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TAITTO JA PAINO
PunaMusta Oy
Kannen kuva:
Armi Ylikorpi
Seuraava numero ilmestyy
viikolla 9/2021

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 jäsenelle. Kortissa on henkilötietojen (nimi,
osoite, syntymäaika ja -paikka) lisäksi
passin tai henkilökortin numero, kortin
myöntämispäivä ja myöntämispaikka/
viranomainen. Korttihan on voimassa 12

kuukautta kirjoittamiskuukaudesta ja sen
hinta on 10 euroa. Kansainvälisen leirintäkortin voit tilata karavaanarit.fi -sivuston
verkkokaupasta https://www.karavaanarit.fi/kauppa/ tai puhelimitse SF-Caravan
ry:n toimistolta puh. 03 615 311. Kortin
toimitusaika on noin 1–2 viikkoa.
Verkkokaupasta tilattaessa postikulut
4 euroa. Toimitus puhelin- tai sähköpostitilauksissa postiennakolla. Postiennakkotilauksissa postikulut ovat 12 euroa.
HUOM! Korttia ei toimiteta ulkomaille.
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tämän auton matkojen

HIILIJALANJÄLKI
hyvitetty
bestcaravan.fi/co2

Puheenjohtajien terveiset
Muutoksen tuulia
Tarkkaavaiset lukijat varmaan huomaavat, että tästä lehdestä
puuttuu täysin päätoimittajan palsta. Noh. Tämä johtuu siitä,
kun pidimme Espoon yhdistyksen ”kevätkokouksen” syyskuussa ja itse tulin valituksi uudeksi puheenjohtajaksi. Kiitos tästä
luottamuksesta jäsenistölle. Vielä kun mukana on tämä lehden
päätoimittajan rooli, niin aattelin yhdistää nämä kaksi roolia
tähän samaan palstaan. Miten tämä sitten onnistuu, niin sen
näkee tulevaisuudessa.
Lehteen liittyen olemme mahdollisesti vaihtamassa lehden
nimeä. Meillähän on tällä hienolla lehdellä kolme eri nimeä ja
nyt siirryttäisi yhteen nimeen. Tämän muutoksen suhteen on
yllättäviä haasteita ja katsotaan, saadaanko nämä haasteet ratkaistua. Mikäli niitä ei voida ratkaista, niin pysymme vanhoissa
nimissä.
Lehtitoimikunnan järjestämä kahvitilaisuuskin saatiin pidettyä, vaikka korona sille hieman haasteita tuotti. Juttujakin
ollaan kohtuu hyvin saatu lehteen vaikka alkuun pelättiin, ettei
sellaisia tahdo saada. Meillä on todella hyvä lehtitoimikunta ja
juttuja on saatu myös ulkopuolisilta hyvin. Tästä on hyvä jatkaa.
Espoon yhdistyksen kokouksessa Juha Rakkola luopui kaikista luottamustehtävistään eikä enää asettunut ehdolle. Juhalla
on ollut iso rooli yhdistyksemme toiminnassa ja tästä iso kiitos
hänelle. Kokouksessa saimme myös yhden uuden hallitusjäsenen, mutta kaipaisimme kyllä lisää uusia hallituksen jäseniä tai
ylipäätään tekijöitä. Meillä alkaa olemaan pieni ongelma hallituksen jäsenten iän suhteen. Ei kaikki jaksa loputtomiin jatkaa.
Esim. tapahtumien järjestäminen alkaa olemaan haaste, kun ei
vaan ole tekijöitä. Meillä olisi hyviä ideoita erilaisiksi tapahtumiksi, mutta ne tekijät vähän uupuu. Meillä on melkein 1400
jäsentä yhdistyksessämme ja me saadaan yhdistyksen kokoukseen yleensä n. 20 ihmistä. Hyvin usein nämä on samat ihmiset.
En itse ainakaan koe olevani mikään yhdistysaktiivi eikä tämä
hallitustyöskentely ainakaan itseä aivan valtavasti ole kuormittanut. Enemmän ollut ongelma muistaa lehden aineistopäivät
ja viime tingassa runoilla niitä (kuten nyt tätäkin teen). Itselle
ainakin tämä hallitustyöskentely on ollut perin mielenkiintoista. Tuossa sääntömääräisessä kokouksessa päätetään yhdistyksen asioista niin täytyy itse vaan ihmetellä, miksei jäsenistöä
kiinnosta yhdistyksen toiminta? Osallistuminen kokoukseen
ei tarkoita automaattista jäsenyyttä hallitukseen. Olisi mukava
nähdä ja keskustella jäsenistön kanssa. Sitä kautta voisi myös
yrittää järjestää jäsenistöä kiinnostavia tapahtumia.
Meillä on suunnitelmissa mm. ajoharjoittelutapahtuma,
missä opetettaisi matkailuajoneuvon/yhdistelmän hallintaa
liukkaalla. Tämä nyt mahdollisesti on toteutumassa Vantaan
yhdistyksen kanssa kimpassa. Itse toivoisin tulevaisuudessa
myös enemmän tällaista kolmen pk-seudun yhdistyksen yhteistä toimintaa, joka ei rajoittuisi vain lehden tekoon. Yhdessä
saamme enemmän aikaan. Toki meillä on myös kaikenmoista
pienempää suunnitelmissa. Korona vain rajoittaa tällä hetkellä
melkoisesti näitä suunnitelmia. Ihan vaan, kun kukaan ei tiedä
minkälaisia rajoituksia on kuukauden päästä, keväällä tai ensi
kesänä. Mikäli jollain jäsenellä on mielessä jokin tapahtuma
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Hei, rakkaat ystävät
niin ota yhteyttä, niin voidaan sitä vaikka toteuttaa. Tapahtumien toteutus ei nimittäin vaadi hallituksessa oloa. Kunhan on
vain niitä tekijöitä. Eikä sen tapahtuman aina tarvi olla mikään
megaluokan tapahtuma. Voimme toteuttaa myös pienempiä tapahtumia. Tämä vain vaatisi niitä tekijöitä.
Koska keväällä korona aiheutti melkoista säätöä hallitustyöskentelyyn ja varmaan moni myös huomasi työpaikoilla,
miten alkuun ainakin kaikki oli kohtuu haastavaa, niin päätimme hankkia yhdistyksen hallitukselle tablettitietokoneet.
Näillä hallitushommat hoituu myös etänä ilman mitään säätöä.
Tabletit on myös toisiinsa yhteydessä, niin voimme reaaliajassa
päivitellä dokumentteja, lukea dokumentteja tai vaikka pitää
videoneuvotteluja. Alkuun näiden käyttö on varmaan hieman
haastavampaa, mutta eiköhän se tästä. Pyrimme saamaan kaiken materiaalin pilveen. Joten, mikäli saamme lisää hallituksen
jäseniä, niin heidät on helppo ottaa hommaan mukaan. Koska
korona tosiaan rajoittaa toimintaa nyt melkoisesti, niin tämä
lehti ilmestyy aivan liian harvoin, jotta sen avulla pystyttäisi tapahtumista ja ajankohtaisista asioista infoaan. Joten suosittelen
ilmoittamaan jäsenrekisteriin ajankohtaisen sähköpostiosoitteen. Yllättävän monelta jäseneltä puuttuu sähköpostiosoite
sieltä. Oman osoitteen voi ilmoittaa jasenrekisteri@karavaanarit.fi. Meillä on myös facebook sivut https://www.facebook.com/
SFCaravanEspoo missä tällä hetkellä vain 310 ihmistä seuraa
sitä. Pyrimme infoamaan sähköpostitse, kotisivuille (http://
sfcespoo.net) ja Facebookiin ajankohtaisia asioita, mitä lehteen
ei kerkiä saada.
Toivotan tässä yhteydessä lehden toimituskunnan ja
Espoon yhdistyksen hallituksen puolesta kaikille
lukijoillemme rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta.

Kirjoitan teille Kari Koskisen pyynnöstä
Koronaepidemia muutti yhteiskuntaamme monella kielteisellä tavalla mutta melkeinpä ainoana positiivisena seikkana
se herätti useat harrastettamme entuudestaan tuntemattomat
ihmiset tajuamaan sen minkä mekin jo entuudestaan tiesimme, eli karavaanimatkailun tarjoaman mahdollisuuden
vapauteen ja täysin vapaaseen liikkumiseen. Mahdollisuuden mitä mikään muu harrastus ei tarjoa. Tämä puolestaan
antaa monelle meistä mahdollisuuden toteuttaa luontaista
kaipuutamme vapaa-ajan viettoon luonnon parissa ja ystävien seurassa samoin kuin matkustamisen uusiin maihin ja
maisemiin.
Aloitin itse perheeni kanssa tämän harrastuksen jo runsaat
50 vuotta sitten 1960-luvulla ja kansainvälisen leirintämatkailujärjestö F.I.C.C:n entisenä presidenttinä minulla on
ollut mahdollisuus seurata karavaanarielämää eri puolella
maailmaa ja nähdä miten karavaanarit kaikkialla, meidän
tapaamme, nauttivat tästä harrasteemme suoman vapauden
mahdollistamasta elämäntavasta. Matkoista yhteisiin tapaamisiin, vapaa-ajan vietosta leirintäalueilla luonnon keskellä,
hauskanpidosta perheen ja ystävien seurassa sekä tutustumisista uusiin nähtävyyksiin, kansoihin ja kulttuureihin.
Karavaanarit ovat kaikkialla maailmassa kaikkien karavaanareiden kavereita. Maailma olisi paljon parempi, jos
kaikki maailman ihmiset suhtautuisivat toisiinsa kuten karavaanarit suhtautuvat toisiin karavaanareihin. Tämä oli
keskeisenä ajatuksena, kun F.I.C.C:n toiminnan tavoitteita
määriteltiin sen perustamiskirjaan lähes 90 vuotta sitten. Pidetään mekin tämä mielessä aina kun tapaamme muita karavaanareita vaikkapa silloin, kun liikenteessä tervehdimme
vastaan tulevaa toista karavaanaria.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille ja nähdään Tallilla!

SF-Caravan Espoo ry
Kimmo Ruoho
puheenjohtaja

Tervehdys
Tätä kirjoitettaessa ovat USA:n presidentinvaalit edessä ja korona leviää, jos ei nyt hallitsemattomasti, niin ainakin nopeasti. Nämä aiheet ovat luonnollisesti mediassa esillä niin, ettei
siltä muuta tahdo edes huomata.
Huomasin kuitenkin uutisen, jossa kerrottiin, että Rastilan
metsiä ja leirintäaluetta ei uhrata grynderien alttarille. Ilahduin
tästä suuresti, onhan Rastilan leirintäalue jopa kansainvälisesti
erityinen. Missä muualla voi kävellä ulos leirintäalueen portista suoraan metroasemalle ja sitä kautta liikkua kaupungissa
helposti? Myös satama on lähellä, jolloin matkailijan on helppoa leiriytyä heti laivalta rantauduttuaan.
Uutisen lopussa tosin mainittiin, että Rastila säilyy leirintäalueena, kunnes korvaava alue on saatu aikaiseksi Östersundomiin. Uuden alueen saamiseen en kovin paljon luottaisi,
jäljet pelottavat.
Malmin lentokenttää ollaan lopettamassa jopa oikeudenkäynnein eikä uutta korvaavaa kenttää ole saatu, vaikka muuta
on luvattu. Viikinmäessä oli SMY:n ampumarata jossa kävin
itsekin ampumassa muutaman kerran. Sekin lopetettiin, koska tarvittiin rakennusmaata eikä tässäkään tapauksessa uutta
korvaavaa rataa ole saatu aikaan.
Ilmeisesti on tarkoitus rakentaa Helsinkimme täyteen ihmisten säilytyslokeroita, ja tehdä siitä kaupunki jossa ei voi
harrastaa mitään, joka ei ole nykyisen poliittisen suuntauksen
mukaista. Tulee mieleen Friz Langin elokuva Metropolis, ainakin perusasetelmaltaan.
Kulunut vuosi on ollut kovin erikoinen, emme ole voineet
toimia normaalisti erilaisten rajoitusten vuoksi. Saimme kuitenkin kevätkokouksen järjestettyä, joskin pahasti myöhässä,
paljon on kuitenkin jouduttu peruuttamaan tai siirtämään
toiseen ajankohtaan. Toivokaamme että ensi vuosi olisi helpompi meille kaikille.
Haluan tässä yhteydessä
kiittää kaikkia jäseniä,
toimihenkilöitä ja yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta
ja toivottaa parempaa
uutta vuotta 2021!

SF-Caravan Vantaa ry
Lars Dahlberg
F.I.C.C:n kunniapresidentti

terveisin
SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

4

/ 2020

7

KOIRATREFFIT

MITEN
YHDISTYSTEMME
JÄSENEKSI?

Vantaan Tallilla 4.–6.9.2020

Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen
jäsenlehti. Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat
liittyä jonkin yhdistyksemme jäseneksi ja olet jo SF-Caravan
ry:n jäsen, voit hoitaa liittymisen ottamalla yhteyttä liiton
jäsenrekisteriin pitäjään jasenrekisteri@karavaanarit.fi.
Jäsenyydeksi voi valita lisäjäsenyyden nykyisen jäsenyhdistyksen lisäksi tai vaihtoehtoisesti voit erota toisesta yhdistyksestä ja liittyä johonkin tätä lehteä julkaisevista yhdistyksistä.
Mikäli et vielä ole SF-Caravan ry:n jäsen, voit hoitaa
liittymisen edellä mainitun jäsenrekisterin kautta
(jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai www.karavaanarit.fi/
jasenyys/liity-jaseneksi/). Muista merkitä / mainita liittyessäsi
oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Vantaa
023), muussa tapauksessa sinut ohjataan osoitteesi mukaan
lähimmän jäsenyhdistyksen jäseneksi.
Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 29 €, johon
lisätään valitsemasi jäsenyhdistyksen osuus 14 €–20 €.

Vantaan Tallilla vietettiin ensimmäistä kertaa liiton
koirakerhon Koiratreffejä, jonka yhteydessä oli myös
kerhon vuosikokous. Paikalla oli 22 kerholaista ja noin
40 koiraa, joten vilskettä riitti. Ilmatkin suosivat pientä
vesisadetta lukuun ottamatta.
TEKSTI: MARTTI JARVA, LEIRIPÄÄLLIKKÖ
KUVAT: SARIANNA KOTILAINEN

Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu
Mittarisähkö / kWh
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.–30.4.)
Kuukausimaksu
Kevätkausipaikka
Kesäkausipaikka
Syyskausipaikka
Vuosipaikka
Kausi- ja kuukausipaikkojen edellytyksenä
on asennettuna kWh-mittari.
Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät
isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella)
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella)
Pesukone/kerta
11 kg kaasupullo
Tapahtumamaksu erikseen
Hintojen muutokset mahdollisia ilman
eri ilmoitusta.

17 €
0,28 €
10 €
70 €
190 €
270 €
190 €
470 €

150 €
20 €
3€
25 €

P
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
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erjantai iltana saunottiin, jonka jälkeen osa oli myös Ylisillä laulamassa
karaokea.
Lauantaina alkoi virallinen ohjelma avajaiskulkueena ympäri Tallia, kärjessä koirakerhon lippu ja perässä koirat isäntien kanssa – komea näky. Kulkueen jälkeen seurasi
virallinen treffiavaus.
Päivä jatkui erilaisten kilpailujen ja leikkien kanssa, alkoi myös arpojen myynti ja
hyvin tuntui kauppa käyvän. Valittiin myös
Kuningas- ja Kuningatarkoira, näistä asioista
enemmän Caravan-lehdessä.
Virallinen vuosikokous alkoi klo 13.00
Tallin Ylisillä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Loppupäivä pientä kisailua, jonka jälkeen
saunottiin; oltiin otettu huomioon myös valtiovallan koronavirusta koskevat suositukset
kokoontumisesta. Ilta oli vapaamuotoista
seurustelua ja makkaran grillaamista.
Sunnuntai aamuna julistettiin kilpailujen
tulokset ja pidettiin arpajaiset, niin olivat
treffit päättyneet.
Mukana olijana olin yllättynyt koirien
käyttäytymisestä muiden seurassa sekä haukkumisesta, jota ei juuri ollut. Tervetuloa toistenkin Tallille viettämää koiratreffejä!
4
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TERVETULOA
GLÖGITILAISUUTEEN

SAPPEE ON LÄHELLÄ!

ATKO
KAIPA EAA?
ID
LAHJA

Helsingin yhdistyksen toimistolle

YSTÄVÄLLÄSI
NÄYTTÄISI
OLEVAN JO
KAIKKEA?

9.12.2020 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.

TUO VAUNUSI

SAPPEELLE!
TALVEN 2020-2021

SF-Caravan Helsinki ry:llä on
jäsentuotteita myynnissä.

UUDENVUODEN VASTAANOTTO
Vantaan Tallilla 31.12.2020
Ohjelmassa mm. saunat jonka jälkeen illanviettoa Ylisillä.
Yhdistys tarjoaa jotain pientä purtavaa.
Uudenvuoden päivänä pidetään yhteispalaveri
vuoden 2021 treffiohjelmistosta.

Myyntituotteet löydät
yhdistyksen kotisivujen
www.sf-caravanhelsinki.fi
kohdasta ”myytävät tuotteet”.
Tilaukset sähköpostitse
osoitteeseen:
toimisto@sf-caravanhelsinki.fi

SF-Caravan Vantaa ry

PILKKITREFFIT MESSILÄSSÄ
5.–7.3.2021
Tervetuloa mukaan Helsingin yhdistyksen
pilkkikisaan 6.3.2021 Messilään.

KAUSIPAIKAT NYT MYYNNISSÄ
Talvipaikka käytössä 1.5.2021 asti

Alk.

Alk.

860e 760e

sis. 1 hlökohtaisen
kausikortin

ilman
kausikorttia

VUOROKAUSIPAIKKA 28e/vrk

Kaksi tai useampi vuorokausi 27 €/vrk

Sähkö 0,28€/kWh
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Sappeen Myyntipalvelu
puh. 020 755 9975

Pääkslahden Karavaanarit ry ja
SF-Caravan Helsinki ry järjestävät

11.–13.6.2021

YHTEISTREFFIT
Pääkslahdessa
Lisätietoja jäsenlehdessä nro 01/2021

• Ilmoittautuminen kilpailuun on 6.3.2021 klo 9.30 Messilän
ravintolan takaterassilla.
• Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.
• Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/ henkilö, lapset maksutta.
• Liikkuva kahvitarjoilu säävarauksella.
• Messilän Sudenpesä / Kota käytössämme perjantaina 5.3.2021
• Messilä Campingin viikonlopun pakettihinta pilkkitreffeille
5.–7.3.2021 saapuville on 50 €/ vaunu- tai autokunta, sisältää
matkailuajoneuvopaikan sähköllä ja saunan yleisillä
vuoroilla.
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• Lauantain ja sunnuntain lounasbuffetin saa hintaan 8 €/ hlö.
• Mainitse alueelle saapuessasi osallistuvasi SF-C Helsingin
pilkkikisoihin.
• Messilän ravintolassa on lauantaina 6.3.2021 tanssit.
• Treffien ohjelma nähtävissä lähempänä ajankohtana
yhdistyksen kotisivuilta www.sf-caravanhelsinki.fi ja
Facebook-sivulta SFC Helsinki.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
4
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SYYSPETANQUETURNEE
Vantaan Tallilla
TEKSTI JA KUVAT: MARTTI JARVA

S

RAPUTAPAHTUMA
Vantaan Tallilla 3.10.2020

yyspetanquekisat pidettiin vihdoinkin
5.9.2020 Vantaan Tallilla. Coronavirus
sotki hieman vuoden kisaohjelmaa, joten näin ollen Kevätkisat jäivät pitämättä.
Pelaajia oli tällä kertaa 3 naista ja 11 miestä, eli saatiin kunnon pelit aikaan.
Makkarat ja kahvit kuuluivat tietysti kisaohjelmaan, ja oli muutenkin poikkeuksellinen viikonloppu. Samaan aikaan pidettiin
ensimmäiset Koiratreffit ja Koirakerhon
vuosikokous Tallilla. Kyllä sopu tilaa antoi;
hyvin menivät molemmat tapahtumat.

Naiset:

Miehet:

1. sija Trissan Heikkilä
2. sija Piia Nurminen
3. sija Terhi Kuusisto

1. sija Lasse Kuusisto
2. sija Antti Veijalainen
3. sija Petri Nurminen

TEKSTI: MARTTI JARVA, KUVAT: SARIANNA KOTILAINEN

O

limme kokoontuneet Tallin Ylisille
raputapahtuman merkeissä. Tänä
vuonna katkaravut veivät enemmistön ruokailijoiden pöydässä, sillä niistä ei
synny sellaista sotkua kuin oikeiden rapujen
kuorinnassa.
Juomia ei ollut kukaan unohtanut vaunuun, olivat mukana ja maistuivat. Yhteisiä
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rapuja tai muitakaan ruokia ei ollut, vaan jokainen toi omat syötävät.
Iltapäivä kuluikin mukavasti, välillä laulettiin karaokea ja muutama leikki oli järjestetty viihtyvyyden takaamiseksi.
Sitten koitti sauna-ajat niin naisille kuin
miehille. Oltiin sovittu jatkoista saunojen
jälkeen tanssin ja yhdessäolon merkeissä.

Suuri pettymys oli se, olivatko kaikki väsyneitä, kun tanssijoita oli hyvin vähän vai
iskikö korona.
Ilta päättyi kuitenkin ja oli Nukkumatin
vuoro, aamulla herättiin virkeinä Tallin aurinkoiseen syyssäähän. Mukana myös Sinikka ja Mara.

4
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Hetkeksi avautuvaan

EUROOPPAAN
kesällä 2020

K

esäksi 2020 tehdyt ennakkosuunnitelmat menivät uusiksi jo alkuvuodesta Turkin ja Kreikan pakolaiskriisin
vuoksi. Sitten tuli korona ja alkoi jo näyttämään epävarmalta, pääseekö lomaa pitämään
ollenkaan. Halu matkaan lähtöön oli kova,
sillä se oli uuden vaunumme neitsytmatka,
lukuun ottamatta juhannuksen viettoa Messilässä. Laivaliput oli kuitenkin varattu jo
alkuvuodesta Helsingin ja Tallinnan välille
ja odotimme viimeiseen asti optimistisina rajojen avautumista. Kun sitten muodostettiin
Baltian kupla, se mahdollisti pääsyn etelän
aurinkoon.

Tallinnan kautta
Lähdimme 4. heinäkuuta Helsingistä kohti Tallinnaa ja olimme päättäneet suunnata
kohti Kroatiaa, koska tuolloin siellä oli tautitapauksia suhteessa väkilukuun huomattavasti vähemmän kuin Suomessa. Muutoinkin olimme päättäneet pitää tartuntariskin
mahdollisimman pienenä, välttelemällä
väkijoukkoja sekä käyttämällä maskia aina
kun ei voinut huolehtia turvaväleistä. Tallinnaan saavuttuamme jatkoimme suoraan
kohti Puolaa, jonne rajanylitys Liettuasta sujui ongelmitta, sillä molemmat maat sallivat
rajanylityksen puolin ja toisin. Yövyimme
lähellä Suwalkia jo perinteeksi muodostuneessa TIR parkissa. Aamulla lähtiessämme
jatkamaan matkaa menin ensiksi lataamaan
lisää saldoa tiemaksulaitteeseen ja totesin,
että huoltoasemillakin oli suojamaskipakko.
Muutoin ajoimme Puolan läpi ilman pysähdyksiä, lukuun ottamatta yhtä tankkausta.
Rajanylitys Puolasta Tsekkiin sujui myös ilman ongelmia. Myöskin Tsekin puolella oli
huoltamoilla maskipakko, jonka totesin ostaessani moottoritietarraa. Täälläkin teimme
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vain yhden pysähdyksen vaunussa ruokailua
varten. Totesimme että tällöin tartuntariski
on lähes nolla, verrattuna ulkona syömiseen.
Itävallan rajallakaan meidän ei tarvinnut
edes pysähtyä, vaikka rajalla oli valvontaa ja
joitakin autoja pysäytettiin. Yövyimme juuri
ennen Wieniä suurella rastipaikalla rekkojen
vieressä ja olimme tyytyväisiä, että olimme
lähteneet reissuun kaikesta huolimatta. Olisi
näet ollut tosi kova paikka jäädä kotiin, kun
on kolmekymmentäkuusi vuotta putkeen
tehnyt lomamatkan vaunulla ulkomaille.
Aamun valjettua aurinkokin alkoi paistamaan ja lomatunnelma kohoamaan, sillä
seuraava yö oli tarkoitus viettää jo Adrianmeren rannalla KRK:n saaressa Camping Njivisessä. Päästyämme Itävallasta Sloveniaan oli
rajalla sijaitsevista liikkeistä ja ravintoloista
sisätilat suljettu asiakkailta. Huoltamonkin
ostokset täytyi tehdä luukusta. Ravintolastakin oli auki vain terassi ja tarjoilijat käyttivät

kasvomaskia. Pysähtyessämme myöhemmin
kahville, ei kyseisessä paikassa ollut maskipakkoa, mutta käsidesiä oli tarjolla joka paikassa. Slovenian ja Kroatian rajalla sitten vierähtikin aikaa, koska jono oli huomattavasti
pidempi kuin edellisillä kerroilla, vaikka
liikennettä oli normaalia vähemmän. Kroatiaan tulevilta suositeltiin täyttämään verkossa
EnterCroatia- lomake. Emme kyseistä lomaketta kuitenkaan täyttäneet, eikä sitä kysytty,
vaikka majoituspaikka piti olla selvillä maahan tultaessa. Seurasimme tilannetta jatkuvasti Re-open EU sivustolta, joka on EU:n
virallinen verkkosivusto. Siitä näkee kaikkien
EU maiden määräykset sekä taudin ilmaantumisluvut viikoittain. Maahan päästyämme
tuntui kuitenkin mukavalta tietää, että yhtään rajaa ei olisi enää edessä ennen päätepistettä. Ajoimme silmiinpistävän hiljaisessa
liikenteessä moottoritietä kohti KRK:ta jonne saavuimme iltapäivällä. Matka oli kaikin

puolin mennyt hyvin ja tuntui hienolta saada vaunu paikoilleen ja vieläpä kaunis merinäköala.

Camping Njivise
Camping Njivise osoittautui viihtyisäksi
paikaksi ja lähdimme vielä saapumispäivänä käymään ruokaostoksilla Maliskan kylässä, sillä alueen kauppa oli varsin pieni.
Näin saimme täytettyä jääkaapin paikallisilla herkuilla. Tosin vain yhdeksi yöksi, sillä
seuraavana aamuna elintarvikkeet päätyivät
biojätteeseen jo juhannuksena reistanneen
jääkaapin tehtyä taas tiltin. Alueen sijainti oli
mainio, koska Njivisen lomakeskuksen rantakatu alkoi välittömästi alueen jälkeen. Alue
on jaettu kolmeen eri sektoriin paikkojen
sijainnin mukaan. Ravintoloita löytyy kolme, joista tosin vain kaksi oli auki vieraiden
vähäisyydestä johtuen. Vaikka ulkomaalaisia
oli huomattavasti vähemmän kuin normaalisti, oli siellä silti muutamia ruotsalaisiakin
vieraita. Tuolloin tietyistä Ruotsin eteläisistä maakunnista pääsi Tanskaan. Saksa sekä
Itävalta ja Slovenia taas sallivat transitliikenteen. Tummia pilviä sen sijaan alkoi nousta
taivaalle Splitin seuduilla, jossa koronatartunnat lisääntyivät kovaa vauhtia. Sen seurauksena maahan tuli maskipakko kaikissa
julkisissa sisätiloissa, mukaan lukien esim.
kaupat. Oman lisänsä fiilikseen antoi jääkaappi, joka taas hetken toimi, mutta edellä
mainituin seurauksin. Näin ollen jouduimme hankkimaan 12 voltin kylmälaukun elintarvikkeiden säilyttämistä varten.
Olimme varanneet seuraavaksi alueeksi jo
hyväksi tuntemamme Camping Stobrecin
Splitin eteläpuolelta. Tilannetta seurattuamme tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että

maasta täytyy poistua Italiaan välttääksemme
karanteenin. Vietimme alueella kuitenkin
varaamamme yksitoista vuorokautta, nauttien auringosta ja kierrellen lähiseutuja. Saarihan oli meille tuttu jo edellisiltä matkoilta
vaikkakin eri alueelta käsin. Tämän vuoksi
meillä ei ollut pakottavaa tarvetta katsella
nähtävyyksiä. Suurimman osan ajasta vietimme alueella elämästä nauttien. Jääkaappikin
suostui lopulta toimimaan kaasulla, jota piti
tosin säästää kaapin suuresta kaasunkulutuksesta johtuen. Tehoa siinä kerrankin riitti,
mutta se vaatii luonnollisesti paljon energiaa.
Camping Stobreciin ilmoitin, ettemme Covid 19 tapauksien lisääntymisen vuoksi saavu
paikalle ja he lupasivat ensi vuodelle option
tämän vuoden varausmaksulla.

Camping Zoccon ravintolaa pitävä Liisa
miehensä kanssa.

Italiaan
Italiaa kohti ajoimme Slovenian läpi pikkutietä vuorten yli eikä rajanylityksissä ollut
ongelmia. Sloveniahan salli tuolloin maahantulon kotimatkaa varten ilman karanteenia, kunhan maasta ajaa suoraan läpi.
Italiaan ei ollut tuolloin rajoituksia maahantulolle useimmista EU maista, eikä rajalla kyselty mitään. Koska olimme lähteneet
matkalle ilman suurempia suunnitelmia,
päätimme mennä ennestään tuttuun Camping Ca´Savioon. Sieltä on vain muutama
kilometri Puntasabbioneen, josta vesibussit
lähtevät Venetsiaan. Soitin alueelle ennen
saapumista tiedustellen onko siellä tilaa, sillä
oli jo heinäkuun puoliväli. Vakuuttivat tilaa
taatusti löytyvän, mutten arvannut kuitenkaan alueen olevan niin tyhjä. Sitten viime
käynnin sinne oli valmistunut uusi vastaanottorakennus ja kauppa sekä niiden väliin
pieni piazza baareineen. Vanha kauppa pal-

Hiljaista Venetsiaa

veli nyt polkupyörävuokraamona. Asiakkaiden vähyydestä johtuen pienempi uima-allas
alue oli suljettu. Vaunupaikat alueella ovat
mukavan väljiä moneen muuhun paikkaan
verrattuna, eikä hintakaan ole paha. Vuorokausihinta sesonkiaikaan oli ainoastaan
45,00€. Kyseessä ei ole mikään luksusalue,
mutta emme sellaisia nykyään kaipaakaan.
On turha maksaa vesipuistoista yms. joita
aikuiset ihmiset eivät kuitenkaan käytä. Lasten kanssa matkustettaessa tilanne on vallan
toinen. Täälläkin oli tarkoitus pääasiassa vain
levätä ja nauttia hyvästä ruoasta ja viinistä,
Salon rantabulevardi

Camping Zocco
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Marcuksen tori Venetsiassa

Italiassa kun oltiin. Turvavälit ainakin alueella toimivat luonnostaan, koska parhaimmillaan meidänkin kotikadulla oli vain yksi
vaunu meidän lisäksi. Maassa oli tuolloin
maskipakko sisätiloissa ja ulkona silloin kun
metrin turvaväliä ei ollut mahdollista säilyttää. Ulkona liikuttaessa maski täytyi olla tätä
varten aina mukana. Käydessämme Jesolossa
olivat sielläkin rannat miltei autiot, vaikka
normaalisti siellä on tähän aikaan kesästä
erittäin ruuhkaista. Myös suuri kauppakeskus Jesolon ulkopuolella oli miltei autio ja
suuri osa liikkeistä oli jo joutunut lopettamaan. Paikalliset yrittäjät todella tarvitsivat
turisteja, joten tuli hyvä mieli, että edes jätti
muutaman roposen heille.
Lähdimme ajankuluksi myös katsomaan
miten autio Venetsia mahtaa olla ja yllätyimme! Näkymä oli vielä hiljaisempi kuin
olimme kuvitellut. Markuksen torillakaan ei
näkynyt kuin muutama ihminen ja ravintolat olivat täysin tyhjiä. Esim. Dogen palatsin
vieressä eräs ravintola mainosti pizzaa taikka
pastaa juoman kanssa kymmenellä eurolla.
Itse söimme lähellä Rialtoa äyriäisrisotot
juomineen kolmella kympillä. Aikaisemmilla kerroilla ei tuollaisilla summilla ole
juuri muuta saanut kuin oluet. Kaupungin
kapeilla kujilla joutui kuitenkin käyttämään
kasvomaskia, sillä turvavälejä ei kohdatessa
pystynyt pitämään. Jos ei mennyt hyvin ravintoloitsijoilla, ei kyllä sen paremmin mennyt gondolieereilla. Lähes kaikki gondolit
seisoivat laiturissa odottelemassa mahdollisia
asiakkaita. Luonnollisesti myös Puntasabbionessa olevat pysäköintikentät olivat miltei tyhjiä, joten korona kuritti seutua todella
kovalla kädellä. Vietimme alueella viikon auringosta nauttien, jonka jälkeen oli tarkoitus
jatkaa kohti Garda-järveä ja Campin Zoccoa.

tarjolla joka paikassa. Myöskin joka toinen
tiskipaikka sekä saniteettitilojen pesuallas oli
käyttökiellossa. Luonnollisesti sisätiloissa oli
käytettävä maskia. Syy, miksi tulimme tälle alueelle, on sen leppoisa ilmapiiri, johon
olemme ihastuneet. Plussaa on myöskin
kauniit näkymät Garda-järvelle sekä ruokaravintolan hyvä hinta-laatusuhde. Ravintolaa ja baaria pitää Pohjois-Suomesta kotoisin
oleva Liisa italialaisen miehensä kanssa, joka
myös puhuu hyvää suomea. Alueelta löytyy
myös pieni kauppa josta saa perustarpeet.
Suuremmat ostokset joutuu tekemään lähistöltä löytyvistä marketeista. Uima-allas
alue on väljä ja sieltä löytyy myös poreallas.

Camping Ca_Savion uima-altaan hiljaisuutta

Garda-järven maisemissa
Lähtöpäivänä sää oli sateinen, mutta tämä
kahden ja puolensadan kilometrin siirtymä
Manerbaan meni nopeasti. Saavuttuamme
Zoccoon huomasimme, että asiakkaiden
turvallisuudesta todella huolehdittiin. Kaikilta tulijoilta mitattiin lämpö ja käsidesiä oli
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Myös uima-altaille tultaessa uimavahti mittasi kaikilta lämmön. Jos ei altaissa uiminen
miellytä, on siellä mahdollista uida myöskin
järvessä. Hintakin on mukavan edullinen,
sillä vuorokausihinta heinäkuussa kahdelta
hengeltä vaunun kanssa oli vain 40€ vrk.
Katseltavaahan seudulta löytyy paljon, ellei
seudulla ole ennen aiemmin käynyt. Myöskin sijainniltaan Manerba on oivallinen, sillä
sieltä pääsee nopeasti moottoritielle, jos haluaa kauemmaksi suunnistaa. Päivän matkan
päästää löytyy esim. Milano, Verona, Bergamo ja Brescia. Myöskin Gardan kiertäminen
autolla kannattaa, mutta siihen menee huomattavasti enemmän aikaa kuin kuvittelisi.
Mielestäni pakollisiin katsottaviin kuuluu
Sirmionen kaunis niemi viehättävine vanhankaupungin kujineen. Myös Salo kannattaa käydä katsomassa. Lapsille tai nuorille
sopiva kohde on Gardalandian huvipuisto,
joka on tietääkseni Euroopan kolmanneksi
suurin. Paikkaan sisään päästäkseen tulee
ostaa ranneke, jolla sitten pääsee kaikkiin
härpäkkeisiin. Tarkoitus oli viettää täälläkin
viikko, jotta meillä olisi rajoilla esittää dokumentit kahden viimeisen viikon oleskelusta
Italiassa. Liian nopeasti meni tämäkin viikko
ja kotimatka oli edessä. Vietimme läksiäisiltaa syöden hyvin alueen ravintolassa aikomuksena vielä joskus palata sinne. Lopuksi
kävimme vielä alueen baarissa ihailemassa
näkymää järvelle.

Rialto Venetsiassa

Rauhallinen hiekkaranta

Paluumatka alkaa
Aamun koittaessa jätimme haikeat jäähyväiset Italialle ja suuntasimme kohti Brenneriä.
Pysähdyimme vielä rastilla ennen Itävallan
rajaa pitämässä tauon ja ostamassa moottoritietarran. Näin pystyimme ajamaan maasta
suoraan läpi. Saksan rajalla oli sitten kolme
kaistaa, joita yksi oli suoraan läpi, toinen
koronatestiin ja kolmas karanteeniin. Meillä oli viimeisen kahden viikon majoituskuitit valmiina autossa ja moottoritietarrasta
kuitti josta ilmeni, milloin olimme poistuneet Italiasta. Ajoin vihreää kaistaa ja meitä
ei Suomen kilvillä kuitenkaan pysäytetty.
Päästyämme Saksan puolelle jatkoin ripeästi kohti Berliiniä, jonka liepeillä oli tarkoitus yöpyä. Teimme vain pari pysähdystä
vaunussa ruokailua ja kahvitaukoa varten.
Tankkauksen hoidin moottoritien ulkopuolella, sillä naftan hintaero moottoriteihin
nähden on nykyään jopa 45 senttiä litralta.
Liikennettä Saksassakin oli selvästi normaalia vähemmän. Tosin etelään päin meneviä
matkailuajoneuvoja tuli kuitenkin jonkun
verran vastaan. Tämän johdosta matka sujui
joutuisasti ja uusi vaunumme, jolle vaimoni
on antanut lempinimen Baby... oli matkalla osoittautunut erinomaiseksi vedettäväksi.
Pysähdyimme puolen yön tienoilla nukkumaan rastille hieman Berliinin jälkeen. Aamun koitteessa jatkoimme kohti Frankfurt
Oderia ja Puolan rajaa. Tätä reittiä pääsee
Puolasta nopeimmin läpi, koska koko matka
Bialystokiin saakka on nykyisin moottoritietä. Liettua edellytti aikaisemmin kesällä,
että Puolan läpiajo saa kestää korkeintaan
12 tuntia. Tuolloin kyseinen rajoitus ei ollut
voimassa, mutta pelasimme varman päälle.
Pysähdyimme vain kerran tankkaamassa, joten koronatartunnan riski oli näin olematon.
Vaikka Puola olikin Suomessa niin sanottu
riskimaa, en mielestäni suurta rikosta tehnyt. Ilmaantuvuusluvut 100.000 asukasta
kohden viimeisen neljäntoista vuorokauden

Venetsian Canal Grande

aikana olivat tuolloin kymmenen luokkaa.
Liettuan rajalla autoja tarkastettiin pistokoeluontoisesti sillä esim. Kroatiasta tuleville
oli tiedossa neljäntoista vuorokauden pakollinen karanteeni. Jatkoimme vielä matkaa
rajalta noin 140 kilometriä ja pysähdyimme
yöpymään Olerex huoltoaseman yhteydessä
olevaan TIR-parkkiin. Olemme yöpyneet
siinä ennenkin ja todenneet paikan hyväksi.
Ajoneuvot saa aidattuun parkkiin ja pientä
lisämaksua vastaan siellä pääsee myös suihkuun. Rauhallisen yön jälkeen oli jäljellä
enää ajo Tallinnan liepeille Kamping Vanamöisaan viimeiseksi yöksi.

Yhteenveto
Nyt oli jo aika käydä läpi matkalla koettua.
Oli todella oikea ratkaisu, että lähdimme
matkaan, vaikka kevyin perustein emme päätöstä tehnyt. Kerroimme lähtiessä lapsillemme, että ratkaisu on meidän omamme. Jos
tosi huonosti kävisi kannattaisi muistaa, että
elämän pituutta ei kukaan voi kuitenkaan

etukäteen tietää. Mielestämme elämä on ainutkertainen ja se pitää elää täysillä. Toinen
asia jota moni varmasti ihmettelee, on että
vaihdoimme vaunumme pieneen Kabe Briljantiin 230 cm leveänä. Ratkaisu osoittautui
meille todella onnistuneeksi, sillä vaunussa
on riittävät tilat pariskunnan tarpeisiin. Varustelun suhteen otimme siihen lähes kaiken
mahdollisen. Koskaan aikaisemin ei matkanteko ole ollut yhtä rentoa ja keskikulutuskin
oli vain 10,2 litraa sadalla. Vaunu on myös
erittäin vakaa ja tasapainoinen vedettävä.
Alle seitsemän metrin pituudesta johtuen
myöskään autolautalla ei tarvitse maksaa lisämetristä. Helsinkiin saavuttaessa oli tullissa
paljon viranomaisia vastassa, mutta meiltä
ei mitään kysytty. Kilometrejä matkalla kertyi 6160 josta vaunun kanssa 5608 km. Aika näyttää mitä mahdollisuuksia on jatkossa
matkailla, mutta toivotaan parasta.
Terveisin Kimmo Oinas!
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SF-Caravan ry:n

NOSTALGIA-KERHON
KESÄTAPAHTUMA
4.–6.9.2020

SF

-Caravan ry:n Nostalgia-kerho järjesti perinteisen kesätapahtuman, jota koronan takia
siirrettiin alkukesästä syyskuun alkuun.
Tapahtuma järjestettiin nyt jo 11. kerran.
Tapahtumapaikkana on ollut, jo viidettä
kertaa, Wanhat Wehkeet Karstulassa. Paikka on todella monipuolinen. Alueella on
hotelli, leirintämökkejä ja leirintäalue. Vastaanoton yhteydessä on kahvila, ravintola,
auto- ja muun tavaran museo, keilahalli ja
kesäteatteri. Leirintäalueen puolella, pienen
joen yli menevän sillan toisella puolella on
huoltorakennus, monta erillistä saunaa ja katettu lämmin uima-allas. Paikka sopii hyvin

erilaisten tapahtumien järjestämiseen.
SF-Caravan ry:n Nostalgia-kerho on
SF-Caravan ry:n alainen kerho. Se perustettiin vuonna 2013 kesätapahtuman yhteydessä. Jo aikaisemmin monet vanhat asuntoautot ja -vaunut olivat herättäneet kiinnostusta
sekä caravan- että autoharrastusmessuilla.
Niistä, kuin myös vanhojen vaunujen ikäkauden mukaisista vetoautoista, monelle
tulee lapsuuden muistot mieleen. Kesälomamuistoja, tai kuinka isällä tai vaarilla oli
aikoinaan tuommoinen auto tai vaunu. Joillakin ne samat matkailukulkineet ovat säilyneet saman suvun omistuksessa, isältä pojalle, tai miksei myös äidiltä tyttärelle. Siinä

tapauksessa kulkineeseen liittyy vahvasti
tunteita ja muistoja, jotka tekevät siitä yhden perheenjäsenen. Näitä retkeilymuistoja
kannattaa taltioida, joko tarinaksi tai vaikka
valokuvakirjaksi.
Tämä meidän kesätapahtumamme kerää
yhteen vanhojen matkailuajoneuvojen harrastajia, merkillä ja vuosimallilla ei ole väliä.
Mitä vanhempi ja persoonallisempi matkailuauto tai -vaunu, sitä mielenkiintoisempi.
Leirintäalueella oman vanhan matkailuajoneuvon löytää helposti, kun uudet ovat usein
valkoisia ja aika kantikkaita. Näillä saa myös
helposti uusia tuttavuuksia, kun muut matkailijat tulevat kyselemään merkkiä ja vuo-

simallia. Tänä vuonna kerhon kesätapahtuman yhteydessä oli myös rompetori samassa
paikassa. Ne sopivat hyvin yhteen, sillä usein
vanhojen matkailuajoneuvojen harrastajat
keräävät myös muuta rekvisiittaa esim. vanhoja radioita, astioita, retkikalusteita jne. Ne
sopivat paremmin vanhan kaluston kanssa
yhteen kuin uudet. Tosin näitä sopivasti yhdistelemällä saa kukin omanlaisensa, omaan
tarkoitukseensa sopivan retkivarustuksen.
Kesätapahtuma keräsi yhteen noin 28 auto-/vaunukuntaa. Samassa yhteydessä järjestettiin myös kerhon vuosikokous. Tapahtumassa on myös perinteinen matkailuautojen
ja -vaunujen arviointi. Toimikunta arvioi ja
palkitsee kunniakirjalla parhaiten säilyneet,
ja erityismaininnoin muista syistä palkitut.
Niitä on vuosien saatossa ollut erilaisia. Toisissa matkailuajoneuvoissa näkyy entisöijän
hyvä siisti kädenjälki, sekä puutöissä että verhoiluissa. Toimikunta osaa hyvin erottaa alkuperäisen ja omanlaiseksi tuunatut versiot,
molemmat ovat osoittautuneet kunniakirjan
arvoisiksi. Jokainen tekee matkailuajoneu-

voonsa omalle perheelle, harrastukselle ja
käyttötarkoitukselle sopivan sisustuksen.
Matkailuajoneuvothan ovat tehty käyttöä
varten, kulkemaan omaksi ja muidenkin
iloksi.
SF-Caravan ry:n Nostalgia-kerhon jäseneksi ovat tervetulleita kaikki vanhoista matkailuajoneuvoista kiinnostuneet. SF-Caravan ry:n nettisivuilta voi kaupan kautta
liittyä jäseneksi. Vuosimaksu laskutetaan
SFC-jäsenmaksun yhteydessä. Se vahvistettiin vuosikokouksessa ja hinta on edelleen
10 euroa/vuosi/jäsen.
Toivottavasti ensi kesänä tapahtuma saadaan järjestettyä jo kesäkuussa. Siitä tulee
lisätietoa jäsenille sähköpostilla. Seuraamme koronatilannetta ja toivomme, että se ei
enää ensi kesänä vaikuttaisi kokoontumisiin
ja harrastuksiin. Omassa autossa ja vaunussa
on helpompi pitää ne turvavälit, jotka muutenkin ovat karavaanareilla hallinnassa.
Mukavaa syksyä ja joulun odotusta kaikille,
Ulla Nummi
SF-Caravan Nostalgia-kerhon sihteeri
email sfcaravannostalgiakerho@gmail.com

Wanhoissa Wehkeissä riittää
museotavaraa.

Paikalla oli 60-luvun makkarakioskivaunu
(omistaja Reijo Lampi, Ruukki)
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RAASEPORIN LINNASTA
Mustion kartanoon
TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN

Raaseporin keskiaikainen linna
on käyntikohde lähietäisyydellä
Uudellamaalla.

”L

ähelläkin on kaunista!” Näin sanoi maamme päämies TV-haastattelussa. Se meikäläisen tempaisi
kesällä irti koronahorroksesta. Pantiin matkailuauto pöristelemään Suomea kiertelevälle rannikkotielle. Siellä oli ja on Raasepori
keskiajan linnoineen. Samalla reissulla tuli
vilkaistua myös Mustion kartanomiljöötä.

Snappertunan kirkko ja sen
komea hyysikkä
Reipas tunti ja oltiinkin jo perillä. Navigaattorin mielestä. Mutta ei meidän. Missäs linna? Sitä ei näkynyt. Eikä liioin jokea, jonka
varrelle kyseisen linnan piti olla rakennettuna.
Elokuun aurinko helli 28 plusasteella. Janotti. Oli tuumaustauon paikka. Kurvaus
Raaseporin linnassa voi vapaasti kierrellä
eri kerroksissa ja tutkia rakennuksen
yksityiskohtia.
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läheisen Snappertunan kirkon parkkiin. Kirkon edustalta löytyi vapaita penkkejä kulkijan levähtää. Ihasteltiin söpöä paanukattoista
herrantemppeliä. Sen kupeessa oli sotilaallinen rivistö sinivalkoisia kukkaistutuksia.
Paikkakunnan sankarivainajien viimeiset
leposijat hautapaasineen. Niinhän se on ollut tapana tehdä. Kunnioitimme kaatuneita
maanpuolustajia nauttimalla ”isänmaalliset
kahvit” termospullosta. Kyytipoikana oli kotileipoista omenapiirakkaa.
Poislähdössä osui silmään wc-kilpi. Se viittasi kirkkoa saartavaan kivimuuriin. Kirkossakävijäkin tarvitsee hädän tullen kevennyspaikkaa. Selvä se. Mutta olipa aika erikoinen
toiletin sijoituspaikka! Päätin oikein käydä
tutkailemassa. Ja mitä näinkään! Muuriin
oli koverrettu kuin hotellivessa: sähkövalot,
värilliset kaakeloidut seinät ja lattia, lämmintä vettä pesuhanasta, altaitten reunalla hetki
sitten kääreestä poistettu saippuanpala, kunnollisen kokoiset, tahrattomat seinäpeilit,
siis aivan luksusta. Hyyssikässä --- jos paikkaa edes sellaiseksi kehtaisi nimittää oli vielä
eri kopit miehille ja naisille, paperipyyhkeitä
sekä tyyriinpuoleista vessapaperia vararullia
myöten. Näin korona-aikana oli myös pari
pulloa käsidesiä. Supervessa! Oven pielessä
poislähtijää muistutettiin ystävällisesti napsauttamaan valokatkaisijasta. Tein niin jo
pelkästään kunnioituksesta paikkaa kohtaan.
Sitten etsimään varsinaista matkakohdettamme sitä keskiajan linnarakennusta. Tie
koukersi omakotitaloryppään välistä, mutta liikennemerkki kielsi etenemisen muulta

tomiin malvaa, ruiskaunokkia ja auringonkukkaa. Runsaus toi mieleen kauan sitten
silloiseen Neuvostoliittoon (nyk. Venäjä)
tehdyn reissun. Mainitulla matkalla oli ollut
tilaisuus kerätä arolta mainittuja kukkasia.
Olisikohan tämä tässä jonkun puutarhurin
kaupallinen yritys? Ei ihmisiä, ei asumusta
eikä kieltoa. Poimin sydän pamppaillen ojan
varresta pikkukimpun. Valmiina höllentämään kukkaron nyörejä, jos joku tulisi rahastamaan.
Eipä aikaakaan, kun olimme takaisin samalla Snappertunan kirkolla. Vaihtoehdot
vähissä. Otimme riskin. Ajoimme kylmänrauhallisesti huoltoajoreittiä. Ja sehän oli siinä! Raaseporin jyhkeä kivilinna kalliosaaren
päälle korotettuna.
Linnan edustalla parveili pääasiassa perheitä, ilmeisesti henkilöautoilla tulleita. Ei
kyllä näkynyt busseja parkissa eikä toisia karavaanareita. Mitä ihmeen kautta ne olivat
tänne oikein osanneet? Mutta hälläkö väliä!
Pääasia, että mekin olimme selvinneet perille.
Oma kulkupeli paikoitettiin hieman sivummalle. Varmuuden vuoksi pistettiin
vielä parkkikiekko ikkunalle. Sitten piletti
infopisteestä: 7 euroa per henki. Sillä sai oikeuden käppäillä omassa tahdissa ja vapaasti
linnassa ja sen ympäristössä elokuisen aukioloajan eli klo 10–17 puitteissa.
Kun oikein katsoi, niin virtasihan linnan
edustalla myös virtakin. Se lymysi vihreävetisenä lehtevien puitten katveessa. Jos halusi,
voi näköjään päästä vene- tai kanoottiretkellekin. Joukko nuoria miehiä halusi.
Me suoristimme katsomaan pääkohdetta
eli linnaa.

Kartanopuistossa voi vaaratta paijata
krokotiiliä.

tuja nimiä kuten Knut Posse ja Kustaa Vaasa.
Viimemainittu jopa suunnitteli kokonaan
uuden Raaseporin linnan rakentamista Tammisaaren lähelle. Näin siksi, että sotakahinoissa alkuperäinen linna oli kärsinyt erittäin
pahoja vaurioita. Niinpä niin. Jos kivet vain
osaisivat puhua.

Entä nyt?
Askellettiin kävijäjoukon – mukavasti mutta
ei liikaa – perässä turvavälit muistaen siltaa
(rakennusta oli ennen ympäröinyt valli-

hauta) myöten linnaan. Joskus kauan sitten
olimme käyneet Raaseporin linnalla. Silloin
kaikki oli näyttänyt paljon riisutummalta.
Nyt oli mm. koko rakennuksen kattava katto. Se sekä toisen kerroksen lattialaudoitettu
asuinsiipi antoivat kävijälle mahdollisuuden
säällä kuin säällä perehtyä tähän historialliseen rakennuskokonaisuuteen. Linna oli ollut oman aikansa ”monitoimikeskus” ritari-,
portinvartija- ym huoneineen, kappeleineen,
varastoineen, kellareineen, keittiöineen,
olutpanimoineen, lämpökeskuksineen ynnä
muineen. Aivan ylimmässä kerroksessa on
ollut ampumakäytävä. Siellä olivat päivystäneet asemiehet. He olivat olleet torjumassa
linnaa lähestyvät hyökkääjät.
Tämän kaiken nähtyäni uskallan ennustaa, että tällä keskiajan linnalla on edessään
prinsessa Ruususen unen asemasta uusi kirkastuva huomen. Siellä nimittäin pyörii erilaisia aktiviteettejä kaiken ikäsille. Lisääkin
on luvassa. Kesäsesonkina Raaseporin linnassa esitetään jo nyt mm. puvustettuja historianäytelmiä, jotka valottavat linnan menneisyyttä. Paikka on kuulemma sovelias jopa
perhejuhlien kuten esim. häiden viettoon.
Tilaa ja puitteita on yllin kyllin ja tarjoilu
onnistunee lähellä olevan ravintola-kahvilan
Linnanvoudin Tuvassa. Kannattaa painaa
korvan taakse.

Hieman historiaa
Linnan pihalle on asennettu entiseen
tapaan jalkapuu. Siinä häpesivät ne, jotka
eivät noudattaneet hyviä tapoja ja
annettuja käskyjä

kuin huoltoajolta. Yhdestä talosta tuli ulos
isäntä, joka tarmokkaasti viittelöi jotain.
Kielsikö vai käskikö? Me ymmärsimme, että
kielsi. Niinpä takaisin tienristeykseen, josta
olimme kääntyneet kirkolle. Navigaattori sai
tuoreet ohjeet, varmuuden vuoksi toisella
kotimaisella. Snappertunahan on voittopuoleisesti ruotsinkielinen.

Varrella virran
Noudatimme pilkuntarkasti matkanohjaajan
eli navigaattorin uuskomentoja. Se kierrätti
peltojen halki aina vain kapeneville sorateille. Ei muita kulkijoita. Olikohan vekottimessamme jotain vikaa? Vaikka toisaalta
positiivinen kokemus tämäkin. Ihailimme
supisuomalaista peltomaisemaa. Yhdessä
kaarteessa oli pakko painaa ihastuksesta jarrua. Tienposkessa kasvoi silmänkantamat-

Raaseporin linna mainitaan aikakirjoissa
ensi kerran vuonna 1378, jolloin sen olisi
alkuun pannut Bo Joninpoika Grip. Mutta rakennusarkeologisissa tutkimuksissa on
todettu useita kerrostumia, joista vanhin jo
1200-luvun lopulta. Jos vertaa tätä linnaa
vuonna 1475 rakennettuun Olavinlinnaan,
niin huimasti iäkkäämpihän tämä uusmaalainen on. Ikävä kyllä Raaseporin linna jätettiin jo 1500-luvun puolivälissä autioitumaan
ja sen seurauksena raunioitumaan. Mainittu
alamäki on saanut jatkua aina 1880-luvulle
saakka.
Raaseporin linna on ranskalais-englantilaista tyyppiä. Sen asema oli kaupallis-sotastrateginen. Sen tehtävänä oli hoitaa paitsi kauppasuhteita Tallinnaan, myös torjua
Itämerellä operoivia merirosvoja. Sanalla
sanoen se turvasi Suomenlahden pohjoisrannikon purjehdusväyliä
Raaseporin huomattavimpia feodaalilinnanherroja ovat olleet kruunusta luopunut
Kaarle Knuutinpoika Bonde sekä Lauri ja
Iivari Akselinpoika Tott. Linnahistoriassa
vilisee muitakin Ruotsi-Suomi-kaudelta tut-

Mustion kartanon koristeellinen hevostalli
tuo mieleen kirkon kappelin.
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Millä ohjeilla perille

Snappertunan paanukattoinen pikkukirkko edustaa ikiaikaista suomalaista
kirkkoarkkitehtuuria.

En ole navigaattorin perusvihamies. Olen
paremminkin sekä-että-matkailija. Minusta
fossiilinen paperikartta puolustaa tänä päivänä yhä paikkaansa. Sitä todistaa tämäkin
reissu. Vanhalla konstilla eli karttaa käyttäen voi funtsailla, täydentää, poikkeilla jo
päätetystä matkasuunnitelmasta. Sain tästä
uskonvahvistusta, kun kerroin Raasepori-infossa niittyharhailustamme. Kuittasivat siellä
vähän vinosti hymyillen: Kyllä meille löytää,
jos ajaa tienviittojen ohjaamana eikä navigaattorin käskyttämänä.

Snappertunan kirkon edustalle on
haudattu pitäjän viime sodissa
kaatuneet omat sankaripojat.

Mustion kautta
Kaikki kiva loppuu aikanaan. Oli lähtiäiskahvittelun paikka. Se tapahtui jo rutiininomaisesti ulkosalla linnan edustalle varustetulla piknikpaikalla. Niin näkyivät tekevän
aika monet muutkin. Linnanvuodin Tupa
olisi houkutellut tarjouksineen, mutta luovuttiin niistä. Ehkä myöhemmin toisella
keikalla. Sisätiloissa kontaktin varominen
on jäänyt meille ja muille koronakauden ihmisille käyttäytymisnormiksi.
Tie takaisin oli selvillä. Ei tarvinnut enää
navigaattorin kanssa temppuilla sora- ja peltourilla. Kotona iltauutisilla. Niinhän sitä
uskottiin.
Vaan eipäs! Kakkoskuskin eli meikäläisen silmät harhailivat reunoistaan rispaantuneella vanhalla paperikartalla. Ne osuivat
Karjaan jälkeen Svartå-nimiseen paikkakuntaan. Sielläkin pitäisi olla linna tai oikeastaan
kartano rokokoopuistoineen. Vilkaistaanko
ohimennen?
Näin tapahtui ja todettiin, että Mustion
(Svartå) linnakartanon kokonaisuuteen olisi
tarvittu minimissään päivä. Päärakennuksen
museo oli jo suljettu, mutta puistoon pääsi
maksutta. Täytyy sanoa: oli kuin olisimme
tulleet Ranskan hoviin Versailles`n puistoon.
Linnakartanon perustaja ruukinpatruuna
Carl Magnus Linder oli antanut ripotella sinne tänne veistoksia ja suihkulähteitä.
Kaikki oli niin sironkaunista. Hevostallikin
kuin kirkon kappeli. Katsottavaa siis todella
paljon ja tunnelma sitä mukaa.
Mustiossa kaikki oli saanut alkunsa oikeastaan rautaruukista, joka perustettiin samannimisen kosken partaalle jo 1500-luvun
puolivälissä. Sielläkin oli saamamme tiedon
mukaan paljon nähtävää. Mutta se oli pakko
jättää iltahämyssä seuraavaan kertaan.
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Tässä vetelee päiväunia patsas nimeltä
Nukkuva Fauni.
Puistoportin yllä komeilee Linderin
suvun vaakuna,

Ristikko 3/20 ratkaisu
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Mustion kartanoon pääsee, mutta kävijämäärää on koronan vuoksi rajoitettu.
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SÄHKÖSKOOTTERILLA
maailmaa pelastamaan
TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

tullessa kukaan ei tietenkään ollut skootteria laittanut lataukseen, eikä kilpiasia ollut
edennyt yhtään mihinkään. Myyjä alkoi siinä sitten saman tien hoitamaan puuttuvia
kilpiasioita. Itse järjestin vakuutusyhtiöstä
vakuutukset skootteriin. Siitä mielenkiintoista, ettei sillä ole vakuutusyhtiölle yhtään
mitään merkitystä millä polttoaineella skootteri toimii. Kun kilpi oli paikallaan ja paperit
tehty niin se oli kovaa ajoa kotiin. Hieman
oli kummallista ajoa, kun skootteri ei tosiaan
minkäänlaista ääntä pidä. Vain rengashumi-

Kun kilpi oli paikallaan ja
paperit tehty niin, se oli kovaa
ajoa kotiin.
na kuuluu. Ylämäkiin sähköskootteri ryytyy samanlailla kuin polttomoottoriversio.
Ajon aikana ”polttoainemittari” vaihtelee
aika voimakkaasti melkein tyhjän ja täyden
välillä. Siihen ei ole paljon luottamista. En
tiedä miten voi olla niin vaikea tehdä akun
varausta varten mittari, joka kertoo paljon
akkua on jäljellä? Ilmeisesti perin vaikeaa.
En tiedä onko sähköautoissa sama ongelma?
Teoriassa ainut tapa saada selville, miten
pitkälle voit ajaa, on seurata matkamittaria.
Kun alkaa lähestyä tämä n.50 km rajapyykki

niin on parasta olla perillä. Nyt ongelmana
vaan oli kun ei tiennyt miten paljon sillä oli
ennen ostoa ajettu. Kun kotiin oli enää n.5
km matkaa niin alkaa havaitsemaan miten
skootteri jaksaa kyllä kulkea n.45 km/h nopeudella tasaisella, mutta ylämäkiä kun tulee
niin vauhti on luokkaa 20km/h tai jopa alle.
Tästä voimme päätellä, että kun akku alkaa
loppua niin ei parane ainakaan kovin mäkisiä osuuksia olla. Kun lopulta pääsi kotiin
niin ”polttoainemittarin” mukaan akussa
on puolet varausta jäljellä. Itse akku sijaitsee
penkin alla ja näin ollen syö penkin alta kypärän paikan. Itse akussa on vielä erillinen
nappi mitä painamalla näkee akun latauksen. Nyt akun lataus kerrotaan viidellä eri
led- valolla. Tämän mittarin mukaan vain
yksi led-valo jäljellä.
Skootterin laturi mahtuu hienosti penkin alle, mutta muuta sinne ei sitten enää
mahdu. Skootterin pystyy lataamaan tällä
laturilla penkin edessä olevasta liitännästä
tai ottamalla akun irti skootterista. Akussa
on tätä varten oma kantokahva. Veikkaisin
akun painoksi n.15 kg (ohjekirjan mukaan
65 kg). Vakiona laturissa on vajaan metrin
pituinen latauspiuha itse laturista akkulataus
liitäntään. Ja laturista seinäpistokkeeseen
on n.1.5 m piuha. Hieman haastava ladata
skootteria noin lyhyellä piuhalla. Onneksi

tämä seinästä laturiin menevä piuha on samanlainen mitä tietokoneissa käytetään. Ja
koska piuha on samanlainen, niin hankin
5 m pitkän piuhan siihen tilalle. Nyt piuha
riittää hyvin joka paikkaan, eikä skootterin
tarvitse olla sähköpistokkeen vieressä. Vielä
olisi bonusta, jos tämä itse laturi olisi jotenkin sisäänrakennettu skootterin sisälle. Näin
riittäisi, kun tökkäset tämän 5 m pitkän piuhan seinästä suoraan skootteriin. Eikä tarvitsisi tätä laturia erikseen alkaa ottamaan esille.
Laturille ei ole myöskään mitään lukittavaa
paikkaa, ellei sitä laita penkin alle. Mutta
siellä voi tulla ongelmaksi lämpötila. Laturissa itsessään on puhallin, joka jäähdyttää
latauksen aikana. Suljettu tila ei välttämättä ole kovin hyvä idea. Veikkaan skootterin
katteiden olevan melko tyhjää tilaa täynnä.
Koska itse sähkömoottori sijaitsee takavanteen sisällä. Akku sijaitsee penkin alla. Joten
muualla ei varmaan ole yhtään mitään muuta kuin runko ja katteet. Näin ollen uskoisin,
että laturin olisi varmasti saanut mahtumaan
skootterin sisuksiin. Pitää talven aikana vähän purkaa katteita ja tutkia jos laturin saisi
tungettua katteiden sisälle niin silloin riittäisi
pelkkä latauspiuha. Ei olisi pelkoa, että joku
keikkaa laturin. Tuollainen 5 m pitkä virtapiuha maksaa huikeat 10 €, joten jos joku sellaisen menisi varastamaan niin kovin kallista

Matkailuajoneuvojen erikoisliike esittelee:

2021-JUHLAMALLISTOT!

I

nternet on siitä hieno paikka, että sieltä
löytää aina kaikenlaista perin kummaa ja
mielenkiintoista. Kuten itse löysin Facebookista mainoksen sähköisestä moposkootterista. Joka vielä sopivasti oli syystarjouksessa. Syystarjoukseen kuului 800 € alennus
normaalihintaan (2000 € -> 1200 €) ja mopot ei nyt muutoinkaan ole yleensä useamman tuhannen euron arvoisia. Itsellä on ollut
moottoripyöriä ja skoottereita. Skootteri on
kätevä peli kaupunkiin, kun ei tarvitse kytkimen kanssa säädellä. Vähän sama kuin automaattivaihteinen auto. Niitäkin taidetaan
nykyään myydä enemmän kuin manuaalivaihteisia? Skootterit tosin taidetaan mieltää
enemmän sellaisiksi ”neitimäisiksi”. Noh. Itseä ei niin muiden mielipiteet kiinnosta, kun
menopeliä hankitaan. Joten olihan se pakko
käydä vilkaisemassa, millainen on sähköskootteri.
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Sähköpostia liikkeeseen ja sopi ajan, kun
käy katsomassa. Paikan päällä se näytti
skootterille. Ehkä hieman nykyaikaisemmalta skootterilta led-valoineen ja digimittarilla varustettuna. Virta-avaimesta kääntö,
niin mittaristo meni päälle ja etuvalo syttyi.
Ei mitään hurinaa tms. Ajaminen oli myös
hieman outoa, kun on tottunut polttomoottorilla käyviin menopeleihin niin kaasukah-

Myyjän mukaan skootterin akulla
pääsee 50–60 km.
vasta kun käänsi, niin heti lähdettiin liikenteeseen ja yhtään mitään ääntä ei lähtenyt.
Ainoa mistä ääntä alkoi kuulua, oli renkaiden humina. Muutoin sähköskootteri toimi
kuten polttomoottori versio. Kiihtyvyys ei
ole kovin räjähtävä. Lähtee aika samanlail-

la liikenteeseen kuin polttomoottoriversio.
Myyjän mukaan skootterin akulla pääsee 5060 km. Itse akku kuulemma on samanlaista
teknologiaa kuin sähköautojen akut. Tyhjästä täyteen lataus kestää mukavat 5-6 h. Eli
järin nopeaa latausta ei ole odotettavissa.
Mutta itsellä on sopivasti reilu 10 km työmatka kotoa Pasilaan, joten tämä voisi olla
hyvä peli päästä töihin halvalla. Joten tartuin
tähän syysdiiliin ja ostin sähköskootterin.
Seuraava operaatio olikin saada kilvet laitokseen. Liike kuulemma saisi tunnin sisällä
kilvet skootteriin. Koska itsellä ei ole pakettiautoa niin päätin ajaa skootterin Tuusulasta
kotiin. Etäisyyttä tuli n.25 km, josta skootterin teoriassa pitäisi pystyä suoriutumaan,
jos akku on täynnä. No liikkeessä akku ei
aivan täynnä ollut, kun siinä oli ehkä ¾ jäljellä. Pyysin laittamaan skootterin lataukseen
ja lähdin kotoa hakemaan kypärää. Takaisin

Uusi design!

50-vuotisjuhlamallisto!

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

Neliökuja 5, Tuusula
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Vuoden 2020

CARAMBA KAUSI
oli poikkeuksellisen lyhyt
TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

sitä ei ole uusia. Laturi taas varmasti maksaa
n.200 €, eikä sillä voi lataa kuin tuota kyseisen skootterin akkua. Mitä joku sillä taas
tekisi niin en tiedä.
Koittaa ensimmäinen työpäivä, kun skootterilla pitäisi hoitaa työmatka. Aamulla on
mukavan viileää n.12 astetta. Hieman kosteaa on, mutta ei sada. Sen kummempaa
ajovarustetta en laittanut päälle kuin kypärän, hieman paksummat pyöräilyhanskat ja
ohut takki torjumaan viimaa. Skootterissa
on ominaisuutena avaimeton käynnistys.
Itse käytän useimmiten avainta siellä, koska ilman avainta et saa tankolukkoa päälle.
Nyt kun akku oli täynnä niin huomaa selkeän eron kulkupuolella. Aika iloiseen laite
kulkee. Edelleenkin äänettömyys kummastuttaa. Koska kyseessä on moposkootteri
niin sillä saa ajaa pyöräteillä missä lukee mopolla ajo sallittu. Olen aikaisemmin saman
työmatkan taittanut sähköpyörällä ja siinä
menee n.25 min suuntaansa. Jostain syystä
aamuruuhkan aikaan autolla pääsee suurin
piirtein 20-25 min töihin, mutta iltapäivä ruuhka on pahempi ja yleensä autolla
se vie 30-40 min. Koska en kyseistä reittiä
ole kertaakaan mopolla ajanut niin muutamassa kohtaa hieman pitää arvuutella saako
mopolla mennä reitille vai ei. Koska siellä ei
ole mitään kylttejä, missä kerrottaisi onko
kyseessä jalkakäytävä, pyörätie tai mopolla
ajo sallittu niin lähdetään oletuksesta, että
siellä saa ajaa. Siitä mielenkiintoista, että nyt
kun on jonkin verran ajoa takana, niin nuo
mopolla ajo sallittu kyltit eivät kyllä noudata
yhtään mitään logiikkaa. Jossain kohtaa tietä
voi olla tälläinen kyltti, mutta samaiselle tielle tulet jostain toisesta liittymästä niin siinä
ei ole tätä samaista kylttiä. Näin ollen et saisi
ajaa mopolla siellä. Tälläisia on muuten erittäin paljon. Joka tapauksessa ajan skootterilla
saman pätkän mitä polkupyörälläkin ajelin.
Koska skootterista ei lähde yhtään minkäänlaista ääntä, niin pyöräilijät ja jalankulkijat
pomppivat miten sattuu tiellä. Koska eivät
osaa varautua takaapäin tulevaan menopeliin. Pyöräteitä käyttämällä työmatkalla on
neljät liikennevalot. Verrattuna autoon, millä valoja on 10. Sopivasti ensimmäisenä aamuna nämä kaikki valot oli vihreällä. Töihin
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kesti n.15 min. Sähköskootteri siis on nopeampi väline töihin pääsyyn kuin auto tai
sähköpyörä. Työpaikalla akku kainaloon ja
omalle työpisteelle akku lataukseen, jotta akku on täynnä, kun kotiin lähtö koittaa. Itse
työpaikalla sähköskootteri herätti melkoisesti mielenkiintoa. Moni sitä kävi katsomassa
ja moni sitä firman parkkihallissa kokeili.
Osa ihan paatuneita moottoripyöräilijöitä.
Äänettömyys tuntui kaikilla olevan se ensimmäinen asia mihin huomio kiinnittyi.
Moottori kun ei pidä mitään ääntä, kuten
polttomoottorilla. Vauhti vaan kasvaa. Edes
pientä ininää ei lähde. Töissä tuli myös huomattua, että skootterissa on vakiona hälytin

Vauhti vaan kasvaa.
Edes pientä ininää ei lähde.
mistä myyjä ei tiennyt mitään. Hälytin toki
vaatii toimiakseen sen akun skootterin sisällä. Tämä hälytin toimii niinkin hienosti, että
jos hipaiset skootteria se alkaa hälyttämään.
Jos yrität lähteä työntämään skootteria niin
takarengas ei suostu pyöriä. Näin ollen sähköskootterin varastaminen on hieman nihkeämpi operaatio polttomoottoriversioon
nähden. Töistä kotiin ajettaessa meni jälleen
n.15 minuuttia. Sähköskootteri on siis huomattavasti nopeampi vaihtoehto kuin auto
töihin pääsyn suhteen.
No mites käytön kustannuksen? Akun tyhjästä täyteen lataaminen maksaa n. 0,12 €.
Eli kovin kallista se ei ole, varsinkin kun työmatka on n.10 km niin akku ei missään vaiheessa kerkiä mennä edes täysin tyhjäksi. Itse
en ole kokeillut pääseekö skootterilla oikeasti
50 km, mutta 40 km sillä ainakin on päässyt.
Skootteri ei vaadi minkäänlaisia määräaikaishuoltoja. Se on täysin huoltovapaa. Tämä
on varmasti tulevaisuudessa pieni ongelma
huoltoliikkeille, mikäli sähköskootteritkin
yleistyy. Ainoa mitä skootterissa pitää katsella niin jarrut ja laakerit. Jarruja tuskin tarvitsee paljon vaihdella ainakaan ensimmäiseen
5000 km aikana. Tuskin laakereitakaan. Tätä kun verrataan polttomoottori versioon,
niin polttomoottorilla bensana joutuu suurimmassa osassa pitämään 98 bensaa. Tällä

hetkellä 98 bensa maksaa n.1.50 €/litra. Moposkootteri syö bensaa joku 4-5 litraa/100
km. 100 km kustannus polttoaineen osalta
on siis 5.5 €, jos kulutus on 4-litraa. Sähköskootterilla vastaava matka maksaa n.0,24 €.
Netin mukaan moposkootteria pitää huoltaa
1000 km välein ja kustannus tälle huollolle on googlen mukaan keskimäärin 186 €.
Jos lasketaan 1000 km kohti polttomoottori versiolle kulutus + huollot tekee 241€.
Sähköskootterilla vastaava kustannus on
2,4 € ja se tulee täysin sähkön latauksesta.
Mikäli kustannukset polttomoottorin osalta pysyy samassa niin 10 000 km kohdalla
huolto + polttoaineet on maksanut 2410 €
ja vastaavasti sähköskootterilla kulut on 24
€. Toki tuossa kohtaa on varmasti jarrupaloja joutunut vaihtamaan ja ehkä rengastusta,
mutta sama rengastus ja jarrupala kustannus
tulee myös polttomoottoriversioon. Lisäksi vaihteistoon pitää varmasti tuona aikana
vaihtaa myös öljyjä muutamaan otteeseen,
joten se nostaa entisestään polttomoottorin
kustannuksia. Akun kesto on täysin mysteeri. Se heikkenee varmasti iän myötä, aivan
samanlailla kuin sähköautoissa. Sähköautojen osalta puhutaan akun kestoksi 10-15 v
ja n.300 tkm ja silloinkin akussa pitäisi olla
70 % kapasiteettia jäljellä. Tuolla kapasiteetilla itse pääsisin edelleen töihin. Uusi akku
kuitenkin kustantaa mukavat 800 €. Akun
vaihdon voi tehdä ihan itse, koska se akku
tosiaan sijaitsee penkin alla ja siinä on ihan
kahva mistä sitä voi akkua kannella.
Joka tapauksessa kovin kalliita kilometrejä
sähköskootterilla ei ole varsinkin, jos töissä
pystyy puolet latauksista hoitamaan. Sähköskootteri maksoi uutena syystarjouksessa
1200 €. n.5000 km ajolla se on maksanut
itsensä takaisin verrattuna polttomoottori
version ajo kustannuksiin. Auton osalta tuo
raja tulee vielä nopeammin vastaan. Mikäli valtio saa läpi haluamansa tietullit, niin
nehän ei koske sähköskootteria. Veikkaan
myös, että tulevat kilometrikohtaiset verot
eivät koske sähköskootteria, kuten sähköautoa ne varmaan tulee koskemaan. Talvi on
sähköskootterin suurin ongelma ja silloinkin
se on enemmän mukavuus ongelma. Siellä
on vaan pirun kylmä ajella.

Kuluva vuosi vaikutti myös Karavaanarin taitoajon eli Caramban kisakauteen.
TalviCaramba saatiin ajettua suunnitelmien mukaan, mutta kauden
ensimmäiset kilpailut jouduttiin perumaan ja Suomen mestaruuskilpailut
siirtämään. Hiljainen kisakevät enteili kiireistä kisasyksyä.

Mistä on kyse??
Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän ja
matkailuauton käsittelystä kiinnostuneille
karavaanareille tarkoitettua kilpailutoimintaa. Caramba on mielenkiintoinen ja taitoa
vaativa harrastus kaikille, joilla on urheiluhenkeä.
Caramba kilpailussa ajetaan kaksi erää,
joissa on kolme ratakuviota erää kohti. Jokainen kilpailija ajaa omalla autollaan.

Caramba Cup 2020
Vuoden 2020 Caramba Cup ratkaistiin kahden, Visuvedellä 15.8.2020 ja Kokemäellä
5.9.2020 ajettujen kilpailujen tulosten perusteella.
Helsingin yhdistyksen edustajat olivat
tänäkin vuonna menestyksekkäitä. Yhdistelmäpuolella tuli nelosvoitto järjestyksessä
Elis Bussman, Janne Kallio, Ilari Lepola ja
Bror-Erik Nyholm. Matkailuautopuolella
tuli kaksoisvoitto järjestyksessä Timo Aho ja
Kari Härkönen. Kolmanneksi sijoittui Kokemäen yhdistystä edustava Simo Taipalus.
Nuoren sarjan Cup-voittajaksi ajoi Joona

Lähdeviita Kokemäen yhdistyksestä ja aloittelijasarjan Cup-voittoon Janne Lähdeviita
Kokemäen yhdistyksestä.

Helsingin yhdistyksen omat
mestaruuskilpailut
Helsingin yhdistyksen Caramba-tiimin omat
mestaruuskilpailut järjestettiin 3.10.2020
yhteistyössä SF-Caravan Kokemäen seutu
ry:n kanssa. Kisapaikka oli Ajovarman kenttä, jonka pihassa ratkaistiin vain kuukautta

aiemmin kuluvan vuoden Caramba Cup.
Kokemäen carambistit olivat tehneet kisapaikalle neljä kuviota, joista yhden oheen oli rakennettu tehtävärasti. Kuljettaja sai rastilla käteensä viisi kysymystä, joihin tuli vastata mahdollisimman nopeasti. Väärästä vastauksesta sai
30 sakkosekuntia – kaksi kilpailijaa ratkaisivat
rastin siten, että palauttivat tyhjän vastauslomakkeen ja ottivat 2,5 minuutin sakot.
Matkailuauto- ja vaunusarja oli tässä kilpailussa yhdistetty niin että kaikki kilpailivat
kaikkia vastaan.

Stig Mattsson hoiti
yhdistyksen omissa
mestaruuskisoissa
tehtävärastia, BrorErik Nyholm on juuri
saapunut rastille.

Mikko Santanen Kokemäen
yhdistyksestä suorittaa kuviota
Visuveden osakilpailussa.
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Matkailuajoneuvojen erikoisliike esittelee:

2021-JUHLAMALLISTOT!
Visuveden kisa ajettiin veden
äärellä, radalla Timo Aho.

Caramba Cup
mestarit Elis Bussman
ja Timo Aho

Mustonen Kahvimaa kuvasi kilpailuja
tällä kaudella myös dronella, tässä
vuorossa Janne Kallion suoritus
Visuvedellä.

Uusi design!
Carambistit
yhteiskuvassa
Kokemälle
50vuotisjuhlamallisto!
ajetun Cup-päätöskisan palkintojen jaossa.

Caramba-team Helsinki, kuvasta
puuttuu Toni Westerlund.

TILAA NYT UUSI VAUNUSI - SAAT SEN SILLOIN KUIN HALUAT!

Yhdistyksen omissa
mestaruuskilpailuissa
oli mukana uusi kuvio.

HOBBY: Uusi design ja uusia malleja
FENDT: 50-vuotisjuhlamallisto!

Kaksi harrastusmuotoa kohtasivat Jokimaalla
ajetuissa Caramban SM-kilpailuissa.
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Juhani Peteri on saapunut tehtävärastille yhdistyksen omissa mestaruuskilpailuissa.

Matkailuvaunusarjan Suomen mestariksi
tin, joka kertoi, että yhden Caramban Grand
Old Manin Ruben Sundströmin vankkurit ajoi Elis Bussman, hopealle sijoittui Ilari Leolivat pysähtyneet viikkoa ennen kisaa. Ru- pola ja pronssille Janne Kallio. Neljänneksi
benin muistoa kunnioitettiin hiljaisella het- sijoittui Bror-Erik Nyholm. Helsingin yhdistyksen menestystä täydensi Toni Westerlunkellä.
Kilpailu, joka keräsi paikalle 12 kuljettajaa din kuudes sija.
ja melko runsaan yleisön, ajettiin mahtavassa
Onnittelut kaikille carambisteille hyvästä
syyssäässä hevosten hirnahtelun lomassa
Kisakenttä oli suuri, joten päätuomari kaudesta!
Olof Bussman oli ottanut kilpailuun vähän
Caramban
Suomen mestaruus
CARAVAN-MYYNTI CARAVAN-MYYNTI CARAVAN-HUOLTO
TOIMISTO
suurempia
kuvioita.
Kiitämme Ajovarmaa,
Camping Messilää,
Karo
Kivinen
Kari
Kivinen
Oskari
Huovinen
Nina Kivinen
ratkaistiin
Lahdessa
WWW.KKKIVINEN.FI
Neliökuja
040 043 9579
0400 817 217
050 336 5633
040 5333 619
Helsingin yhdistyksen
edustajat5, Tuusula
olivat J. Rinta-Jouppi Oy:tä, SF-Caravan Kokemäen
Caramban Suomen mestaruuskilpailut ajet- tässäkin kilpailussa menestyksekkäitä, sillä seutu ry:tä, SF-Caravan Lahden seutu ry:tä,
tiin 10.10.2020 Lahdessa Jokimaan ravikes- matkailuautosarjassa tuli kolmoisvoitto ja SF-Caravan Pirkanmaa ry:n Vankkurimännikkuksessa. Kilpailun järjestelyistä huolehti matkailuvaunusarjassa nelosvoitto.
kötoimikuntaa ja Visuveden Motopalvelu Oy:tä
Matkailuautosarjan Suomen mestariksi kisakauden mahdollistamisesta sekä Mustonen
SF-Caravan Lahden seutu ry.
Suomen mestaruuskilpailujen ohessa koet- ajoi Juhani Peteri, hopealle sijoittui Timo Kahvimaata kilpailujen kuvaamisesta.
tiin myös surua. Carambistit saivat suruvies- Aho ja pronssille Kari Härkönen.
Yhden kierroksen kilpailussa kävi lopulta niin, että Helsingin yhdistyksen vuoden
2020 Caramba-mestariksi ajoi Bror-Erik
Nyholm. Toiseksi sijoittui Janne Kallio ja
kolmanneksi Juhani Peteri.
Kokemäen Caramba-mestaruuteen ajoi
Simo Taipalus. Toiseksi sijoittui Lasse Vähä-Vahe ja kolmanneksi Mikko Santanen.

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

Neliökuja 5, Tuusula
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Uutelaan saapuneet yhteiskuvassa.

Jussi Seppä ja Risto Sippola tarkistavat tulokset.

Eväiden aika

Uutelassa

ONGITTIIN
jälleen

SF-Caravan Saimaan seutu ryn yhdistykselle antama lahja otettiin käyttöön.

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

K

uluvan vuoden rannaltaongintakilpailu järjestettiin 1.9.2020 perinteisessä
paikassa Vuosaaren Uutelassa.
Kilpailijoita saapui paikalle mukava määrä, mukana oli myös ensikertalaisia.
Kilpailun lomassa esitettiin kysymys siitä,

30

kuinka mones peräkkäinen kerta tämä vuosi
oli, kun Uutelassa ongittiin. Vastaustahan ei
kukaan järjestäjistä osannut siltä istumalta
antaa, arveltiin vain, että ollaan lähellä kahtakymmentä kertaa. Mutta asiahan piti tietysti selvittää, kuinkas muuten. Ja vastaus on
tämä: kuluva vuosi oli 17.
peräkkäinen kerta kun ongimme Uutelassa, jota juhlakilpailuun on vielä pari
vuotta aikaa. Uutelassa on
kaiken kaikkiaan järjestetty
rannaltaongintakilpailu 22
kertaa. Kilpailu järjestettiin aiemmin toukokuussa,
mutta ajankohta siirrettiin
jo aika kauan sitten yleisön
pyynnöstä loppukesään.
Meri antoi saalista vaihtelevasti, toisille enemmän
Palkintoja riittää jokaiselle.
ja toisille vähemmän. Pun-
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nitukseen saavuttiin tasaisin väliajoin siten,
että turvavälit tuli huomioitua.
Punnituksen jälkeen todettiin, että lasten
sarjan voitti Topi Vaittinen. Naisten sarjan
voitti Aila Lepistö ennen Siru Vaulakaria.
Miesten sarjan voiton vei tänä vuonna
Terho Rikkonen 1480 g painavalla saalillaan. Toiseksi sijoittui Mauno Lepistö
1100 g painavalla saalilla ja kolmanneksi Ari
Vaahtokari 380 g painavalla saaliilla.
Pienimmän kalan ja lukumäärällisesti
eniten kalaa (23 kpl) saaneen palkinnot vei
Mauno Lepistö. Suurimman kalan palkinnon pokkasi Terho Rikkonen (305 g).
Kokonaiskilpailun voitto ja kiertopalkinto
vuodeksi menivät nekin Terho Rikkoselle.
Palkintojen jaon jälkeen keskityttiin juomaan nokipannukahvia ja syömään eväitä.
Ensi vuonna kisataan taas samassa paikassa.
Kiitos kaikille osallistujille mukavasta illasta!
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Kuulumisia Helsingin yhdist yksestä

TEKSTI: ARMI YLIKORPI KUVAT: TIMO AHO JA ARMI YLIKORPI

Kim Saarikoski valmistelee
webinaarissa tarvittavaa
tekniikkaa.

KULUVAN VUODEN
LOPPUUNKIN MAHTUU
TOIMINTAA

Syyskokoukseen oli saapunut mukavasti
jäseniä, jotka keskustelivat vilkkaasti
yhdistyksen asioista.

SYYSKOKOUS PÄÄTTI TULEVAN
VUODEN SUUNNASTA
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidettiin 3.11.2020 Helsinki Caravan Oy:n
tiloissa Vantaalla. Kokous oli ensimmäinen,
jossa sovellettiin yhdistyksen uusia sääntöjä.
Ennen varsinaisen kokouksen alkua kuultiin jokavuotiseen tapaan puheita. SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen

kertoi pandemian vaikutuksista harrastustoimintaan ja Helsinki Caravan Oy:n toimitusjohtaja Atso Muuronen kertoi yrityksen
toiminnasta pandemian aikana.
Kokous sujui ripeästi Timo Piilosen hoitaessa puheenjohtajatehtäviä.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle
2021–2022 valittiin yksimielisesti Kim Saarikoski.
Hallitukseen valittiin kaudelle 2021–2022
Syyskokouksen
puheenjohtajaksi valittiin
Timo Piilonen ja
sihteeriksi Armi
Ylikorpi.

Johanna Pihlajamäki, Risto Sippola, Tero
Toivonen ja Armi Ylikorpi.
Tilintarkastajana jatkaa Harry Eklundh
(HT) ja varatilintarkastajana Matti Mäkinen
(HT).
Yhdistyksen liittokokousedustajiksi nimettiin Anne En, Heikki En, Dag Lindholm, Johanna Pihlajamäki, Kim Saarikoski,
Risto Sippola, Tero Toivonen, Göran Wolff
ja Armi Ylikorpi.
Kokouksessa keskusteltiin varsin vilkkaasti
yhdistyksen asioista. Kokous hyväksyi vuoden 2021 toimintasuunnitelma vuodelle
2021 ja vahvistu talousarvion vuodelle 2021.
Syyskokous ei yhdistyksen uusien sääntöjen mukaan enää valitse henkilöitä yhdis-

tyksen toimikuntiin, vaan valinta on siirretty
yhdistyksen hallituksen tehtäväksi.
Kiitämme Helsinki Caravan Oy:tä kokouksen isännöinnistä ja Timo Piilosta kokouksen puheenjohtajana toimimisesta! Jäsenillemme kiitos erittäin mielenkiintoisesta
kokouksesta.
Helsinki Caravan Oyn toimitusjohtaja
Atso Muuronen kertoi yrityksen toiminnasta pandemian aikana.

Toimistolla on syksyn aikana järjestetty
muutama tilaisuus turvallisuus huomioon
ottaen.
Yhdistyksen toimihenkilöitä osallistui
SF-Caravan ry:n 1.10.2020 järjestämään
Tieliikennelaki-webinaariin, jonka seurauksena toimistolla järjestettiin jäsenistölle
suunnattu vastaava tilaisuus 20.10.2020.
Luento toteutettiin etänä ja sitä pystyi siten
seuraamaan myös kotoa käsin.
SF-Caravan Espoo ry:n ja SF-Caravan Helsinki ry:n yhteisen jäsenlehden 20-vuotisjuhlakahveja juotiin toimistolla 14.10.2020.
Tilaisuuteen saapuneet jäsenet muistelivat
ahkerasti lehden alkutaipaletta ja muita yhdistysten yhteisiä tapahtumia.
Tätä kirjoittaessa suunnitelmissa ovat niin
Isänpäiväkahvit kuin perinteinen glögitilaisuuskin; katsotaan myöhemmin, miten niiden kanssa kävi.
SF-Caravan Pohjanmaa ry juhli 50-vuotisjuhliaan 5.9.2020 Lukkuhaassa. Yhdistyksemme hallituksen jäsen Johanna Pihlajamäki luovuttti yhdistyksemme huomionosoituksen, puheenjohtajan nuijan hopealaatalla,
juhlivalle yhdistykselle. Maharottoman paljo
onnee tänki kautta!

VUOSI 2021
SF-Caravan ryn
toiminnanjohtaja Timo Piilonen
kertoi pandemian vaikutuksista harrastukseemme.
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Katse on jo siirtynyt taivaanrannassa häämöttävään vuoteen 2021 ja miltäs se näyttää.
Kalenteri kertoo, että Caramba-tiimi aloittaa

kilpailemisen Rajamäellä 20.2.2021 ajettavalla TalviCaramballa.
Kalenterista löytyvät Pilkkitreffit 5.–
7.3.2021 Messilässä, joista ilmoitus toisaalla
tässä lehdessä. Keväällä on tarkoitus taas jatkaa ajoharjoitteluperinnettä, joka tänä vuonna katkesi ymmärrettävistä syistä.
Kalenterista löytyvät myös Pääkslahdessa
11.–13.6.2021 yhdessä Pääkslahden karavaanarit ry:n kanssa järjestettävät Yhteistreffit,
joista ennakkomainos toisaalla tässä lehdessä.
Alustavia kalenterimerkintöjä on myös
muista tapahtumista, mutta niistä enemmän
vuoden 2021 ykköslehdessä.

OLIKO KEIMOLAN
TREFFEILLÄ VUONNA 1974
MATKAILUAUTOJA?
Yhdistykselle esitettiin syksyn aikana otsikon
kysymys. Vastausta tuohon etsittiin ensin
vanhoista valokuva-albumeista ja Keimolan
treffeistä kertovista teksteistä, mutta kumpikaan ei tuonut vastausta kysymykseen.
Onneksi keskuudessamme on vielä henkilöitä, jotka olivat paikalla noilla treffeille niin
töissä kuin vieraana. Siispä yhteydenottoja
eri suuntiin. Iris ja Sture Lundqvistin SF-C
1330 ja Anssi Siukosaaren SF-C 79 muistin
ja arkistojen mukaan ei Keimolan treffeillä
ollut paikalla matkailuautoja.
Voinemme lisäksi olettaa, että koska moiset
kulkupelit olivat tuolloin varsin harvinaisia,
olisi niistä varmaankin otettu ainakin yksi kuva arkistoon ja ne olisi jossain kohtaa myös
mainittu treffeistä kertovissa jutuissa.
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Joulu tuo

KAIKENLAISET
KORISTEET

koteihin ja yleisiin tiloihin
Jäsenlehtemme nelosnumerossa on jo useamman vuoden ajan ollut
joulua koskeva artikkeli. Sarja jatkuu tänäkin vuonna ja nyt vuorossa ovat
kotimme ja yleiset tilamme täyttävät joulukoristeet.
TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

S

iitä, milloin joulukuusia on alettu koristelemaan, on monta eri mielipidettä.
Yleisesti oletetaan kuitenkin, että perinne on alkanut nykyisen Saksan alueelta.
Martti Lutherin kerrotaan eräänä talvisena
iltana päättäneen laittaa pieniä kynttilöitä
sisään tuomiinsa pihtakuusen oksiin voidakseen toistaa ulkona tuikkivien tähtien valoa
sisällä.
Se tiedetään kuitenkin melko varmasti,
että Strasbourgissa Ranskassa tuotiin vuonna 1605 ensi kertaa asuntoon kokonainen
kuusi, joka koristeltiin paperisilla ruusuilla,
kynttilöillä, kekseillä ja makeisilla. Voinemme siis ajatella, että koristeluperinne on alkanut tuona vuonna.
Kuusen koristelu levisi pikkuhiljaa muualle Eurooppaan ja siirtolaisten mukana 1700ja 1800-lukujen aikana Atlantin toiselle puolelle Yhdysvaltoihin.
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Suosittuja koristeita olivat 1800-luvun
alkuvuosina erilaiset syötävät koristeet kuten omenat ja pähkinät. Edellä mainittujen
koristeiden katsottiin symbolisoivan keväällä
alkavaa uutta elämää. Omenat ja pähkinät
saivat myöhemmin seurakseen muita hedelmiä, koristeellisia paperinauhoja ja kimaltelevia koristeita, jotka heijastivat valoa.
Euroopassa levisi 1840-luvulla joulukortti, jossa kuvattiin Englannin kuningatar
Viktoriaa koristelemassa joulupuuta yhdessä
puolisonsa ja lastensa kanssa. Joulukortti teki
kuusenkoristelusta ilmiön, jonka etenkin varakkaammat amerikkalaiset omaksuivat hetkessä. Amerikassa keksittiin melko pian, että
joulukoristeilla oli kaupallista potentiaalia.
Joulukoristeissa oli pitkään kunkin koristelijan oma leima, sillä itse tehdyt koristeet
säilyivät pitkään numero ykkösinä. Koristeita tehtiin pitsistä, paperista ja jopa lehdistä

leikatuista kuvista. Kuusen oksilla roikku piparkakkuja ja jouluaiheisia pikkuleipiä.
Suomessa tehtiin pula-aikana joulukoristeita paperista ja ne ovat, sikäli kun ne vielä
ovat tallessa,
erittäin sym- Tonttu on ehkä joulun
paattisia. Tuon
koristehahmoista
ajan koristeita ovat mm.
kaikkein tutuin
hopealangasta joulupukin ja enkelin
tehty latvatähti
lisäksi.
jonka keskellä
on kiiltokuva,
paperitontut, lippunauha, karamellikoristeet
ja kynttilät. Kondiittorit olivat erikoistuneet
valmistamaan joulukuusenkonvehteja ja karamelleja. Karemallikoristeen saattoi toki
tehdä itsekin: itse tehty nami käärittiin koristepaperiin, päälle liimattiin kiiltokuva ja
komeus ripustettiin kuusen oksalle.

Latvatähti on säilyttänyt suosionsa yhtenä
ensimmäistä joulukoristeista, jotka jouluksi hankitaan. Latvatähdet tehtiin aluksi itse
oljista tai kulta- ja hopeatinapaperista. Ensimmäiset kaupalliset latvatähdet oli tehty
hopealankapunoksesta. Suomessa pääsi ostamaan latvatähtiä vuonna 1924, kun Weiste
Oy aloitti niiden valmistamisen.
Kynttilät kuuluvat luonnollisesti joulun
koristeisin. Kuuset koristeltiin pitkään aidoilla kynttilöillä, vaikka sähkövaloja sai
ostaa kuusiin jo 1920-luvulta lähtien. Sähkökynttilät eivät nimittäin olleet suosittuja
sen vuoksi, ettei niiden valo lepattanut kotoisesti. Onneksi palotuvallisuus alkoi painaa
enemmän ja ihmiset siirtyivät sähkökynttilöihin.
Lippurivistöt ja paperiketjut olivat muotia
joulukuusissa 1800-luvulla ja 1900-luvun
alussa. Lippurivit ovat olleet pohjoismaissa

suosittuja koristeita. Suomen itsenäistymisen
jälkeen suosittiin lippurivejä, joissa oli vain
Suomen lippuja. Monet laittoivat kuusenoksille myös pumpulilunta.
Olkikoristeet yleistyivät kuusissa 1920-luvulta alkaen, ja pian olkikoristeista alettiinkin puhua perinteisinä suomalaisina kuusenkoristeina. Oljista taiteiltiin niin tähti- kuin
enkelikoristeitakin.
Kuuseen ripustettavat pallot ilmestyivät
suomalaisten kuusiin, kun niitä alettiin myydä kaupoissa 1800–1900-lukujen vaihteessa.
Kaupoissa myytävät pallot olivat pääasiassa
Saksasta tuotuja lasipalloja. Weiste Oy alkoi
1950–1960-lukujen vaihteessa tekemään
muovipalloja, joka yleistyivät nopeasti.
Muovipallo ei ollut niin herkkä rikkoutumaan kuin lasipallo.
Joulukoristeita on tänä päivän tarjolla jos
jonkinlaista. Kuuseen voi ripustaa mitä ta-

hansa, korkokengistä avaruusalukseen. Suurin osa tänä päivänä markkinoilla olevista
koristeista on valmistettu kaukana Kaukoidässä.
Joulukoristeiden määrä kasvoi vuosi vuodelta, joten jossain vaiheessa havaittiin, ettei
itse kuusta enää nähnyt koristeiden takaa.
Tämän tekstin kirjoittajan edesmennyt isä
sanoi usein, että ”ensin ostetaan kaunis kuusi
ja sitten se peitetään kaikenlaisella rihkamalla, ettei sitä edes näe”.

Lähteet:
www.upmpulp.com/the-clourful-history-of
-christmas-decorations
www.ts.fi/koti/1279277327
Joulupuu on rakennettu -kirja
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TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI
2020–2021
HUOM! Peruutukset mahdollisia.

Joulukuu
9.12.

Glögitilaisuus toimistolla

31.12.

Uusi Vuosi Vantaan Tallilla

Toukokuu
SF-C Helsinki
SF-Vantaa

12.–16.5. SF-Caravan Lahden seutu
50 vuotta
22.5.

2021

SF-Caravan ry:n liittokokous,
Turku

Tutustu uuteen sukupolveen!

Kekseliäs muotoilu, uusi virtaviivainen profiili ja Adrian upea taivasikkuna. Tunne olosi kotoisaksi uudessa nykyaikaisessa
asuintilassa, jossa on tyylikkäitä ja innovatiivisia keittiö-, kylpyhuone-, makuuhuone- ja säilytysratkaisuja. Supreme- ja
Plus-malleissa saatavilla laaja valikoima pohjaratkaisuja. Adria. Inspiraatio seikkailuihisi.

#inspiringadventures

ADRIA.FI

5.–7.6.

22.–24.1. Caravan Messut, Helsinki

TalviCaramba, Rajamäki

SF-C Hyvinkään seutu

Heinäkuu

5.–7.3.

Pilkkitreffit Messilässä

SF-C Helsinki

6.–7.3.

Leirintämatkailun kehittämispäivät

SF-Caravan ry

1.–5.4.

Talvi tulee ja Kabella suuntaat talven viettoon tavallista paremmin valmiuksin. Muutosten maailmassa turvallinen vapaa-ajanvietto pyörii monien ajatuksissa. Juuri turvallisuuteen Kabe on
kiinnittänyt erityistä huomiota hioessaan uutta mallistoa.

SF-C Väst-Nyland

18.–27.6. 90. FICC Rally, Espanja

Maaliskuu

Huhtikuu

Uudella Kabella turvallisesti talven iloihin

SF-Caravan Väst-Nyland
50 vuotta

11.–13.6. Yhteistreffit Pääkslahdessa
SF-C Helsinki,
		
Pääkslahden karavaanarit ry

Helmikuu
23.2.

SF-Caravan ry

Kesäkuu

Tammikuu

MATRIX

SF-C Lahden seutu

19.–23.7. NCT 2021, Rauhalahti, Kuopio

Syyskuu
16.–19.9. Caravan 2021, Lahti

70. Youth FICC Rally, Portugali

23.–25.4. Caravan Show 2021, Turku

Lisätietoa tapahtumista:
www.karavaanarit.fi/tapahtumakalenteri
www.sfcespoo.net

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

Imperial
Ametist
TM Royal
TM Royal

Aina askeleen edellä…

www.kabe.se/fi
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Sulavalinjaista liikkuvuutta ja tyylikästä asumistasoa hohtava
mallisto vastaa asiakkaiden odotuksiin. Premium-luokan
Kabe mahdollistaa nyt ja aina parhaat hetket ja turvalliset
retket. Tervetuloa tekemään arvovalintoja.
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Lasten Oma
sivu
Page 1 of 1

YHDISTÄ PISTEET NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ JA VÄRITÄ.

BLACK
WEEK
procaravan.fi
Ajoneuvoja tarjouksessa koko viikon!

Psst! Verkkokaupassa pimeitä hintavirheitä
sinun eduksesi, etsi ja tilaa!
Tarjolla mustaamakkaraa ja puolukkahilloa
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PROCARAVAN
NUMMELA
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela

2021 uutuudet saapuvat!

2020 mallit nyt erikoisehdoin!
Ajankohtaisia kausituotteita
hyvin esillä.

Osta netistä, nouda
myymälästämme.

PY YDÄ
VÄLIRAH
AJA RAHO
ITUSTARJOU
S!
www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Kari Kortesalmi
040 588 5777

Pekka Sivonen
050 545 2950

Joni Peltonen
050 330 0470

Atso Muuronen
0500 450 735

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

