilla!

117.48
0€

Weinsberg CaraLoft 700MXH-17
Laadukas Weinsberg saareke-
vuoteella! Kattava varustelu.

Weinsberg CaraBus 631ME -   17
Laadukas Weinsberg suositulla 
erillisvuoteella!

57.82
5€

Weinsberg Carabus 601 MQ  -18
UUTUUS  FIRE -edition!  Katta-
vat varusteet! Parivuode!

53.40
0€

Knaus BoxLife 630 130hv     -17
Tyylikäs Knausin retkeilyauto! 
Pitkittäinen parivuode!

62.40
0€

Knaus Südwind 590UE        -17
Tyylikäs erillisvuodemalli 
upeilla kampanjavarusteilla!

36.99
0€

Tabbert Rossini 490DM       -17
Tyylikäs ja laadukas Tabbert! 
Kerrosvuoteet + parivuode!

27.23
3€

Knaus Sport 540 UE                  -18
Tyylikäs vaunu erillisvuoteilla! 
Kattavat varusteet!

26.39
0€

21.61
7€

Weinsberg CaraOne 550QDK -18
Laadukas saksalainen perhe-
vaunu! Kerros- ja parivuode!

ARI NISKANEN
020 728 9222
ari.niskanen@procaravan.fi

Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela 

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

NUMMELA

© HIEKKA GRAPHICS

ProCaravan-logo

Vaalealla pohjalla Tummalla pohjalla62.90
0€

122.8
65€

Knaus Sun I 900 LEG 180hv  -18
Upea luksusmatkailuauto 
mahtavilla varusteilla! 

137.6
11€

www.procaravan.fi
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Tervetuloa koko kansan  
caravan-kauppaan

Espoon Koskelontieltä löydätte autot ja vaunut  
kaikkeen matkailuun

rinta-jouppi.com

Rinta-Joupin Autoliikkeestä saatte
kokonaispalvelut matkailuajoneuvollenne:

* rahoitus * vakuutukset * varaosat * tarvikkeet * huollot

Rinta-Joupin Autoliikkeessä käyvät vaihdossa kaikki nämä

Rinta-Joupin Autoliike on yksi 
Suomen suurimmista caravan-liikkeistä.  

Yksilölliset palvelut räätälöidään 
yli 60 vuoden ajoneuvokauppa- 

kokemuksella.

Asiantuntevat myyjämme opastavat valitsemaan
juuri oikean mallin. Meillä on kaikki valmiina.

Tervajoki   |  Espoo  |  Helsinki  |  Jyväskylä  |  Kempele  |  Keuruu  | Kokkola  |  Mikkeli  |  Oulu  |  Pori  |  Rauma  |  Rovaniemi  |  Turku  |  Vaasa  |  Ylivieska  

 
 

Tervetuloa kaupoille! Palvelemme ma-pe 9-18 • la 10-15
osoitteessa Koskelontie 21 ESPOO  

Ossi Liukka
040 1778 942

Marko Laine
040 1778 941

Kaikista nettisivujemme  
yli 270 vaihtoehdosta voitte tehdä kaupat 

meillä Espoossa.
Tutustukaa osoitteessa:

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE
KOSKELONTIE 21

ESPOO

Turun moottori-
tie 5 km

KEHÄ III

RÖYLÄ
KOSKELO

VANHAKARTANO
KULLOONMÄKI

LÄNNESTÄ TULTAESSA
LIITTYMÄSTÄ

KOSKELO
VANHAKARTANO

IDÄSTÄ TULTAESSA
LIITTYMÄSTÄ

Hämeenlinnan-

tie 4,2 km
Kehä III:n varrella, 
Koskelontie 21
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Edustamme Espoossa uusia LMC-, Carado-, Pössl-, 
Hymer- ja Road Car -matkailuajoneuvojaJÄTTIVALIKOIMA

UUSIA JA 

KÄYTETTYJÄ 

MATKAILU-

AJONEUVOJA
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Teemapäivän toinen vierailukohde

Helsingin yhdistyksen 2.9.2017 järjestämäl-
lä teemapäivällä tutustuttiin maamme his-
toriaan marsalkka C.E.G. Mannerheimin ja 
presidentti Urho Kekkosen kautta. 

Mannerheim-museo 
Kaivopuistossa
Päivä aloitettiin tutustumalla Kaivopuis-
tossa sijaitsevaan Mannerheim-museoon, 
jossa oppaamme Martin kertoi värikkäästi 
Carl Gustav Emil Mannerheimin elämästä 
ja urasta. Mannerheim asui nykyään mu-
seona toimivassa talossa vuokralla vuosina 
1924-1951. Hän oli solminut vuokraisän-
tänsä Karl Fazerin kanssa varsin edullisen 
vuokrasopimuksen, sillä vuokra pysyi koko 
ajan samansuuruisena. Fazer myös maksoi 
talossa tarvittavan remontin ennen kuin 
Mannerheim muutti taloon vuonna 1924.

Museo esittelee talon sellaisena, kuin se 
oli Mannerheimin siellä asuessa; ruokasa-

lin pöydältä puuttuvat ainoastaan vieraita 
odottava ruokailu-astiasto. Seinillä roikkuu 
muotokuvia marsalkan esi-isistä, joita saat-
toi keskustelun ontuessa käyttää puheen-
aiheina. 

Museo avasi ovensa marsalkan kuoleman 
jälkeen, jolloin ihmisten suurin uteliaisuu-
denaihe oli Suomessa ainutlaatuinen mar-

Teemapäivän ensimmäinen kohde
Tamminiemi Seurasaaren kupeessa

vistä oli Mannerheimin sisarelleen Sofiel-
le kirjoittaman kirjeen mukaan kuitenkin 
tanssitaidon ja etikettitietouden omaksu-
minen.
Marsalkka tapasi sotilasuransa aikana hy-
vin merkittäviä henkilöitä solmien tärkeitä 
suhteita. Hän sai uransa aikana 129 kunnia-
merkkiä eri puolilta maailmaa, sekä ystävil-
tä että vihollisilta. 

Mannerheim ei pitkästä urastaan huolimat-
ta saanut kerättyä varallisuutta. Hänen nyt 
museoidun kotinsa ns. edustustilat ovat var-
sin komeat, kalusteet ja muut puitteet ovat 
aikansa luksusta. Hänen yksityiset tilansa 
ovat sitä vastoin erittäin vaatimattomat; 
marsalkan makuuhuoneen ikkunasta avau-
tuu tosin yksi Helsingin hienoimmista me-
rimaisemista. Yksityistilojen kylpyhuone, 
joka myös oli erittäin valikoitujen vihreää 
vierashuonetta käyttävien vieraiden käy-
tössä, edustaa sitä vastoin 1920-luvun vii-
meisintä muotia – sieltä löytyy myös ham-
masharjan edeltäjä hammasruiskutin.

salkan sauva, joka tänä-
kin päivänä on esillä. 

Museo esittelee luon-
nollisesti myös Manner-
heimin erittäin mittavaa 
sotilasuraa, jonka hän 
aloitti kadettikoulussa 
siirtyen edelleen keisa-
rilliseen chevalierkaar-
tiin ja päätyen lopulta 
joht amaan Suomen 
joukkoa toisessa maail-
mansodassa. Sotilasuran 
yksi vaikeimmista tehtä-

TEEMAPÄIVÄNÄ TUTUSTUTTIIN HISTORIAAN

Mannerheim-museo Kaivopuistossa
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ka kertoo presidentti Kekkosen mieltymyksestä kalastukseen ja 
kalaruokiin. Presidentin virka-asunnossa syötiin varsin tavallista 
suomalaista ruokaa; sellainen erikoisuus pitää tosin mainita kuin 
hirventurpasyltty josta suurin osa retkellemme osallistuneista ei 
ollut kuullutkaan. Tamminiemen kaikki ateriat syötiin smokkiin 
pukeutuneen hovimestarin tarjoilemina.  

Tamminiemen salissa on vastaanotettu lukuisia vieraita ja neu-
voteltu monesta tärkeästä sopimuksesta. Monet kuuluisat vieraat 
ovat soittaneet salin upeaa flyygeliä, joka sekin on lahja presi-
denttiparille. 

Tärkeitä neuvotteluja on usein jatkettu Tamminiemen rantasau-
nassa, joka lämpeni säännöllisesti. Tarinat kertovat monen neu-
vottelun kestäneen aamutunneille asti. Saunasta löytyy mukava 
uima-allas ja upeat merinäkymät. Tamminiemen saunaa on ny-
kyään mahdollista myös vuokrata.

Urho Kekkosen museo Tamminiemi
Amos Andersson lahjoitti Tamminiemen vuonna 1940 Suomen 
valtiolle tarinan mukaan huvilaan ihastuneen presidentti Kyösti 
Kallion sanoman lauseen seurauksena. Huvila lahjoitettiin nimen-
omaan presidenttien virka-asunnoksi. Tamminiemeä ovat asuneet 
presidenteistämme Ryti, Mannerheim ja Kekkonen. 

Presidentti Paasikivi ei asunut Tamminiemessä, sillä hänen puoli-
sonsa Alli ei tarinan mukaan halunnut muuttaa maalle Helsingin 
keskustasta.

Tamminiemi esittäytyy lähes sellaisena, kuin se presidentti Kek-
kosen siellä asuessa oli. Presidentin työpöydällä on 1970-luvun 
viimeisintä datatekniikkaa, mikä tarkoittaa sen ajan handsfree-
tä ja suoraa linjaa esim. pääministerille. Vieraan silmään pistää 
työhuoneessa se, että työpöydältä puuttuu kirjoituskone, vaikka 
presidentti Kekkonen todistettavasti oli erittäin innokas kirjoittaja. 
Presidentti kirjoitti joko käsin tai sitten hän käytti työpöydältä yhä 
löytyvää sanelukonetta; presidentin sihteeri kirjoitti myöhemmin 
kaiken puhtaaksi. 

Työhuoneen seinällä on presidentti Kekkosen silloiselta Yhdys-
valtojen varapresidentti Lyndon B. Johnsonilta saama karttakirja, 
jossa lahjoittajan kotimaan mukaisesti löytyy Amerikan manner 
keskipisteenä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että 
karttakirjan kannen toisesta reunasta löytyy kommunistinen maail-
ma omana lokeronaan. Oppaamme Tiia kertoi presidentti Kekkosen 
olleen erittäin mieltynyt saamaansa lahjaan ja karttakirjan olleen 
lähes päivittäisessä käytössä. 

Museon kalustus on melko lailla yhdenmukainen Presidentinlin-
nan kalustuksen kanssa, kullattua empireä löytyy edustustiloista. 
Presidentin ja rouva Sylvi Kekkosen yksityistiloista löytyy niin 
presidenttiparin saamia lahjoja kuin myös persoonallista leimaa. 
Yksityistilojen ruokasalia koristaa upea kaari-ikkuna yhtä upeine 
näköaloineen. 
1950- ja 1970- lukujen kalustomuoti on vahvasti esillä. Aika moni 
varmasti muistaa keltaiset keittiönkaapit. Tamminiemen keltaiset 
keittiönkaapit ovat nähneet monen ruokalajin valmistuvan liedellä. 
Tamminiemessä on tarjoiltu kuuttatoista suomalaista kalalajia, jo-

Tamminiemen yksityistilojen ruokasalia koristaa upea kaari-ikkuna

Presidentin työpöydältä löytyy 1970-luvun datatekniikkaa

Tamminiemen rantasauna on toiminut monen neuvottelun 
näyttämönä.

Presidentti Kekkonen vastaanotti vieraat Tamminiemen salissa.

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI
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Asuntovaunua käytetään vuoden aikana 
melko vähän. Tämän muun ajan se seisoo 
usein pihalla turhanpanttina. Voisiko tätä 
aikaa hyödyntää? Itse remontoin Knausin 
Südwind 395 vaunun. Kyseinen vaunu tu-
li ostettua kesän lopussa 2015. Keula oli 
tästä pelistä mätä, mutta sillä silti tehtiin 
onnistuneesti Lapin reissu samaisena 
vuonna. 

Reissun jälkeen alettiin hissukseen kor-
jailemaan keulan mätävauriota. Päädyin 
lopulta irrottamaan koko keulan. Oli pal-
jon helpompaa tehdä pöydällä liimauksia 
kuin niin, että vaunun nokka on paikal-
laan. Lisäksi pääsi tiivistämään vuotavan 
keulan uusiksi. Projektin piti olla helppo 
ja nopea.. No ei se käytännössä ollut. 
Kaksi viikkoa kesälomasta 2016 kului 
vaunun keulan fixaamiseen. Sen sai sii-
hen kuntoon, että keula oli paikallaan, 
mutta sisältä oli pinnat tekemättä. Lisäk-
si oli vielä katsomatta sivuikkunoiden 
kummalliset kupruilut, jotka myöhem-
min sitten paljastuivat myöskin mädäksi 
ja nekin tuli korjattua. Nooh. Projekti 
venyi lopulta kevääseen 2017 ja vaunu 
oli valmis. Tuli siitä vähän fressimmän 
näköinen kun se tuli uudelleen maalattua 
ja sisäpinnat dc fixattua.

Ainoa, että en tehnyt enää yhtään mitään 
koko vaunulla. Perheessä kun on viisi ih-
mistä ja tuo oli vain neljän hengen peli. 
Siellä oli jo Lapin reissulla melko ahdas-
ta. Remonttiin oli myös uponnut jonkin 
verran rahaa. Joten aattelin, että remont-
tirahat voisi saada takaisin vuokraamalla. 
Tutkittuani tovin vaunujen vuokratasoa 
niin päädyin tulokseen missä vanhoista 

1980-luvun peleistä halutaan n.200€/
viikko. 1990-luvun vaunut on reilu 
300€/viikko ja 2000-luvun malle-

ista halutaan jo yli 500€/viikko. Sitä en 
tiedä toteutuuko vuokrat oikeasti noilla 
hinnoilla. Mutta päädyin itse tuohon 
halvimpaan tasoon. Kyseessä on kuiten-
kin vanha vaunu, mitään suuria voittoja 
en lähtenyt hakemaan vaan idea oli saada 
maksettua remontista aiheutuneet kulut 
vuokraajilla.

Ennen kuin olin vuokrannut peliä 
yhtään mihinkään, otin kuvia vaunusta 
vähän joka suunnalta. Näin pystyn hel-
posti todistamaan mahdolliset vauriot 
vuokraamisessa. Tein myös ohjeet miten 
vaunun kaasulaitteet, lämmitin, jääkaap-
pi ja vesijärjestelmä toimii. Nämä ohjeet 
printtasin aina mukaan ja laitteet käytiin 
aina läpi ennen vuokrausta. Lisäksi print-
tasin ohjeen mitä asioita pitää katsoa en-
nen liikkeelle lähtöä. Kuten kattoluukku 
on kiinni, tassut ylhäällä, ovet kiinni jne. 
Ohjeet tarkastutin naapurilla, joka ei ole 
karavaanihommia koskaan harrastanut. 
Hän sai pihassa kokeilla leirintäsimulaa-
tiota.

Osalla vuokraajista tuntui olevan mel-
koiset vaatimukset halvan vuokravaunun 
suhteen. Sitä tultiin etukäteen paikan 
päälle katsomaan ja valitettiin jokaisesta 
pienestäkin kulumasta. Tässä tapauk-
sessa en usko hintatason vastaavan ihan 
vuokraajan olettamaa tasoa. He selkeästi 
etsivät uutta vaunua vanhojen hintatasol-
la. Suurin osa vuokralaisista itse asiassa 
tuli paikan päälle katsomaan vaunua. 
Oletus oli melko monella, että vanha 
vaunu on mätä ja tätä tultiin paikan päälle 
varmistamaan. Osa vuokralaista tuli jo 

kysely vaiheessa karsittua. Itse nimit-
täin aina kyselin mihin käyttöön vaunu 
on menossa, monta ihmistä sinne tulee 
(aikuisia ja lapsia) ja millainen on veto-
auto. Harvaa vuokraajaa vetoauto ei vara-
maan kiinnosta, mutta Suomen lait tun-
tien jos jotain sattuu, niin aivan varmasti 
vuokranantaja on syyllinen kun on anta-
nut vaunun liian pienen vetoauton perään. 
Kyseisen Knaussin kokonaismassa oli 
vain 900kg, joten melko monella autolla 
sitä sai vetää. Mutta silti pari vuokraajaan 
tuli karsittua kun autolla ei olisi saanut 
vetää sitä. Itse tosiaan katsoin aina ko-
konaismassan perusteella vetokykyä kun 
harva vetää täysin tyhjää vaunua. Kesän 
aikana vaunu kävi mm. isän ja pojan reis-
sussa. He olivat aikaisemmin reissanneet 
teltan kanssa, mutta nyt halusivat vaunua 
kokeilla. Häissä se oli myös majoitus-
tilana, sekä Suviseuroissa vaunu kävi. 
Suviseurojen aikaan on muuten todella 
suuri kysyntä matkailuvälineille. Heidän 
omassa vuokrapaikassa tuollaisesta pie- 
nestä vanhasta vaunusta näytettiin 
pyytävän jopa 900€/viikko paikan päälle 
toimitettuna. Tuoreemmissa vaunuissa 
oli vielä suurempia pyyntejä. Lueskelin 
asiasta hieman tietoa, niin siellä on mel-
koiset ruuhkat kun pelejä viedään sinne ja 
haetaan pois. Joten ei kiitos. Päädyin siis 
vuokraamaan vaunun niin, että se haeta-
an minulta ja tuodaan takaisin pihaan Su-
viseurojen loputtua. Netistä kun lueskeli 
etukäteen vähän kokemuksia Suviseu-
roista, niin näytti siltä, että vaunua koh-
dellaan todella huonosti. Näin ei itsellä 
käynyt - vaunu tuli takaisin siistimpänä 
kuin sinne lähtiessä. Näillä kokemuksilla 
suosittelen todellakin vuokraamaan Su-
viseurojen ajaksi kalustoa. Se kestää vain 
viikon verran.

Entä ne huonot kokemukset vuokraukses-
ta? Oletin jo etukäteen, että jotain vauri-
oita aivan varmasti tulee. Mutta kunhan 
kori pysyy ehjänä, ettei mitään vuotoja 
tarvitse lähteä korjaileen tai mitään suu-
rempaa hajoa, niin homma on ok. Koko 
kesän aikana ei ollut minkäänlaista va-
littamista vuokraajan tekemisistä, paitsi 
viimeisimmän vuokraajan kanssa, joka 
esitteli itsensä entiseksi karavaanarik-
si. Vaunu kun palautettiin, niin mistään 
vioista ei sanottu mitään, eikä näyttänyt 
edes siltä, että vikaa olisi. Mutta myö-
hemmin sitten paljastui, että hellan kan-
si oli revitty osittain irti. En tiedä miten 
se on ollut edes mahdollista. Siinä ihan 
oikeasti saa käyttää voimaa. Trumaticin 
sytyttimen piuhat oli revitty irti. Trumati-
cin lämmönsäädin oli revitty irti. Pöydän 
kiinnike oli saanut melko kovaa kohtelua 

Vaunun vuokraaminen
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ja oli osittain irti. Kyllähän tuollaiset har-
mittaa, ja olisin mieluusti halunnut vuok-
ralaiselta tietää, mikä ihme tässä on ollut 
homman nimi. Koska korjaukseen ei pa-
ria euroa enempää mennyt rahaa, niin en 
alkanut jälkikäteen mitään omavastuita 
edes pyytelemään. Varmaan omasta työs-
tä olisi voinut jotain pyytää. Mutta ei nuo 
nyt niin vaikeita ollut korjailla ja ei siihen 
niin kauan aikaa mennyt. Mutta vähän 
huono maku näiden ex-karavaanareiden 
vuokraamisesta jäi. Muiden vuokraajien 
kanssa ei tosiaan mitään ongelmaa ollut.

Kaikkia tietenkin kiinnostaa miten paljon 
sitä vuokrarahaa tuli. No sitä tuli sen ver-
ran, että melkein kaikki korjaukset mitä 
vaunulle oli tullut tehtyä, tuli kuitattua 
vuokrarahoilla. Ei niillä nyt rahoiksi lyö, 
mutta sillä voi maksattaa vaunun kustan-
nuksia. Kuten itse maksoin niillä vaunun 
remontin. Näillä kokemuksilla vuokraisin 
kyllä vaunua uudelleen. Kovin kysyntä 
on juhannuksesta heinäkuun loppuun. 
Sitä ennen ja sen jälkeen on melko hil-

jaista. Eli kausi on lyhyt ja osuu juuri sille 
ajankohdalle kun yleensä itsekin käyt-
tää kalustoa. Veikkaan myös, että mitä 
kalliimpi vuokra, niin sen vähemmän 
vuokraajia.

Itse parhaillaan remontoin uutta kohdet-
ta, joka tällä kertaa on Matkaajan Grand 
Hotel ja jälleen kerran kyseinen peli oli 
mätävaurioinen. Knaussin osalta riitti 
keulan irrotus, mutta Grand Hotel on tällä 
hetkellä kokonaan ilman kattoa.

Asuntoauton vuokraamisessa pitää ottaa 
huomioon, että mahdolliset pysäköin-
tisakot tulee omistajan maksettavak-
si. Eiköhän ne veijarit, jotka ne jättää 
maksamatta, niin jätä myös vuokratessa 
maksamatta ne. Sen jälkeen tulee vain 
kustannuksia kun oikeuden kautta haet 
rahoja. Ylinopeussakoissa voi poliisille 
osoittaa, että tuolle kaverille oli mat-
kailuauto vuokrattu kyseisenä aikana, 
joten ylinopeussakkoja ei varmaan tule 
maksettavaksi. Mutta suurin huoli on tek-

niikka ja matkailuauton suuri koko. Har-
valla vuokraajalla tuskin on kokemusta 
noinkin isoista ajoneuvoista. Tottuneet 
ajamaan pikkukinnereillä kaupungissa 
niin tuollainen iso laitos ei taivu niin 
helpolla joka paikkaan ja se on leveä. Eli 
kyljet saa osumaa ja perä saa osumaa. 
Lahden messuilla kyselin eräältä asun-
toautoja vuokraavalta firman edusta-
jalta vähän kokemuksia niin kylkien ja 
perän korjaukset on melko arkipäiväistä. 
Varsinkin jos mennään Norjan suuntaan 
niin takana pitkä perä saa usein osumaa. 
Vanhassa autossa myös tekniikkaa pitää 
miettiä. Esim. omassa Matkaajassa on 
VW LT alusta, missä moottorin kansivau-
riot on hyvin yleisiä. Pitäisi aina muistaa 
tyhjäkäyttää moottoria ajon jälkeen, 
mutta en usko vuokralaisten sitä tekevän 
vaikka siitä muistuttaisi. Sitten tietenkin 
tankataan bensaa, vaikka pitäisi tank-
kaa dieseliä. Asuntoauton kanssa on niin 
paljon enemmän mietittävää, että en itse 
ainakaan ala asuntoautoa vuokrailemaan, 
paitsi Suviseuroille paikan päälle vie-
tynä. Sitä ei kuitenkaan paikan päällä 
liikutella mihinkään ja ne tosiaan pitävät 
vuokrakalustosta todella hyvää huolta. 
Saa nähdä mitä Matkaajan remontti tulee 
maksamaan, mutta varmaan useaan ottee-
seen se pitäisi Suviseuroihin viedä, jotta 
korjauskulut tulisivat maksettua.

KUVAT JA TEKSTI: KIMMO RUOHO 

Uusi projekti

HUOM! Huomioi verotukselliset seikat 
vuokratessasi matkailuajoneuvoasi. 
Vuokratulo on veronalaista tuloa.

Tervetuloa!

HELSINKI

uudet jäsenet

    741 Katavisto Marja
 3684-1 Tiilikainen Pirjo
 10939 Tiiri Kari
 12715 Kautto Hannu
 29323 Ahveninen Risto
 48299 Alhqvist Tapio
 54509 Wathen Tapio
 74738 Forsman Roger
 74940 Forsius Petri
 78305 Manner Juhana
 78305-1 Manner Maija
 83814 Stenberg Jyri
 93006 Tapiala Sanna-Mari
 99184 Rantala Timo
104476 Dahllund Jarmo
104622 Nikkinen Roman
109157 Kaarre Hannu
148798 Haag Ari
155432 Ronkainen Milla
157199 Poikonen Antonio

158608-1 Hammas Andreas
159455 Lahtinen Suvi
159478 Häyhä Harri
159537 Kämäräinen Antti
159559 Wikström Samu
159602 Kausama Katariina
159608 Juppi Jouko
159795 Niemi Timo
159765-1 Niemi Jonna
159780 Kiviahde Sami
159792 Haikarainen Hannu
159839 Jalava Teemu
159850 Mattila Jonna
159879 Siven Hemmo
159888 Heinonen Niko
159919 Kirmolahti Antero
160033 Saurama Pekka
160077 Raunio Juha
160102 Korkalainen Sari Johanna
160117 Burgman Kari
160122 Huovilainen Ulla
160144 Pulliainen Jari
160164 Dubovik Viktro
160210 Hokkanen Anne
160259 Lindgren Kaj-Olof
160268 Poder Kristi
160271 Havia Nina
160476 Järvi Tuomas
160515 Palokangas Kati
160539 Kangas Kari
160567 Vuorinen Sami
150570 Granholm Harry
160575 Larinen-Kanabro Jarmo
160582 Lehto Merja
160593 Koskinen Jussi
160609 Laine Hannu

84024 Latva Päivi
84024-1  Latva Jyrki
89189  Kaivos Matias
160715  Tätilä Anna-Maija
160716  Turunen Tuure 
160638  Kellokoski Tomi 

Puonti Marko            108104
Raitanen Rami           118511
Mäkelä Tero              137759
Paasonen Katja          144785
Holopainen Helena  153868
Hyöky Matti              160485
Stenberg Tomi           160512
Kinnunen Jorma        160558
Vatka Aleksei            160668
Laitinen Eero            160696
Tabell  Airi           160705
Norring Marko          160724
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www.kabe.se/fi

Kabe on luonut nahkansa. Huippukuosit pukevat sekä vaunua että autoa keulasta peräpeiliin.
Muotokieli on kestävän kehityksen mukaista ja se tullaan huomaamaan niin liikenteessä kuin pesintäpaikoilla.

Tiedät myös, että Kaben syvintä olemusta ovat verrattomat talviominaisuudet. Ne huomaat viimeistään silloin, kun 
talvi-iltoina asetut lepäämään vapaa-ajan kotisi lämpimään syliin.

Nyt jos koskaan on syytä tulla ihastelemaan premium-luokan Kabea ja hieromaan kauppaa jälleenmyyjäsi pakeille. Tervetuloa!

Huippumuodot ja lämmin syli

Toivotamme kaikille lämmintä joulua ja tapahtumarikasta Uutta Vuotta.

Viime kesän pitempi vaunumatka, run-
saat 2.000 kilometriä Savossa, Keski-
Suomessa ja Pohjanmaalla, ei ollut yhdel-
tä tärkeältä osaltaan eli liikenteen kan-
nalta yhtä mieluisa kuin monet aiemmat.  
Ajaminen lakien ja asetusten mukaan on 
tullut selvästi ikävämmäksi sitten vuoden 
2013.

Tuon vuoden jälkeenhän tieliikenteen 
valvonta käytännössä loppui lähes koko-
naan. Erityiskoulutettu ja merkittävän 
sekä tulosta tuottaneen kokemuksen 50 
vuoden ajalta tieliikenteen valvonnassa 
hankkinut Liikkuva Poliisi (LP) lopetet-
tiin ja valvonta siirrettiin paikallispolii-
sille tehtäväksi muun toiminnan ohella. 
Lopetusta oli silloinen poliisiylijohtaja jo 
ehdottanut kahdesti aiemmin mutta sil-
loiset sisäministerit (Kok, Kesk) torjuivat 
hankkeen. Kolmannella kerralla sisämi-
nisteri (Kd) hyväksyi sen. Kansan mie-
lipiteen kartoittanut tutkimus vuonna 
2012 osoitti että 79 % suomalaisista halusi 
säilyttää LP:n. 

Matkamme ikävimmät yksityiskohdat 
alkoivat Porvoon moottoritiellä. Kolmen 

täysperävaunuyhdistelmän kuljettajat läh-
tivät meitä ohittamaan. Kahden vauhti oli 
95 – 100 km/h. Heidän perässään vasem-
malla kaistalla oli 4 – 6 henkilöautoa, joi-
den kuljettajat odottivat ohipääsyä.

Kolmas ajoi hieman hiljempaa, 85 – 
90 km/h. Hänen perässään samalla kais-
talla näin ajettavan melkoisen määrän 
henkilöautoja.  Päätin pudottaa oman 
nopeutemme alle 70 km/h, jolloin tuon 
yhdistelmän kuljettaja pääsi lopulta ohit-
semme ja käänsi saman tien eteemme. 
Näin 17 henkilöauton kuljettajat pääsivät 
ohittamaan hänet. Ja tietysti myös meidät.

Tuon kuljettajan kanssa samaan sarjaan 
eteenvetäjien kanssa kuului myös puoli-
perävaunun -  eli siis rekan  -  kuljettaja 
hieman ennen Mikkeliä. Vauhtia oli hä-
nelläkin ohituskaistalla 95 – 100 km/h. 
Lähtiessään ohittamaan meitä, hän tie-
si varmaan tarkkaan missä ohituskaista 
loppuu koska kuormatilan peräovessa 
oli mikkeliläisen yrityksen nimi. Hänen 
ohituksensa jatkui pitkälti yli kaistan lop-
pumisesta kertovien merkkien ja tiemaa-
lausten. Eteenvedolle tulikin sitten kiire 
ja se oli paljon rumempi kuin edellinen. 
Onnistuneella piennarviivan ylityksel-
lä pelastin henkemme ja automme sekä 

vaunumme.  Rekan perässä ajaneet neljä 
kuljettajaa eivät enää seuranneet sitä ja 
kiilanneet eteemme vaan olivatkin jo siir-
tyneet turvallisesti taaksemme.

Jäin pakosti illalla miettimään, kuinka 
helppoa mahtaa olla irrottaa kuorma-au-
ton voimansiirrosta rajoitin, joka oli LP:n 
aikoihin asennettuna ja säädetty rajoitta-
maan nopeuden 87 km/h:n kohdalle. On 
kauheata seurata 80 km/h nopeutta aja-
essa kuinka vajaan 5 - 10 metrin päässä 
oman yhdistelmän takana on kymmenien 
tonnien yhdistelmä.

Koko 2.000 kilometrin matkan aika-
na näimme yhden poliisiauton, joita LP 
käytti tieliikenteen valvontaan. Poliisin 
”pakettiautoja” näimme tien päällä kolme. 
”Siviiliautoja” oli LP:llä arkityössä noin 
15 %, joten sellaisesta emme olisi voineet 
nähdä edes takavaloja. 
 

Hans E.    

Matkan varrelta
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Syyskuisena viikonloppuna heräteltiin 
Vantaa Tallilla uudelleen henkiin Run-
ning Dinner -tapahtumaa. Ideanahan 
tässä tapahtumassa on, että etukäteen il-

Valotreffit Vantaan Tallilla 27.–29.10.2017

Yleisöä tanssitti 
Ajomies-orkesteri

Lasten karaokessa
Viivi, Veeti, Eetu ja Bea

Aikuisten valojen
voittaja Kabelandia

 Lähdimme viemään Päivin vaunua 
25.10. Vantaan Tallille (oli pesussa) 
treffiä varten loistavassa ja aurinkoi-
sessa syyssäässä. Onneksi lähdimme 
torstaiaamuna - herätessämme kaikki 
oli muuttunut - lunta oli 20cm ja kova 
tuuli. Tuli ensi ajatuksena että mitähän 
näistä treffeistä tulee, kun monilla on 
vielä kesärenkaat kalustossa.
 Teimme alustavia järjestelyjä ja ma-
nasimme säätä.
 Perjantaiaamuna satoi vuorostaan 
vettä ja keli paheni taas, mutta eihän 
karavaanari säätä pelkää. Iltapäivällä 
alkoi tulla treffivieraita sopivaan tahtiin 
ja näin saatiin treffit alkaviksi.
 Perjantaipäivänä oli ohjelmassa si-
säänajot ja tietenkin tulosaunat, joi-

den jälkeen kokoonnuimme Ylisille 
tansseihin Tanssiorkesteri Ajomiehen 
tahdissa, siinä se ilta kuluikin muka-
vasti.
 Lauantaina oli ohjelmassa aamusau-
nat, jonka jälkeen sammutintarkastuk-
set. Lapsille pidettiin karaoke, sekä 
halloween-leivosten paistoa ja askar-
telua talolla.
 Aikuisille oli järjestetty vanhan ajan 
kahvi-Bingo Ylisille.
 Kun iltapäivä eteni iltaa kohti, alkoi 
valoteosten rakentelu, joka tänä vuon-
na kärsi huonosta säästä ja varsinkin 
kovasta tuulesta. Ei meinannut kyntti-
lät palaa kunnolla ja toinen ongelma 
oli osanottajien vähäinen määrä, mut-
ta aina löytyy voittajat, niin lasten, kuin 

aikuisten sarjoissa.
 Saunojen jälkeen kokoonnuttiin jäl-
leen Ylisille aikuisten karaoketans-
seihin Päivin vetäminä. Ja kellotkin 
siirrettiin talviaikaan. Sunnuntai aa-
mupäivänä oli palkintojen jako.
 Voittajat olivat: aikuiset Kabelandia, 
joka oli useamman perheen yhteis-
teos ja lasten voittaja äidin ja lapsen 
yhteisteos nimeltään Ukko ja Kissa, 
kaikki lapset saivat palkinnon.

Paikalla oli 43 matkailuajoneuvoa.

Mukana olivat myös:
Sinikka, Päivi, Tuula sekä Martti

moittautuneille vaunukunnille 
ilmoitetaan, tuleeko heidän val-
mistaa etu-, pää- vai jälkiruoka. 
Sitten tapahtuman järjestelijä 
arpoo, mihin vaunuun kukin 
osallistujakunta menee ruokai-
lemaan eturuuan. Eturuuan jäl-
keen osallistujille jaetaan kuo-
ret, joissa kerrotaan seuraava 
ruokailupaikka. Pääruuan jäl-
keen toistuu sama kuvio. Näin 
päästään tutustumaan uusiin 
ihmisiin, eikä kukaan tiedä etu-
käteen, missä kunkin ruokalajin 

nautiskelee. 

Tapahtuman ideana on viettää hauska ja 
yllätyksellinen tuokio ruuan äärellä, ky-
seessä ei ole mestarikokkien kisa. Kukin 

Running Dinner- tapahtuma Vantaan Tallilla 30.9.2017
osallistuja tuo mukanaan oman osaami-
sensa ja mieltymyksensä, mm. karjalan-
paisti ja -piirakat tuovat mukanaan omat 
makumuistonsa. Tavoitteena olisi, että 
osallistujia olisi mahdollisimman monta 
vaunukuntaa, jotta yllätyksellisyys säi-
lyisi.

Tällä kertaa osallistujina oli 5 vaunukun-
taa, mikä on minimimäärä tapahtuman 
toteuttamiseen. Meillä oli mahdottoman 
hauskaa ja tutustuimme toisiimme pa-
remmin ruokien kautta. Ainakin mukana 
olleena voin lämpimästi suositella kaikille 
tapahtumaan osallistumista, kun sellainen 
seuraavan kerran järjestetään!

Tuula Lahdenperä
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LAATINUT: HENRY VON BELL
Vastaukset on lähetettävä 31.12.2017 mennessä osoitteeseen
SF-Caravan Helsinki, Intiankatu 31 C, 00560 HKI
Oikein ratkaisseiden kesken arvomme viisi 10 euron arvoista 
tuotepakettia.

Nimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

RISTIKKO 4/2017
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&WWW.KKKIVINEN.FINELIÖKUJA 5, 

TUUSULA

Tule tutustumaan!
CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

KOKENUT

&  
KATTAVA

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

Petanquetreffit Vantaan Tallilla 22.–24.9.2017

Vietimme Vantaan Tallilla 22.–24.9.2017 kauniin syksyisen sään vallitessa perinteistä 
syyspetanqueviikonloppua.
Paikalle oli tullut tutut ja innokkaat pelaajat peräti 15 vaunu- ja autokuntaa.
Kilpailu jaettiin lohkoihin, joihin arvottiin miehissä 6 pelaajaa kahteen lohkoon ja naiset yhteen 
lohkoon.
Pelit käytiin lauantaiaamusta kello kymmenestä jatkuen pitkälle iltapäivää noin kello yhteen.
Oli pakollinen grillimakkara, pulla- ja kahvitauko, jonka naiset olivat järjestäneet kilpailijoille sekä 
myös kannustajille.
Tulokset muodostuivat seuraaviksi:

Naisten sarjan tulokset:
1. Terttu Hakkarainen
2. Piia Nurminen
3. Trissan Heikkilä.

Miesten tulokset olivat seuraavat:
1. Petu Nurminen
2. Jarmo Vekkeli
3. Keijo Hjelt. 

Päätuomarina sekä leiripäällikkönä toimi Martti Jarva.
Keijo,          Petu,        Jarmo,  Piia, Terttu, Trissan



30

Matkailuajoneuvojen huoltoliike Nummelassa!

Suoritamme kaikkien matkailuautojen ja
matkailuvaunujen
- huollot (myös paikan päällä)
- kolarikorjaukset
- kosteusvauriokorjaukset
- muutostyöt
- lisävarusteasennukset
- Alde, Dometic, Electrolux, Primus, Traumatic 
 ja Thedfort huollot
- varaosat ja tarvikkeet

TM CARAVAN OY
Kaukoilantie 8
03100 NUMMELA
(Hongkong tavaratalon vieressä)

Matti Turunen 0400-486 037 Ari Mäkinen 0400-934 665

VARASTOINTIPALVELUT

Veljekset Häti Oy, Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi • Hallitilaa yli 4.000 m²,  ovien koko n. 6 x 6 m.

www.hati.fi

Ympärivuotista varastointi- ja säilytyspalvelua sisätiloissa 
Riihimäellä, erinomaisten yhteyksien varrella. 
Varastoimme asuntoautot ja -vaunut sekä 
autot ja veneet.

Jaakko Häti  040 738 4316 
Roope Häti   040 845 6178

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Toimintamme päättyessä vuoden vaihteessa

Kiitämme asiakkaitamme
ja yhteistyökumppaneitamme 
kuluneista vuosista

www.caravanhuolto.fi
Koskelontie 18 B 6, Espoo • avoinna ark. 9:00-16:00

Richard Komi: 040-5168702  
e-mail: kl@caravanhuolto.fi

VARAA HUOLTOAIKA ennen talvea!

K&L Caravan huolto Oy

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

•	 Kolari- ja vuotovaurio 
korjaukset

•	 Matkailuautojen ja  
-vaunujen vuosihuollot

•	 Öljyvaihdot 
•	 Dometic huolto 
•	 Alde, Primus ja  

Trumatic huollot          
•	 Thule / Omnistor  

tuotteet
•	 Matkailuautojen ja  

-vaunujen otsonointi
•	 Rengastyöt ja vaihdot

Koskelontie 18 B Tervetuloa !
Caravantarvikkeiden loppuunmyynti, poistohintaan!  

jopa -70% alennuksin.
 
Paljon B-osia, uusia kylkipeltejä, korin muoviosia 
ym….
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Miten yhdistystemme jäseneksi?

HELSINKI

AJO-OHJE VANTAAN TALLILLE:
Tieltä nro 3 (HKI-HLINNA) Tervakosken kohdalta Ryttylän ohi Turk-
hautaan, josta Turkhaudantietä (Jokimaa) n. 100 m ja vasemmalle 
Heinäjoentietä (Vantaan Talli).
LAHTI-FORSSA tieltä tullessa Janakkalan suuntaan Turkhautaan. 
Loppu samoin kuin edellä.

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

puh: 010 581 8670

Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu  17 € 
Mittarisähkö / kWh  0,28 € 
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.-30.4.) 10 € 
Kuukausimaksu  70 € 
Kevätkausipaikka   190 € 
Kesäkausipaikka  270 € 
Syyskausipaikka   190 € 
Vuosipaikka  470 €
Kausi- ja kuukausipaikkojen edellytyksenä on asennettuna 
kWh-mittari. Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen. 
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella) 125 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella) 18 €
Pesukone/kerta  3 €
11kg kaasupullo  23€

Tapahtumamaksu erikseen

Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen jäsenlehti. Mikäli koet  
toimintamme kiinnostavaksi ja haluat liittyä jonkin yhdistyksemme jäseneksi, on 
siihen kolme mahdollisuutta. Liittyminen hoidetaan kaikissa tapauksissa  
SF-Caravan ry:n jäsenrekisterin kautta (jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai  
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/).
Jos olet jo SF-Caravan ry:n jäsen jossain toisessa yhdistyksessä, voit valita  
joko lisäjäsenyyden jo voimassa olevan paikallisyhdistyksen jäsenyyden lisäksi  
tai sitten voit erota toisesta ja liittyä johonkin yhdistyksistämme. 
Jos et vielä ole SF- Caravan ry:n jäsen, tulee sinun liittyä ensin sen jäseneksi. 
Muista aina liittyessäsi mainita oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, 
Vantaa 023). Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 24,50 €,  
johon lisätään valitsemasi paikallisyhdistyksen osuus 14 €- 18 €. 

tervetuloa mukaan
NAISTEN JOULUMESSUILLE

9.12.2017
SF-Caravan Helsinki ry järjestää 
yhteiskäynnin Wanhan Sataman 

Naisten Joulumessuille

Kokoontuminen Wanhassa Satamassa
Katajanokalla klo 11, osoitteessa 
Pikku Satamakatu 3-5, Helsinki.

Jokainen maksaa itse sisäänpääsymaksunsa,
joka on 5 euroa/ henkilö.
HUOM! 
Sisäänpääsymaksun voi maksaa ainoastaan 
käteisellä, osalle näytteilleasettajista kelpaa 
maksuvälineeksi myös pankkikortti. 

Ilmoittautuminen 8.12. mennessä Päivi Sippola,
puh 050 401 1230 tai sippola60@hotmail.com 

Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry



Tapahtuma- ja treffikalenteri 2017-2018

TERVETULOA GLÖGITILAISUUTEEN

Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry

HELSINGIN YHDISTYKSEN TOIMISTOLLE
TIISTAINA 12.12.2017 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.

JOULUKUU 9. Retki Naisten Joulumessuille, Wanha Satama SF-C Helsinki
 12. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki
 29.-31. Uusivuosi Tallilla SF-C Vantaa

TAMMIKUU 12.-14. Caravan Show 2018, Turku
 19.-21. Caravan 2018, Helsinki

HELMIKUU 24. TalviCaramba, Rajamäki SF-C Hyvinkään seutu

MAALISKUU 10. Pilkkikisat Messilässä SF-C Helsinki
 27.  Keskusteluilta toimistolla SF-C Helsinki
 29.3.-2.4. 68. Youth FICC Rally, Zagreb

TOUKOKUU 6. Caramba Cup osakilpailu I, Järvenpää SF-C Helsinki
 9.  Äitienpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki
 19. SF-Caravan ry:n liittokokous, Seinäjoki
 25.-27. Rutusakin Kevätpäivät, Hartola SF-C Rutusakki ry

KESÄKUU 1.-5. 56. Europa Rally, Njivice, Kroatia

HEINÄKUU 8.-14. NCT 2018, Kristinehamn, Ruotsi
 27.7.-4.8. 87. FICC Rally, Paaren am Gallen, Saksa


