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

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

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

Kansainvälisen leirintäkortin voit tila-
ta	 karavaanarit.fi	 -sivuston	verkkokaupas-
ta	 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 sähköpostiti-
lauksissa postiennakolla. Postiennakkoti-
lauksissa postikulut ovat 12 euroa.
HUOM! Korttia ei toimiteta ulkomaille.
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Elämän  
pituinen 
kumppanuus

Tutustu kaikkiin 
etuihin osoitteessa:  

bestcaravan.fi

Best-Caravanin 
kanta-asiakkaana 
elämä tien päällä 

ei voisi olla 
helpompaa! 

Bonusta ostoksistasi
Kanta-asiakkaanamme saat bonusta ajoneuvo- ja tarvikeostoksistasi 
sekä huoltopalveluista. Ansaitsemasi bonukset voit käyttää 
toimipisteissämme huolto-, ajoneuvo- ja tarvikeostoksiin.

Pesukadut ja matkaparkit
Kanta-asiakkaana peset ajoneuvosi ilmaiseksi lämmitetyillä pesu-
kaduillamme ympäri Suomen. Pysähtyessäsi matkaparkkeihimme 
Hyvinkäällä, Turussa ja Oulussa pääset kanta-asiakaskortillasi 
saunomaan ja suihkuun kellon ympäri.

Showroom ja CaravanMarket 24/7
Voit asioida Seinäjoen CaravanMarketissa ja Hyvinkään  
viihtyisässä Showroomissa oman aikataulusi mukaan.

Best Caravan Tiepalvelu
Tarjoamme ajoneuvon ostaneille seikkailijoille vuodeksi maksutta 
Best Caravan Tiepalvelun*. Tiepalvelu auttaa 24/7, tuli autoosi sitten 
tekninen vika tai rengasrikko. Matkusta siis huoletta!

*max. 3500 kg painavat ajoneuvot, vain yksityshenkilöille.

Best Caravanin kanta-asiakkaana et ole tien 
päällä yksin. Nauti erityiseduista, huolettomasta 
matkailusta ja Bestis-yhteisön tuesta.
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Puheenjohtajien terveisetPuheenjohtajien terveiset

Taas meni kesä menojaan, se suorastaan vilahti ohi. Kuinka 
sitä kelloa pystyisi hidastamaan, kun tuntuu että sen vauhti 
vaan kiihtyy. Joku viisas on joskus sanonut, että kun ajassa on 
paljon tapahtumia, joita pystyy muistelemaan, niin ajan kulu-
minen tuntuisi hitaammalta. Kuinka sinun kesäsi on kulunut?

Kesällä saimme koronarajoituksiin hieman helpotusta, 
kunnes taas tautitapaukset lisääntyivät. Nyt syksyllä rajoi-
tukset on poistettu ja eri tapahtumiin osallistuminen on hel-
pompaa koronapassin avulla. Vantaan Tallilla ei passia kysy-
tä, vaan luotetaan kaikkien omaan harkintaan. 

Yhdistyksemme omalla alueella Vantaan Tallilla on tois-
taiseksi selvitty tautitapauksien osalta vähällä. Treffitoiminta 
kuitenkin hiipui, kun osa tapahtumista peruttiin ja yhteisten 
tilojen käyttöä rajoitettiin. Saunassa sai vähimmillään olla 
kuusi henkilöä kerrallaan. Tästä jäi muistoon ”vuorokapu-
lat”, jotka roikkuivat saunan ulko-ovessa. Nyt ne ruuvattiin 
Alisten orsiin muistoksi menneestä, toivottavasti menneestä. 
Sovitaan, että tämä on viimeinen kirjoitus koronasta.

Koronan vuoksi siirretty liittokokous oli syyskuun lopulla 
Turussa. Kokous kesti yli kuusi tuntia, mutta saimme uuden 
liittohallituksen, joka aloitti toimintansa samana päivänä. 
Kokouksen päätöksistä tarkempaa tietoa liiton sivuilta; ajan-
kohtaista uutiset ja tiedotteet.

Koska viimeksi kävit liiton nettisivuilla www.karavaana-
rit.fi? Itse selailin näitä sivuja pitkästä aikaa ja yllätyin kun 
huomasin, että oman alueemme lähellä on mm. Hausjärven 
Kyläpuoti, josta saa alennuksia näyttämällä karavaanarin jä-
senkorttia. Suosittelen selailemaan liiton jäsenetulistaa, josta 
löytyy yli sata jäsenetua. Täytyypä siirtää jäsenkortti pankki-
kortin viereen, niin muistaa sitä vilauttaa. Samalla kun olet 
liiton sivuilla, niin tilaa liiton uutiskirje. Silloin saat aina 
tuoreimmat uutiset sekä tiedon tulevista koulutuksista, joita 
viime aikoina on järjestetty netin avulla. 

Koska viimeksi kävit Tallilla, vai onko ensimmäinen visiit-
tisi vielä edessäpäin? Jos et ole vielä käynyt alueellamme yh-
distyksen jäsenenä tai tulet ensimmäistä kertaa, niin lupaan 
sinulle pienen yllätyksen.

Tervetuloa Vantaan Tallille ja hyvää loppuvuotta!

Tervehdys lukija,

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

Liittokokous syyskuun lopulla Turussa oli melkoisen vilkas. 
Keskustelu oli kuitenkin asiallista ja kuvasti enemmänkin 
yhdistysten haluavan muutoksia liiton toimintaan. Samoin 
liittohallitus muuttui, koskapa kaikki kolme paikkaa menivät 
ensikertalaisille, luultavasti liittohallituksen työtapa muuttuu 
jonkin verran. En kuitenkaan usko, että yhdistysten jäsenet 
huomaavat paljonkaan eroa, tulevaisuus näyttää kuitenkin 
mielenkiintoiselta.

Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi myös tänä vuonna vält-
tämättömyyden pakosta lisääntyneen kotimaan matkailun 
vuoksi. Toivottavasti tämä trendi jatkuu myös tulevaisuudes-
sa, mutta ilman tuota viheliäistä virusta. Äskettäin julkaistun 
tutkimuksen mukaan parasta caravanmatkailussa on sen yk-
silöllisyys, jokainen voi laatia oman aikataulunsa ja matkus-
taa mielensä mukaan. On vapaus tulla ja mennä.

Luultavasti harrasteemme tulee muuttumaan uusien jä-
senten myötä. Monet harrasteet nivoutuvat mukavasti liik-
kuvaan kotiin, esimerkiksi maastopyöräily ja golf muutamia 
mainitakseni. 

Liikkuva majoite antaa sopivan tukikohdan erilaisille akti-
viteeteille. Tässä onkin yhdistyksille haastetta sopivien palve-
luiden aikaansaamisessa. Itse yhdistyksen ei tarvitse niitä tar-
jota, verkostoituminen muiden palveluiden tuottajien kanssa 
kannattaa varmasti.

Haluan tässä yhteydessä toivottaa kaikille jäsenillemme 
ja yhteistyökumppaneille Rauhaisaa Joulua ja  
Hyvää Uutta Vuotta

Tervehdys

SF-Caravan Espoo ry
Kimmo Ruoho
puheenjohtaja

SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja

Espoon puheenjohtajan palsta

Liittohallituksen kokous pidettiin viimeinkin syyskuun lopulla. 
Liittohallitus sai kolme täysin uutta jäsentä. Etukäteen pelotel-
tiin, miten muutoksen myötä Caravan-lehti hajoaa ja liittohalli-
tus hajoaa. En tiedä miten tuollainen voi tapahtua, jos henkilöt 
vain muuttuu? Eihän nuo voi olla mitenkään kiinni tietyistä hen-
kilöistä. Lisäksi on aivan normaalia, että henkilöt myös vaihtuu.

Vaikka itse en ole tässä harrastuksessa kovin ”seniori”, niin silti 
oli hieno liittokokouksessa nähdä miten paljon uusia ystäviä ja 
tuttavuuksia tämä harrastus on tuonut. Lisäksi vielä hienompaa 
oli nähdä livenä näitä ihmisiä. Korona kun on kaiken livetoi-
minnan perin onnistuneesti estänyt. Onneksi niistä rajoituksista 
aletaan hiljalleen ehkä pääsemään eroon.

Itse odotan mielenkiinnolla kylmää talvea ja rajoitusten pois-
toa, niin pääsen kokeilemaan kesällä ostamaani vaunua talviolo-
suhteissa. Kovin moni ei taida vaunuilla talvella reissata? Harvassa 
on myös matkailuautot talvella. Oma suositus siihen on ainakin 
nelivetoinen vetoauto, vaikka itsellä ei kovin suurta kokemus-
ta talvivaunuilusta ole. Trailereita on kyllä tullut useammankin 
kerran talvella vedettyä ja on se vaan niin paljon helpompaa ne-
livetoisella autolla. Edellisen vaunun kerran vein mökille talvella 
ja loppu talvesta käytiin tutustumassa Hämeenhelmeen. Siinä se 
kokemus talvivaunuilusta melkein on. Mutta eiköhän tämän ny-
kyisen kanssa tule enemmän reissattua talvella. Varsinkin, kun se 
on suunniteltu talvikäyttöön.

Meillä piti olla Helsingin ja Vantaan kanssa yhteistyössä ajo-
harjoittelua liukkaalla radalla. Se varmasti olisi auttanut talvi-
käsittelyssä. Mutta jostain syystä tällaiselle ei ole kysyntää. Itseä 
se olisi kyllä kiinnostanut erittäin paljon, mutta ainoastaan yksi 
ainoa henkilö ilmoittautui sinne. Tuollaista ei ole mitään järkeä 
järjestää parin henkilön takia. Olisi ihan kiva, kun jäsenistö vä-
hän kertoisi mitä he haluavat meidän järjestävän. Nyt se on vä-
hän arvuuttelua ja kyllä se hieman turhauttaa tehdä täysin turhaa 
duunia, joka ei kiinnosta jäsenistöä. Varsinkin kun itse kuvitteli 
sen olevan jotain sellaista mitä haluttaisi tehdä.

Hyviä talvireissuja  
kaikille

“Hopean väri on tuonut minulle 
aina menestystä ja hyvää mieltä.” 
- Marcus Grönholm, maailmanmestari

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI: WWW.ADRIA.FIADRIA.FI

Perustelut Adrian valitsemiseen eivät ole koskaan olleet näin vakuuttavia. Innostava suunnittelu, elegantti tyyli ja loistava laatu 
kasvattavat Adrian omistajien joukkoa. Kaikki matkailuautomme on suunniteltu asumiseen, missä yksityiskohdat ovat tärkeitä 
ja jokainen senttimetri lasketaan. Suunnittelu- ja rakennustaito, jossa kaikki on oikeassa paikassa, perustuu vuosikymmenien 
kokemukseen, ja se näkyy Adrian jokaisessa pohjaratkaisussa.  Adria. Inspiraatio seikkailuihisi.
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MITEN
YHDISTYSTEMME 

JÄSENEKSI?
Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen 
jäsenlehti. Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat 
liittyä jonkin yhdistyksemme jäseneksi ja olet jo SF-Caravan 
ry:n jäsen, voit hoitaa liittymisen ottamalla yhteyttä liiton 
jäsenrekisteriin pitäjään jasenrekisteri@karavaanarit.fi. 
Jäsenyydeksi voi valita lisäjäsenyyden nykyisen jäsenyhdis-
tyksen lisäksi tai vaihtoehtoisesti voit erota toisesta yhdistyk-
sestä ja liittyä johonkin tätä lehteä julkaisevista yhdistyksistä. 

Mikäli et vielä ole SF-Caravan ry:n jäsen, voit hoitaa 
liittymisen edellä mainitun jäsenrekisterin kautta 
(jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai www.karavaanarit.fi/
jasenyys/liity-jaseneksi/). Muista merkitä / mainita liittyessäsi 
oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Vantaa 
023), muussa tapauksessa sinut ohjataan osoitteesi mukaan 
lähimmän jäsenyhdistyksen jäseneksi. 

Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 29 €, johon 
lisätään valitsemasi jäsenyhdistyksen osuus 14 €–20 €.

SF-Caravan Espoo ry tarjoaa

MATKAILUKALUSTON
SÄILYTYSTILAA

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

Lisätietoja voi kysellä  
Espoon yhdistyksen sihteeriltä.

AJO-OHJE VANTAAN TALLILLE:

Tieltä nro 3 (HKI–HLINNA) Tervakosken kohdalta 
Ryttylän ohi Turkhautaan, josta Turkhaudantietä  
(Jokimaa) n. 100 m ja vasemmalle Heinäjoentietä 
(Vantaan Talli).

LAHTI–FORSSA tieltä tullessa Janakkalan  
suuntaan Turkhautaan. Loppu samoin kuin edellä.

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

puh: 010 581 8670

Vantaan Tallin hinnasto

Hintojen muutokset mahdollisia ilman  
eri ilmoitusta.

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

KABE – Kodikas ympäri vuoden
Matkailuvaunujen rakentaminen Pohjoismaihin on suuri haaste.

Ilmasto voi olla äärimmäisen vaihteleva, kesä lämmin ja kuiva, syksy kostea ja tuu-
linen ja talvi kylmä ja runsasluminen. Yli 60 vuoden kokemuksen ja jatkuvan kehi-
tystyön oikeuttamana voimme ylpeästi sanoa, että jokainen KABE-matkailuvaunu 
täyttää tiukimmatkin vaatimukset – reippaasti!

Tavoitteemme on tehdä talvilomailustasi yhtä mukavaa kuin kesälomastasi. Siksi 
emme jätä mitään sattuman varaan. Tutustu kotisivuillamme tai jälleenmyyjiemme 
luona Premium luokan matkailuajoneuvoihin.

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

Kabe_180x130 mm 2022 Finska vinter.indd   1Kabe_180x130 mm 2022 Finska vinter.indd   1 2021-10-25   10:50:242021-10-25   10:50:24



4 / 2021 4 / 2021 1110    

H istorian ensimmäinen liittokokous 
järjestettiin Turussa 21.5.1976. 
Tuossa kokouksessa perustettiin 

organisaatio, jota tänä päivänä kutsumme 
liitoksi. Liiton perustamiselle oli hyvät syyt, 
sillä jäsenmäärä oli noussut huimasti eikä 
Asuntovaunuyhdistys SF-Caravan ry:n hal-
litus enää tuntenut kaikki jäseniä, kuten en-
nen. Jokaiselle jäsenellä oli ollut äänioikeus 
yhteisissä kokouksissa, mutta jäsenmäärän 
kasvaessa alettiin huolestua siitä, saisivatko 
kaikki jäsenet äänensä kuuluviin. Pitkään 
kestäneen valmistelutyön tuloksena päätet-
tiin luoda kokonaan uusi organisaatio ja sen 
perustamisesta päätettiin vuoden 1976 liitto-
kokouksessa. Mainittakoon, että ensimmäi-
nen liittokokous pidettiin ulkotiloissa.

Samassa kokouksessa päätettiin, että 
Asuntovaunuyhdistys SF-Caravan ry oli-
si jatkossa nimeltään Matkailuvaunuliitto 
SF-Caravan ry. Tämäkin nimi on onneksi 
lyhentynyt nykymuotoonsa SF-Caravan ry. 
Tuosta vuoden 1976 liittokokouksesta ker-
rottiin laajasta jäsenlehdessä nro 03/1976. 
Liiton silloinen puheenjohtaja Börje Ten-
gström kirjoittaa lehdessä, että ”vaikka yh-
distys on melko nuori, on se ehtinyt kokea 
jo kolme muodonmuutosta. Börje kirjoittaa 
lisäksi, että ”kasvaminen suureksi tuo tulles-
saan sekä hyviä että huonoja puolia, mutta 
kehitystä ei voi eikä pidä jarruttaa. Tänään 
voidaan todeta, että yhdistys, joka valtakun-
nallisestikin katsoen edustaa enemmistöä, 
huomioidaan valtiovallan ja eri yhteisöjen 

SF-Caravan ry:n liittokokous  
ja puheenjohtajapäivät

LIITTOKOKOUKSIA 
VUODESTA 1976

Liittokokous on monelle tuttu käsite ja monelle ei.  
Liittokokous on liitossa ylintä päätäntävaltaa käyttävä kokous,  

eli erittäin tärkeä kokous. 

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

taholta aivan eri tavalla kuin sen edustaessa 
vain pientä ryhmää.” 

Vuoden 1976 liittokokous päätti muut-
taa jäsenmaksuja liiton perustamisen myötä 
siten, että jäsenmaksu koostuisi jatkossa lii-
ton osuudesta ja jäsenyhdistyksen osuudes-
ta. Liiton osuudeksi päätettiin 25 markkaa. 
Jäsenyhdistykset saivat itse määritellä jäsen-
maksunsa. Liitolla ei siis enää ollut henkilö-
jäseniä, vaan kaikki jäsenet kuuluivat paikal-
lisyhdistykseen. 

Liittokokouksia oli aiemmin kaksi vuo-
dessa, kunnes vuonna 2012 siirryttiin sään-
tömuutoksen myötä yhden liittokokouksen 
käytäntöön. Ensimmäinen ”uuden ajan” 
liittokokous järjestettiin 20.5.2012 Rova-
niemellä. 

Jäsenyhdistykset saavat lähettää liittoko-
koukseen enintään viisi edustajaa, joiden val-
takirja tarkastetaan ennen kokouksen alkua. 
Jäsenyhdistysten liittokokouksessa käyttämä 
äänimäärä määrittyy yhdistysten jäsenmää-
rän mukaan. 

Liittokokous järjestetään yleensä touko-
kuussa jossain päin maata. 

Mitä liittokokouksessa tehdään?

Liittokokouksen ensimmäinen tunti kuluu 
erilaisten huomionosoitusten julkistamiseen 
ja jakamiseen. Liittohallitus myöntää erilai-
sia huomionosoituksia liiton hyväksi tehdys-
tä työstä.

Varsinainen liittokokous aloitetaan men-
neen kauden toimintakertomuksen ja talous-
kertomuksen käsittelemisellä ja hyväksymisellä.

Kun mennyt on pistetty pakettiin, siirry-
tään käsittelemään tulevaa eli tulevan kau-
den toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. 

Liittokokous valitsee liitolle puheenjohta-
jan ja liittohallituksen jäsenet, eli kokouksis-
sa päästään lähes aina myös vähintään kerran 
äänestämään.

Jäsenyhdistyksillä on mahdollista tehdä 
liittokokoukselle esityksiä, jotka tulee toi-
mittaa liittohallitukselle liiton säännöissä 
asetetussa määräajassa. 

Puheenjohtajapäivät, 
tulevaisuuden pohdintatilaisuus

Puheenjohtajapäivät järjestetään nekin vuo-
sittain eri puolella maata. Puheenjohtajapäi-
vien ohjelma vaihtelee hieman, joten yhdis-
tykset voivat joinain vuosina lähettää päiville 
puheenjohtajan, sihteerin ja talousvastaavan 

ja joinain vuosina vain puheenjohtajan ja sih-
teerin. Varapuheenjohtajat saavat osallistua 
vain silloin, jos puheenjohtaja on estynyt. 

Puheenjohtajapäivien tarkoitus on antaa 
jäsenyhdistysten edustajille mahdollisuus 
tutustua uusiin ihmisiin, tavata tuttuja ja 
keskustella erilaisista asioista. Päivillä käsitel-
lään harrastukseemme liittyviä ajankohtaisia 
asioita ja mietitään tulevaisuutta. 

SF-Caravan ry on perustettu vuonna 1964 
ja se viettää 60-vuotisjuhliaan vuonna 2024. 
Maailma on muuttunut paljon sitten vuoden 
1964, mutta harrastukseemme liittyvät huo-
lenaiheet eivät ole. Vuoden 2021 Puheen-
johtajapäivillä Hämeenlinnassa mietittiin 
samoja asioita kuin 1970-luvulla eli kuinka 
saamme nuoret mukaan toimintaan, miten 
saamme uusia jäseniä ja miten karavaana-
reiden julkisuuskuvaa voisi parantee entises-
tään. Tänä vuonna keskusteltiin myös paljon 
ympäristöstä ja siitä, miten voimme kukin 
vaikuttaa siihen, että harrastuksemme hiilija-
lanjälki olisi mahdollisimman pieni. 

Toinen tänä vuonna valtavasti keskustelua 
herättävä asia on markkinoille lanseerattu 
leirintäalueiden varausjärjestelmä. Keskuste-

lua käytiin järjestelmän hyvistä ja huonoista 
puolista samalla kun todettiin, että varausjär-
jestelmän käyttö on jo yleistä muualla maa-
ilmassa ja se tulee väistämättä myös meille. 

Bonus Puheenjohtajapäivillä

Tänä vuonna Puheenjohtajapäiville osallistu-
neet saivat bonuksen, sillä liiton toiminnan-
johtaja Timo Piilonen vei asiasta kiinnostu-
neet vierailulle liiton toimistolle. Timo piti 
toimistolla varsin kattavan opastuskierrok-
sen, jossa saimme tietoa liiton alkuaikojen 
toiminnasta, siitä miten Viipurintielle pää-
dyttiin ja siitä, mitä liiton toimistossa tänä 
päivänä tehdään. 

Verkkokauppa on poistanut asiakaskäyn-
tejä siten, ettei liiton toimistolla enää ole jä-
sentuotteita myynnissä samaan tapaan kuin 
joskus silloin, kun yksi työhuone oli koko-
naan pyhitetty jäsentuotteille.

Pääsimme myös kurkistamaan Cara-
van-lehden toimitiloihin, jonka lisäksi kuu-
limme lehden historiasta. 

Suuret kiitokset Timolle!

Puheenjohtajpäivien 
osallistujia matkalla 

liiton toimistolle Timo 
Piilosen johdolla.

Liiton myyntisihteeri Anne Nieminen ja 
toiminnanjohtaja Timo Piilonen tarkista-
vat Helsingin yhdistyksen sihteeri Armi 
Ylikorven antaman valtakirjan.

Timo Piilonen piti kattavan  
opastuskierroksen liiton toimistolla.

Yhdistyksen liittokokous-
edustajat odottavat ko-
kouksen alkua.

Äänestyslappuja  
kerätään.
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V ietimme 11.9.2021 syyspetanque-
turnee-viikonloppua Vantaan Tal-
lilla pilvisessä mutta sateettomassa 

loppukesän säässä.
Pelaajia ilmoittautui 14 mies- ja 7 nais-

osallistujaa, saatiin kunnon kisat aikaiseksi.
Olimme saaneet vieraita Kouvolan ja Nur-

mijärven yhdistyksistä kisailemaan
Makkarat, kahvit, pullat ja mehut kuului-

vat kisaviikonloppuun sekä jälkipelit saunan 
lauteilla.

Vantaan Tallin 
SYYSPETANQUE- 

TURNEE
Tulokset olivat seuraavat:

Naisten sarja
1. sija  Pirjo Huotari Kouvola
2. sija  Ulla Peräkylä Kouvola
3. sija  Trissan Heikkilä Vantaa

Miesten sarja: 
1. sija Mauri Oksa Nurmijärvi
2. sija Toivo Heikkinen Vantaa
3. sija Erkki Peräkylä Kouvola

Kilpailun tuomarina hääri  
Martti Jarva.

TERVETULOA 
glögitilaisuuteen 

Helsingin yhdistyksen toimistolle
8.12.2021 klo 15–18

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

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

vaihtaa kuulumisia tuttujen kanssa.

Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry

PILKKITREFFIT CAMPING MESSILÄSSÄ 
4.–6.3.2022

Tervetuloa mukaan Helsingin yhdistyksen pilkkikisaan 5.3.2022 
Camping Messilään.

Ilmoittautuminen kilpailuun on 5.3.2022 klo 9.30  
Camping Messilän ravintolan takaterassilla.

Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.

Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/ henkilö, lapset maksutta. 
Liikkuva kahvitarjoilu säävarauksella.

Camping Messilän Sudenpesä / Kota käytössämme 
perjantaina 4.3.2022

Camping Messilän viikonlopun pakettihinta pilkkitreffeille  
4.–6.3.2022 saapuville on 50 €/ vaunu- tai autokunta, sisältää 
matkailuajoneuvopaikan sähköllä ja saunan yleisillä vuoroilla.

Lauantain ja sunnuntain lounasbuffetin saa hintaan 8 €/ henkilö.

Mainitse alueelle saapuessasi osallistuvasi SF-C Helsingin  
pilkkikisoihin.

Camping Messilän ravintolassa on lauantaina 5.3.2022 tanssit.

Treffien ohjelma nähtävissä lähempänä ajankohtana 
yhdistyksen kotisivuilta www.sf-caravanhelsinki.fi 

ja Facebook-sivulta SFC Helsinki.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Vuosi vaihtuu Vantaan Tallilla 
31.12.2021

Vietämme vuoden 2021 vaihtumista 
Vantaan Tallin Ylisillä 31.12.2021 

iloisissa yhteisolon merkeissä tanssin ja 
pienen iltapalan merkeissä. 

Vantaan yhdistys tarjoaa iltapalan, joka 
sisältää nakit, salaatit ym. Uudenvuoden 

viettoon kuuluvat perinteiset naposteltavat.

SF-Caravan Vantaa ry hallitus

PUUROJUHLA
VANTAAN TALLILLA 

4.12.2021
Tervetuloa Vantaan Tallille 

joulupuurolle ja rusinasopalle 
lauantaina 4.12.2021 klo 13.00.

Vantaan yhdistys tarjoaa puuron ja 
sopan Alisten ulkoilmaravintolassa.

SF-Caravan Vantaa ry:n hallitus

Naisten 
sarjan 

parhaat.

Miesten sarjan  
parhaat.
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V ietimme pitkän koronatauon jälkeen 
jälleen Valotreffejä 29.–31.10.2021 
Vantaan Tallilla syksyisen kirpakassa 

säässä. 
Karavaaniyksiköitä oli saapunut paikalle 

26 yksikköä ja kausipaikkalaisia oli ilmoit-
tautunut mukaan 32 perhettä.

Ohjelmassa oli perjantaina Ajomies-orkes-
teri, joka tanssitti mukavan musiikin tahtiin 
Ylisillä yli puolen yön. Ylisillä oli tanssijoita 
ihan mukavasti.

Saunat kuuluivat tietysti illan ohjelmaa se-
kä makkaranmyynti tanssitaukojen lomassa

Lauantaiaamuksi oli varattu sammutti-
mien tarkastus, jonka suoritti PR-Caravan 
Oy:n edustaja. Samalla hoitui myös Vantaan 
Tallin sammuttimien tarkastus.

VALOTREFFIT
toi karavaanarit  Vantaan Tallille

K&K Kivinen Oy:n huoltomies tarkasti 
kaasulaitteet ja teki kosteusmittauksia niille, 
jotka olivat sen ennakkoon tilanneet vau-
nuun tai autoon.

Klo 14.00 meitä hauskutti Pätkä ja Pit-
kä-lauluduo Ylisillä noin tunnin ajan, jon-
ka jälkeen alkoivat valoteoksen valmistelut. 
Treffivieraat arvostelivat teokset sitten illan 
mittaan ilmoittautuessa saadulla arvosteluli-
pukkeella.

Saunat kuuluivat tietysti myös lauantai-il-
lan ohjelmaan.

Ajomies-orkesteri 
tanssitti treffi-
vieraita.

Vantaan Talli odottaa treffivieraita. Tervetuloa treffeille.

Isäntinä Kari Koskinen 
ja Martti Jarva.

Aikuisten sarjan 
voittaja Tuula 
Lahdenperä.

Lasten sarjan 
voittajateoksen 
luonut  
Tom Löfman.

Klo 21.00–24.00 pidettiin Ylisillä vanhan-
ajan perinteiset levytanssit. Illanviettäjiä oli 
toisenakin treffi-iltana ihan mukavasti.

Sunnuntai aamupäivällä pidettiin palkin-
tojen jako komeimmille valoteoksille ja voit-
tajat olivat:

Lasten sarjan voitti teos Pupujen pelottava 
talo, tekijänä Tom Löfman.

Valoteosten 
palkintojen 

jako on alka-
massa, Sinikka 

Jarva, Martti 
Jarva ja Kari 

Koskinen.

Aikuisten sarjan voitti teos Haamujengi, 
tekijänä Tuula Lahdenperä.

Ja mikä oli mukavinta järjestäjien kannal-
ta, sää suosi koko tapahtuman ajan.

Kiitokset treffille osallistujille!  
Mukana oli myös Martti Jarva 26924
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Tapahtumia 50-vuoden ajalta

Ensimmäinen tuntuma vaunuun tuli, kun 
olimme kesällä vuonna 1971 Lindströmin 
perheen kanssa Hangon Silversandissa telt-
taretkellä. Lähinaapurina oli tamperelainen 
muusikko, joka luki nuottejaan pienen Spri-
te vaunun edustalla. Jalka rytmitti lukemista.  
Yöllä lähiteltasta kuului kovaa kuorsausta, 
Pentti Lindström tokaisi, että ”siellä taide-
taan kaataa takametsää vaunun ostoon”. Täs-
tä lähti ajatus vaunun hankkimiseen. Tämä 
lausahdus on jäänyt elämään, kun ostetaan 
jotain suurempaa, niin aina takametsää kaa-
detaan, leikillisesti. Tällä telttaretkellä kat-
selimme jo naapurin vaunua ja suunnitte-
limme, että tuollainen meillekin hankitaan. 
Syyskuussa omistimme sitten Lindströmien 
kanssa pienet vaunut (Adria ja Sprite) ja en-
simmäisen matkamme teimme Luukkiin, 
25.9.1971.

Karavaanareiksi liityimme Lindströmien 
kanssa vuoden 1972 helmikuussa, Laaka-
salon Talvipäivillä Åke Höglundin ja Ossi 
Kosomaan opastuksella. Karavaani jäsennu-
meroiksi saimme SFC-1329 ja SFC-1330. 
Ensimmäinen talvimatka tehtiin Alhovuo-
reen. Lunta oli paljon ja hämmästys oli suu-

ka vaunussa tarkenisi pakkasessa, ei paleltu, 
vaikka olimme varautuneet pipon ja lämpi-
mien vaatteiden kanssa. Tämän jälkeen vau-
nuilimme lähes joka viikonloppu.

13.5.1972 avattiin Mäntsälän Mäkijärvel-
le vaunualue, siellä vietimme vuosia erilaisis-
sa tapahtumissa.

Vaunupaikkoja tehtiin alueelle talkoilla. 
Rakennettiin sauna ja alueesta saatiin viih-
tyisä. Vietimme jopa joulunkin Mäkijärvellä 
ja tutustuttiin uusiin ystäviin, jotka ovat ys-
täviä vieläkin.

1973 teimme ensimmäisen ulkomaan 
matkan Norjan Lillehammeriin. Liitto oli 
järjestänyt kolme vetäjää ryhmille, ja näin 
köröttelimme Pohjoismaisille päiville, Naan-
talista Tukholmaan. Yövyimme yhden yön 
ruotsalaisten karavaanareitten alueella Tan-
dådalenissa. Pohjoismaisia päiviä vietettiin 
sateisessa säässä.

Iris valittiin Helsingin yhdistyksen ohjel-
matoimikuntaan ja tästä alkoi toimikunta-
työskentely. Järjestettiin pikkujoulujuhlia 

konttorioffsetpainokone, jolla Sture roksut-
teli Helsingin yhdistyksen jäsenlehteä Vank-
kuri-Uutisia ja Bennus Karlsson teki lehden 
sivut painopelleille. Lehdet nidottiin ja osoi-
tetarrat liimattiin, ja saatiin lehti jäsenille. 
Joskus kello näytti puolta yötä, ennen kuin 
painotyö saatiin valmiiksi.

Helsingin yhdistys järjesti vuosien aikana 
tuottoisia treffejä, ja saimme ostettua oman 
kerhohuoneen Intiankadulta. Treffejä järjes-
tettiin jopa 37 viikonloppua vuodessa. Toi-
mikunnat tekivät ja suunnittelivat kaikenlai-
sia tapahtumia ja yhdistys menestyi.

Olimme erilaisissa toimikunnissa kuten 
hallituksessa, ohjelmatoimikunnassa ja ka-
merakerhossa. 

Reijo Numminen kutsui vuonna 1989 
Iriksen Helsingin yhdistyksen toimistonhoi-
tajaksi, sitä työtä kesti lähes 15 vuotta.

Toimistonhoitajan tehtäviin kuului kai-
kenlainen työ toimistossa, kirjanpito, lehden 
sisällön ja mainosten hankkiminen ym. ym. 
kuten Kansainvälisen leirikorttien kirjoitte-

Laiva oli lastattu karavaanareilla 
24.–25.10.1994

Liitto vietti 30-vuotisjuhliaan ja oli vuokran-
nut Siljalta m/s Festivaalin vuorokaudeksi. 
Laivaan suunniteltiin valtavasti erilaista oh-
jelmaa. esim. lapsille satutuokioita, lasten 
riemuohjelmaa, nuorisodisko, karaokea, ko-
mentosillalla käynti, leffoja ym. ym. Aikui-
sille oli näyttelyosastot, M-A matkailu ajo-
neuvonäyttely, päiväkahvitanssiaiset, bingo 
ja illallinen, keskiyön muoti-show, yökerho, 
iltataivastanssiaiset ym. ym. Risteilyjuontaja-
na toimi Heikki Hietamies.

SF-Caravanin Helsingin Matkailumessu-
jen osastojen suunnittelu ja toteutus tapah-
tui usein Helsingin yhdistyksen voimin.

1990-luvulla sattui kaikenlaista. Olim-
me TV:ssä avustamassa ja esiintymässä Arja 
Korisevan Näytön paikka- ohjelmassa, Taru 
Valkeapään 123- visailuohjelmassa, puhelin-
vastaajina. Vuonna 1996 karavaanarit olivat 
avustajina TV-2 teatteriohjelmien tuotta-
massa sarjassa Pimeän Hehku. Tarina kertoo 
plutoniumin salakuljetuksesta Kuolan niemi-
maalta Itä-Afrikkaan sekä pankkimaailman 
kulissien takaisesta maailmasta. SF-Caravan 
ry:ltä tuli pyyntö Helsingin yhdistykselle 
hankkia ”kongressiedustajia.” Scandic Grand 
Marina-hotellissa karavaanarit esiintyivät ar-
vokkaasti pukeutuneina salkkuineen ja lauk-
kuineen. Teimme myös eri autojen vertailuja.

Matti Eklund haastatteli Iristä ja kutsui 
Lundqvistit jäseniksi SF-Caravan ry:n Ko-
timaan Matkailutoimikuntaan, jossa aukeni 
maailma kotimaan matkailuun. Kiersimme 
ympäri Suomen erilaissa valtakunnallisis-
sa tapahtumissa mainostamassa matkailua. 
Jaettiin erilaisia matkailuesitteitä ja opaste-
tiin jos jonkinlaisissa asioissa. Joensuun 1994 
FICC-ralli-tapahtumaan teimme ulkomaa-
laisille osallistujille erilaisia matkailuesittei-
tä, vihkosia ja reittioppaita monella kielellä. 
Kyllä tekemistä riitti.

Omia Eurooppaan matkojakin on teh-
ty. Suuntasimme kesällä 1976 suorinta tie-
tä Puolan kautta Kreikan Thessalonikiin. 
Olemme osallistuneet useaan FICC-Ralliin 
Euroopassa. Kyllä nähtävää on, kunhan vain 
lähtee matkalle. Mainitsemisen arvoisia ovat 
Osmo Lehtoalhon järjestämät joulu- ja uu-
denvuoden matkat Saksaan. Karavaanareita 
lähti kymmenittäin Finnjetillä matkalle. 
Leirialue oli Azur Camping Platz Lüneburg 
Heide. Siellä saimme viettää uudenvuoden-
juhlia usein.

Olemme tehneet viime vuosina vain kesä-
matkoja ja nyt olemme tilanteessa, jossa mei-
dän yli 20 vuotta vanha vaunumme sanoi so-
pimuksensa irti ja sen korjaus tulisi kalliiksi, 
katsotaan kuinka käy.

Siispä, kaikille karavaanareille hyvää 
jatkoa ja hyviä matkailupäiviä.

Iris ja Sture Lundqvist, SF-C 1330

Iris ja Sture Lundqvist
50 VUOTTA

KARAVAANI- 
ELÄMÄÄ
Mitä se on? 

Unkarin  
FICC-Rallyn  

avajaisia odotellessa 
vuonna 1996.

Kotimaan matkailutoimikunnan 
taulut Jalavaniemessä,  

Eero Leveelahti, Matti Eklund  
ja Sture Lundqvist.

Iris ja Sture lomalla jossain. Liiton 30-vuotisristeily 24.10.1994, Sture, Tuula Nieminen,  
Osmo Lehtoalho ja Jorma Laatikainen.

lapsille, talvipäiviä Laakasalossa, Rastila-päi-
viä, yhdistyksen syntymäpäiviä ja erilaista 
teema viikonloppuja. Tyttäremme sopeu-
tuivat hyvin karavaanielämään. Treffeiltä he 
löysivät paljon uusia kavereita. Lapset ehdot-
tivat useasti, millä alueella tavataan seurava-
na viikonloppuna.

1974 sai Helsingin yhdistys mahdollisuu-
den järjestää SF-Caravan ry:n 10-vuotis-
juhlat Keimolan moottoriradalla. Alueelle 
kokoontui lähes 700 vaunukuntaa. Olimme 
mukana Muksula-toimikunnassa järjestä-
mässä ohjelmaa lapsille, sillä jos lapset viih-
tyvät, niin viihtyvät aikuisetkin.

Toimikunnat kokoontuivat aluksi Hel-
singin yhdistyksen kerhohuoneella Taivas-
kalliontiellä. Seuraava kerhohuoneen osoite 
oli Aleksis Kivenkadulla.  Kerhohuoneella 
tehtiin, jos vaikka mitä. Hankittiin vanha ns. 

lua. Tietokonekin tuli yhdistyksen käyttöön, 
oli helppoa pitää jäsenrekisteriä sillä. Ostet-
tiin myös kirjanpito-ohjelma, näin koneel-
listuttiin. Jäsenistö kävi usein tekemässä os-
toksia, myimme liiton tuotteita, sillä siihen 
aikaan oli myynnissä jo jonkinlaisia jäsentar-
vikkeita aina pinsseistä ja tarroista ulkoilu-
pukuihin. Kauppa kävi hyvin.

Sturella oli puolestaan mainosalan töitä. 
Hän sai suunniteltavikseen erilaisia tarro-
ja, merkkejä, pinssejä viirejä ja standaareja 
eri yhdistyksille. Liitto julkaisi Kulkuri-
puodin tuote-esitteitä, jotka hän taittoi. 
Vankkuri-Uutisten taiton hän hoiti vuosia. 
Vankkuri-Uutiset ilmestyi ensimmäisenä 
paikallisyhdistysten jäsenjulkaisuna.  Kaikki 
mainontaan liittyvä lankesi hänelle. Sture va-
littiin liiton Vuoden karavaanariksi vuonna 
2002, upea huomionosoitus liitolta.  

Sture Lundqvist liiton Vuoden Karavaanari 2002 Hämeenlinnnan Aulangolla, kuvassa 
mukana Iris ja liiton puheenjohtaja Eero Ollila puolisonsa Marjatan kanssa.ri, kun tulimme alueelle, monta isäntää oli 

ympärillä ja kuinka ollakaan, miehet ottivat 
vaunun joka kulmasta kiinni ja humps se 
nostettiin lumihankeen. Jännitimme, kuin-
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M atkapäiväkirjan alkulehdellä on 
päivittely: Jo kaksi suvea koronan 
kahleissa! Nyt riittää! Mennään 

vaikka Norjaan!

Heinäkuisessa Lapissa
Välietappina Kemi. Siellä on suvun viimei-
set leposijat, joilla käydään, kun kerran tääl-
lä ollaan. Kovin on kaupunki autioitunut, 
menettänyt merkitystään, kun sellutehtaita 
alas ajetaan. Tuntuu haikealta. Sentään jot-
kut maamerkit ovat pysyneet: Stenbäckin 
suunnittelema kirkko, sankarivainajien hau-
tausmaa sekä kaupungintalo, jonka vetäyty-
vät saksalaisjoukot yrittivät räjäyttää, mutta 
onnistuivat vain jyrsimään osan alakerroksen 
kulmaa. Onneksi!

Jatkamme jokivartta pohjoiseen Paakko-
laan. Tuttavien kesämökin pihalla on vaki-
paikka pysähtyä. Siellä on yövytty monta 
kertaa. Oli mökin isäntäväki paikalla tai ei. 

Meillä on pysyvä lupa. Mielellämme yövym-
me, sillä vieressä virtaava joki on kuin äiti. Se 
tuudittaa meidät lempeään uneen.

Tällä kertaa isäntäväki on paikalla ja varoit-
taa: Huolimatta koronarokotustodistuksista 
Norjaan pääsee vain Lapin läänin asukkaita.  
--- Mitenkähän lienee? Päätämme kuitenkin 
yrittää.

Ensimmäiset porot 
nähdään Rovaniemen huitteilla. Ei kuiten-
kaan cityssä vaan ulkopuolella Joulumaa-ni-
misen ”valtion” vaikutuspiirissä. Pieni vasa 
yrittämässä vilkkaasti liikennöidylle valta-
tielle. Aijai! Onneksi on noita porovarotus-
merkkejä, joten ei synny akuuttia tilannetta. 
Vasakin älyää pyörtää takaisin pöheikköön.  
Vähän matkaa tästä, niin näemme toisen 
poroedustajan, ison mustan hirvaan. Se on 
saanut päähänsä pistäytyä omakotitalossa. 
Painelee määrätietoisesti veräjästä leveää 

polkua pitkin. Ehkä tapaamaan isäntäänsä? 
Tämän jälkeen joulupukin elikoita on sään-
nöllisen väliajoin. Me tienkäyttäjät osaamme 
olla varuillamme.

Sodankylässä nostamme tassut pystyyn. 
Asettaudumme yölepoon Nilimella-nimiselle 
leirintäalueelle Kitisenjoelle. Sinne on ehät-
tänyt ennen meitä puolenkymmentä suoma-
lais-, yksi ruotsalais- ja pari saksalaiskaravaa-
naria. Ja lisää lappaa kaiken aikaa. Alueella 
on myös kolmen hengen hyvin varustettuja 
mökkejä, joissa näkyy turistien ohella ma-
jailevan mm. paikalla elantonsa ansaitsevia 
rakennusmiehiä.  Pahaa aavistaen käyn jo 
ennen ruokailua suihkussa, jossa vesi on mu-
kavan lämmintä.  Puoliso menee vasta vatsa 
kylläisenä ja silloin leirintäalueen boilerin 
lämminvesivarasto on jo käytetty loppuun.

Nilimellan muista huveista mainittakoon 
katettu iltanuotioalue, josta leviää paitsi 
makkarankäry myös jonkun sortin joihkaa-

minen. Ei kuitenkaan häiritse meitä kahta, 
jotka panostamme riittävään yöuneen. Koko 
lystin hinta: 22 euroa ilman sähköä.

Tunturimaisemissa
alkaa sataa ja soistua. Paikannimet ovat tal-
viurheilusta tuttuja. On Saariselkää, Kaunis-
päätä ja Tankavaaraa. Viimemainitussa on 
käyty lasten kanssa ja ilman lapsia. Yritetty 
pikarikastua siellä kultaa vaskoolilla huuh-
tomalla. Rikastuminen ei onnistunut, mutta 
ihan mukavaa oli. Nyt ei mennä kultakylään, 
mutta poronliha- ja lohiostoksille pysähdy-
tään. Myyvät tienvarsikammissa valmiiksi 
savustettua norjanlohta. Sopii karavaanarille 
oikein hyvin. Ei tarvitse itse ruveta ateriaa 
rakentelemaan. Matkakumppani lipeää vielä 
kammin lättyihin. Nautimme niitä lapinhil-
lalla ja kermavaahdolla kuorrutettuna. Kyllä 
vain maistui. 

Inarinjärven rantaan ovat tasoittaneet 
hiekkaisen venevalkaman, jossa kielletään 
ehdottomasti camping-yöpyily. Kielto perus-
tuu tosiasioihin, sillä vähintään joka kolmas 
tienkäyttäjä on näin kesäaikaan asuntoautoi-
lija. Maisema on kuitenkin niin ylimaallisen 
kaunis ja kahvintuska niin iso, että uhmaam-
me kieltoa. Pysähdymme rantaan muutaman 
kupillisen ajaksi. Minä vielä lisäuhmaan sillä 
tavalla, että kerään rantavitikosta tuopillisen 
mustikoita. Sitten korvat luimussa eteen-
päin.

Avvillissa
siis Ivalossa vähän muistellaan. Tästä kään-
nyttiin muutama vuosi sitten kohti Raja-Joo-
seppia. Mentiin sen kautta Muurmanskiin. 
Olipa ainutkertainen reissu sekin! Nyt ei ole 
passissa Venäjän viisumia eikä muutenkaan 
haluja lähteä idän suuntaan. Nyt pöristellään 
pohjoiseen eli Norjaan. Jos se rokotustodis-
tuksilla onnistuu.

Kallioiset järvinäkymät toistuvat. Tuntu-
rien ohella tämä on mielestäni kuvaukselli-
sinta Lappia. Tänne voisi jäädä oleilemaan.  
Jotkut ovat jääneetkin. Näkyvät virvelöivän 
joko kallioilla seisten tai veneillä soudellen.  

Mutta me jatkamme päämääränä Anar eli 
Inari, jossa on tarkoitus käydä paitsi täyden-
tämässä jääkaapin sisältöä, myös pistäytyä 
kulttuurikeskuksessa. 

Anarissa yövytään 
velotuksetta isolla Inarin Ukonselkään ra-
joittuvalla leirintäalueella? Camping näyt-
tää syntyneen jonkin käytöstä poistetun 
koulurakennuksen pihalle.  Alue on aidat-
tu, matkailuautoja ja vaunuja parkissa noin 
puolenkymmentä. Enemmänkin mahtuisi, 
silti lappu on jo luukulla.  Rahastuskopperon 
kyljessä lukee: Laittaudu mihin tykkäät, tu-
lemme aamulla klo 10. 

Tehdään sitten niin ja käydään myös 
kokeilemassa ex-oppilaitoksen kivijalkaan 
asennettua WC-suihkusysteemiä. Tuntuu 
fungeeravan. Alueella oli edellellä mainitun 
lisäksi myös tynnyrisauna ja makkaranpais-
tokota, mutta emme illan alkuhämmennyk-
sen vuoksi niitä huomanneet. 

Aamu ja odottelua. Jotkut karavaanarit jo 
lähtevät. Jo aikaisemmin maksaneina --- tai 
kuten ilmiselvästi toteamme, maksamatta. 
Kello lähestyy kymmentä eikä rahastajaa näy. 
Jälkeemme tullut saksalainen autokunta ajaa 
ulos portista vähän vaille kymmenen. Hyi 
hyi, maksamatta! Olisivat voineet odottaa 
viisi minuuttia, sillä presiis silloin ilmestyy 
koppiin runsain tatueerauksin ja lävistyksin 
koristautunut teinityttö. Hänen kunniak-
seen on sanottava, että ilmoitettu aikataulu 
pitää kutinsa. 

Yöpymiskustannus sähköineen hieman 
korkeampi kuin edellisissä paikoissa eli 25 
euroa.   Suomalaisina halusimme maksamal-
la tukea Lapin matkailua.

KESÄLLÄ
Kirkenesiin

TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN

Heinäkuulla voi vielä poimia kukkia tien 
varresta.

Inarinjärven 
lumoa veneen-
laskupaikalla.

Inarin Ice Park- koulunpihaleirinnässä oli reilusti tilaa.
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Fillarilainaamosta saa 
maastopyörän, ehkä poronkin 
Ja nyt kulttuurikeskukseen, tien toiselle puo-
lelle! Sieltä on tarjolla jo olemassa olevan 
täydennykseksi lisää saametietoa, joka tulee 
rikastuttamaan tätä ja tuleviakin reissuja.

Sitten Sevettijärvelle. Mutta hetkinen. 
Vastapäisen polkupyörävuokraamon edus-
talla pällistelee ihka elävä poro. Ensin kyllä 
luulemme pelkäksi pahvimainokseksi. Sitten 
eläin liikahtaa ja jatkaa nurmipläntin jyrsin-
tää. Parkkeeramme vähän sivummalle ku-
vanottoa varten. 

”Onkohan se miten kesy”, kysyn itseltäni, 
kun pyrin lähempään taputtelututtavuuteen. 
Tälläkin porolla on nimittäin kunnioitettava 
sarvikruunu, jolla voisi tökkäistä tungettelijaa. 

Näätämössä 
on maitten välinen raja. Suun-
nistetaan Kaamaseen päin. Ei 
liikaa. Silloin joudutaan isolle 
punaiselle tielle. Viehän se se-
kin Kirkenesiin, mutta Ruotsin 
kautta koukaten. Sitä reittiä 
emme tahdo ajaa kolmesta 
syystä. Yksi: reitti on entisiltä 

reissuilta tuttu, kaksi: ei tietoa voimassa ole-
vista rokotusvaatimuksista ja kolme: Ruotsin 
koronatilastot olivat Suomea ja Norjaakin 
karummat. 

Matkan varrella aurinko rupeaa suosi-
maan. Paistaa kuin aiemmin heinäkuussa. 
Ohitamme kuivaa kangasta, lampia ja järviä, 
väliin soitakin. Tie on hyväpäällysteistä ja 
matka joutuu. On aihetta iloon ja juodaan-
kin ylimääräiset kahvit. Samalla pysähdyk-
sellä ehdin kerätä tienposkesta uuden tuo-
pillisen mustikoita. Edelliset, Inarin järveltä 

poimitut pistettiin poskeen aamupuuron 
höystönä. 

Noin 30 km Sevettijärvestä tilanne kui-
tenkin muuttuu. Tulee jatkuvia tietöitä ja 
taivaalta vettä kuin saavista kaataen. Mut-
ta eteenpäin on elävän mieli. Pyritään ja 
päästään Näätämölle. Siellä on tien poskes-
sa kalastustarvikkeita, juotavaa ja syötävää 
kauppaava ”ostoskeskus”. Parkkipaikois-
ta päätellen aika menestyvä yritys. Mutta 
nyt korona-aikaan siellä on meidän lisäksi 
vain muutama asiakas, mm. pari autoilevaa 
sveitsiläistä kalastusharrastajaa. Mainitut 
kaapaisevat ostokset kassissaan edelle rajan 
suuntaan, mutta kääntyvätkin jo ennen sitä 
jollekin suomenpuoleiselle pikkutielle. Taisi 
mennä pupu pojilla pöksyyn tai toinen vaih-
toehto: ei oltu hankittu tarpeellista määrää 
rokotuksia.

Mutta me jatkamme tarpeelliset asiakirjat 
esille kaivettuina.

Neiden ja sitten Kirkenes 
Norjan raja-asemalla on totuuden hetki. 
Päästäänkö vai ei? Nuori, miltei poikasiäs-
sä oleva virkamies astuu hitaasti kuljettajan 
puolelle ja tervehtii. Ojennamme painetut 
rokotustodistukset, joita kyseinen ”portin-
vartija” hartaasti tutkii. Haluaa vielä passit-
kin, kysäisee jotain ja vilkuilee meidän kah-
den suuntaan. Sitten leimat asiakirjoihin, 
käsi virkalakin lippaan ja puomi nousee.

”Jihuu, olemme Norjassa!”   
Vuonon rantaa kiemurtava tie kuuluu nor-

jalaisiin takuumaisemiin. Ne vetävät vertoja 
vastaaviin välimerellisiin. Olen sitä mieltä.

Ensin tullaan Neideniin, jonka kirkasväri-
set pikkutalot toivottavat matkalaisen iloises-
ti tervetulleeksi. Sitten on sotilasalue, jonne 
turisteilla ei ole asiaa. Itäisen rajanaapurin 
läheisyys varmaan sanelee tätä järjestelyä.

Kun näkyvyys vuonolle peittyy, ruvetaan 

jo laskeutumaan alemmas. Ja siellähän se 
on muinoinen rautamalmin vientikaupunki 
Kirkkoniemi, jossa aikojen alussa asusteli en-
sin saamelaisia ja 1820-luvulta lähtien ruot-
salaisia, norjalaisia ja venäläisiä, jälkimmäis-
ten joukossa paljon suomalaisiakin.

Aivan viime aikoina ylempänä on koepo-
rauksin ruvettu elvyttelemään rautakaivos-
toimintaa. Turismi ei nimittäin kunnolla 
elätä. Sitä on vain kesäaikana ja silloinkin 
koronasta johtuen vähänlaisesti. Hurtigruten 
sentään uskollisesti pitää toisena päätepistee-
nään Kirkkoniemeä. Tuo laivallisen matkaili-
joita säännöllisin aikavälein.  Sen totesimme 
satamassa yövyttäessä. 

Toisen maailmansodan tuhoja 
ei ole enää missään näkyvissä. Saksalais-ve-
näläinen maaotteluhan tuhosi melkein kai-
ken. Kirkenes on rakennettu uudestaan. 
Aikamoinen homma! Kaupunkihan kuului 
Euroopan pommitetuimpiin. Tämä johtui 
paljolti siitä, että miehitysaikaan paikalla 

Vain muutaman askeleen päässä joulupu-
kin vetojuhdasta käy kiivaasti fillarikauppa. 
Asiakkaita tulee ja menee. Vuokrapolkupyö-
rällähän pääsee kätevästi ja taloudellisesti 
tutustumaan paikkakuntaan. Lainaamon po-
molla ei ole aikaa turhille töllistelijöille ja ky-
selijöille. Niinpä jää hämärän peittoon, olisiko 
pyörän asemasta voinut vuokrata poronkin.

saattoi olla yli 100 tu-
hatta saksalaissotilas-
ta. Pois vetäytyessään 
myös he täydensivät 
Kirkenesin tuhoa, sa-
moin kuin tilalle tullut 
puna-armeijakin. Ei siis 
mikään ihme, että kau-
pungin keskustassa on 
omistettu sodanaikaisil-
le äideille kuvapatsas. 

Käytiin kaupungin ulkopuolelle rakenne-
tussa museossa. Siellä vieraili meidän kans-
samme samaan aikaan vähän varttuneempi 
saksalaispariskunta, joka puoliääneen päivit-
teli vitriinien saldoa. Liekö heidänkin elä-
mässään ollut jotain, joka solmiutui Kirke-
nesin historiaan. Eipä tullut kysyttyä.    

Yö satamassa ja kipaisu  
Venäjän rajalle 
Campingia etsiskellessämme päädyimme 
Kirk koniemen satamaan. Siellä oli parkissa 
muitakin karavaanareita. Osaisivat varmaan-
kin neuvoa. Ei tarvinnut. Matkaparkki oli 
siinä. 

Maksu piti hoitaa kännykällä. Hinta 150 
NOK (norjankruunua, euroissa vajaa 15) si-
sälsi myös sähkön. --- Mutta meiltä homma 
ei valitettavasti onnistunut. Ähersimme ja 
ähersimme maksun kimpussa ja niin ähersi 
pari norjalaista karavaanaria sekä alueen vi-
rallinen parkkivahtikin.  Vimpain ylenkatsoi 
yritystämme. Ei onnistunut. Virkamies jopa 
lupasi, että saisimme olla sen yön ilmaiseksi. 
Mutta entäs jos seuraavan päivän parkkivahti 
olisikin toista mieltä? Sakottaisi! 

Soitimme Suomeen pojalle, joka ansaitsi 
elantonsa kännykkäfirmassa. Ihmekonstein 
hän kykeni hoitamaan maksun sieltä käsin. 

Juhlimme onnekasta yöpymistä seuraavan 
päivän visiitillä Venäjän rajalle. Sellainen oli 
kuulemma erittäin suosittua hupia sielläpäin. 
Totta puhuivat. Meidän lisäksemme Elvene-
sin rajapuomille kaasutteli useampikin norja-
lainen autokunta. Ottivat juosten pari hätäis-
tä kuvaa rajapuomista. Kumman kiire niillä 
norjalaisilla? Me suomalaishölmöt parkkeera-
simme kaikessa rauhassa ja otimme kamerat 
esille.  Tarkennus ja naps. Kuva tuli! Sitten 
vain muina miehinä takaisin Norjaan.  

Fillarivuokraamon mainosvalttina  

oli puolikesy poro.

Sevettijärven tiellä oli heinäseipäistä ja puukarahkoista syntynyt portti. Kirkenes alkaa vuoren kupeelta.

Poronlihaa, norjan-
lohta ja lättyjä on 
myynnissä matkan 
varrella.

Paikallinen nähtävyys Murmanskin tien tulli.
Sodanaikaisille äideille omistettu 
patsas puhuttelee katsojaa.

Kirkenesin keskusta kuten itse kaupunkikin 

rakennettiin sodan jälkeen uudestaan.
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T ällä kertaa esittelyssä on Hyundai 
Santa Fe 2.2CRDi 4wd vuosimallia 
2006. Vaunu pysyy edelleen samana 

kuin Peugeotin, Subarun ja Suzukin kanssa.
Vahva veikkaus on, että Hyundain esi-

kuvana on ollut VW Touareg. Sen verran 
vahvasti keulan ja perän muotoilu viittaa 
Touaregiin. VW on vaan Touaregin kanssa 
epäonnistunut muovinappuloiden laadussa 
ja kestävyydessä. Nimittäin olen useampaa 
Touaregia käynyt katsomassa ja niiden napit 
on todella kuluneet ja yleensä irtoilleet pai-
kaltaan. Hyundailla tällaista ongelmaa ei ole, 
vaikka mittarissa on 350 tkm. Kaikki varus-
teet toimivat ja sisältä ei uskoisi auton olevan 
350 tkm ajettu. Ulkomitoiltaan Hyundai on 
myös melko kookas. Melko lähellä on, ettei 
vaunun kanssa tarvitse käyttää edes lisäpei-
lejä. Tehoa Hyundain moottorista löytyy 
150 hv ja 335 Nm verran vääntöä. Itsellä 
on itse asiassa ollut myös edellistä korimal-
lia oleva Santa Fe ja se ei ollut kovin ke-
huttava menopeli. Siinä oli vain 2-litrainen 
dieselkone. Tälle, manuaalilla varustetulle 

Santa Fe:lle luvataan 2200 kg vetokykyä. 
Siitä mielenkiintoista, että valitsemalla sa-
ma auto automaattina, niin siinä on vain 
2000 kg vetokykyä. Tästä on myös olemassa 
Facelift-malli, missä on 200 hv tehoa ja ma-
nuaalina 2500 kg vetokykyä. Mutta jälleen 
valitsemalla automaatin, niin vetokyky on 
max 2000 kg. En tiedä miksi automaatilla 
on pienempi vetokyky? Kävin itse asiassa yh-
tä tällaista Facelift-mallia ajamassa, mutta se 
oli automaatilla. Vaikka tehoa piti olla 50 hv 
enemmän, niin kyllä tuo tehottomampi ma-
nuaaliversio on huomattavasti rivakampi. Li-
säksi vanha malli on paljon hiljaisempi kuin 
tuoreempi malli.

Mutta itse veto-ominaisuuksiin. Tällä 
yhdistelmällä on nyt pörräilty vähän ympä-
riinsä. Ja täytyy kyllä sanoa, että nyt ollaan 
todella lähellä täydellistä vetoautoa. Taakse 
kun vaihdettiin alkuperäisten kulahtaneiden 
jousien tilalle uudet jouset, niin veto-omi-
naisuudet parani. Nyt perä ei ole enää löysä, 
vaan jämäkkä myös vaunun kanssa. Itse oli-
sin asentanut korotusjouset, jos sellaisia olisi 

ollut saatavilla, mutta nyt mennään ruotsa-
laisen valmistajan tekemillä jousilla. Koro-
tusjousia suosin siksi, että niillä autoa saa 
ylöspäin ja korotetut autot on vaan päteviä 
pelejä. Lisäksi korotusjousten myötä saa teo-
riassa hieman lisää kantavuutta, eli jousitus 
on vähän jäykempi. Se on hyvä homma vau-
nua vedettäessä. Löysällä jousitukselle vaunu 
vie autoa. Mutta hyvin tuo näyttäisi alkupe-
räisen kaltaisilla uusilla jousilla toimivan ja 
autossa on sopivasti myös vakiona maava-
raa. Ei ole tällainen nykytrendin mukainen 
todella pienellä maavaralla varustettu city-
maasturi. Vaunu ei tosiaan vie autoa. Vielä 
kun moottorissa on todella hyvin vääntöä 
heti tyhjäkäynnistä lähtien. Ei ole Suzukin 
tai Subarun kaltaista ongelmaa, missä vääntö 
puuttuu täysin tyhjäkäynniltä. En ole Hyun-
daita onnistunut vielä kertaakaan sammutta-
maan valoihin tai vaunun kanssa liikkuessa. 
Ei ihan ole samanlaista tehoa tarjolla mitä oli 
Peugeotin moottorilla. Veikkaan Peugeotissa 
sen tuplaturbon vaikuttaneen aika paljon 
asiaan ja tässä ei ole tuplaturboa. Muutoin-

kin vaunun vetäminen Hyundailla on aika 
juhlaa. Vaunu ei paljon perässä tunnu. Auto 
kulkee todella hyvin vaunun kanssa. Aivan 
sama millaisia mäkiä tulee, niin vaihteisiin 
ei tarvitse koskea. Viitosvaihteella vetäminen 
onnistuu myös ilman ongelmia, mutta siinä 
kierrokset menee alle 2000 ja veikkaan sen 
myös rasittavan laatikkoa enemmän. Minkä 
takia itse vedän nelosvaihteella. Tässähän on 
siis viisivaihteinen laatikko. Joka tapauksessa 
meno vaunun kanssa on helppoa maantiellä. 
Cruisella vaan haluttu nopeus ja aivan sa-
ma onko mäkiä tai ei, niin vauhti ei putoa. 
Hitaampien ohittelukin on helppoa, vaikka 
vaunu on perässä. Autotraileriakin on tullut 
vedettyä ja senkään suhteen ole mitään on-
gelmaa.

Hyundain nelivetojärjestelmä on toteu-
tettu taka-akselissa kiinni olevalla jonkin 
asteen sähkömagneettisella viskolla. Nor-
maalisti auto vetää 95 % eturenkailla ja 5 % 
takarenkailla. Tuo visko pystyy vaihtamaan 
vetosuhteeksi 50/50, eli eteen ja taakse yhtä 
paljon vetoa. Lisäksi ohjaamosta löytyy nap-
pi mistä voi lukita nelivedon 50/50. Vaikka 
nappi olisikin pohjassa, niin kun nopeus on 
yli 60 km/h niin valo palaa edelleen mitta-
ristossa, mutta auto siirtyy automaattiseen 
nelivetoon. Talven liukkailla tämä neliveto-
järjestelmä on hieman ärsyttävä. Nimittäin 
se vaatii eturenkailta pyörähtämistä, ennen 
kuin taakse siirtyy voimaa. Esim. ajat jäistä 
mäkeä ylös maantiellä, niin huomaat keulan 
sutasevan, sitten auto nykäisee ja voima siir-
tyy taakse. Ja tämä muuten toistuu useaan 
otteeseen tuossa jäisessä mäessä, koska joka 
kerta kun voima siirtyy taakse, niin se ei pysy 

siellä kuin hetken ja se vapauttaa takavedon. 
Tässä yksilössä on vielä hieman ongelmaa 
tämän viskon kanssa. Se nimittäin jumittaa 
hitaalla vauhdilla. Ongelmaa ei ole, jos no-
peus on yli 10 km/h. Todennäköisesti ikä ja 
kilometrit vaikuttavat asiaan. Tämä jumitta-
va visko on liikkeelle lähdön kannalta todella 
hyvä, koska veto on silloin 50/50. Auto ei 
oikeastaan sudi lähettäessä. Tämä jumitus on 
taas todella huono, kun vaunua peruuttelee 
paikalleen. Nimittäin se rasittaa aika paljon 
voimansiirtoa. Ilmeisesti kyseessä on jokin 
tämän korimallin ongelma. Seuraavassa ko-
rimallissa (2012 ->) vaihdettiin nelivetojär-
jestelmä toiseen. Samaten vuodesta 2009 Kia 
Sorento perustuu Santa Fe:n. Nippeli tieto-
na, että samaa nelivetoa on myös Sportages-
sa ja Tusconissa. Ilmeisesti myös IX35:ssa ja 
IX55:ssa. Näiden kaikkien mallien ongel-
mana on myös kulmavaihteistosta menevät 
boorit. Tämän korjaus kuulemma kustantaa 
n. 5000 €. Ongelmaa voi kiertää irrottamalla 
kardaanin ja rasvaamalla kardaanin boorit. 
Alun perin rasvaa ei ole käytetty. Tuo boo-
riongelma on ilmeisesti suurempi ongelma 
näissä peleissä kuin tuo jumittava visko. 
Booreja on saatu sileäksi ihan 100 tkm ajolla. 
Eli jos olet tällaista peliä ostamassa, niin tes-
taa nelivedon toimivuus. Jos se toimii, niin 
irrota kardaani ja laita sinne booreihin rasvaa 
niin saat huolettomia kilometrejä.

Kulutuksen suhteen tämä on myös ensim-
mäinen auto, millä pääsee todella pienellä 
vaunun kanssa. Maantiellä kulutus on ollut 
hieman alle 8 litraa. Ilman vaunua Hyundail-
la on päässyt 5,6 litran kulutuksella maan-
tiellä. Eikä ole tarvinnut edes kovin hitaasti 
ajaa. Cruise päällä ajettiin sadan vauhtia. 
Kulutus taas nousee aika reilulla kädellä ylös-
päin, jos ajaa yli sadan vauhtia. Kaupungissa 
auto on syönyt n. 7–8 litraa. Todella talou-
dellinen moottori siis kyseessä. Vielä kun tä-
hän yhdistää erittäin hyvät veto-ominaisuu-
det. Hyundai on malliesimerkki vetoautosta, 
missä ei todellakaan tarvitse olla yli 200 hv 
nokalla, jotta vetäminen olisi vaivatonta. Tä-
hän voisi vielä harkita ehkä lastutusta, niin 
saisi n. 180 hv tehoa ja n. 400 Nm vääntöä. 
Se voisi olla veto-ominaisuuksien kannalta 
ihan hyvä. Tilatkin on Hyundaissa todella 
hyvät. Takapenkillä ei ahdista edes kolmella 
hengellä. Takakontti on valtavan kokoinen, 
kunhan ei käytä alkuperäistä hattuhyllyä, 
joka syö huolella konttia. Alkuperäiset ajo-
valot ovat todella surkea esitys. Alkuperäi-
sillä sumuvaloillakin näkee paremmin kuin 
ajovaloilla. Liekö heijastuspinnat sen verran 
kuluneet? Surkea valoteho on jotenkin pro-
jektorivalojen ongelma iän myötä. Kaikissa 
autoissa mitä itsellä on ollut, on projektori-
valoilla ollut surkeita esityksiä valojen suh-
teen. Ongelmaa sai korjattua vaihtamalla 
H7 polttimoiden tilalle Xenon-polttimot 
tai led-polttimot. Ne ei ole lailliset, mutta 
koska kyseessä on projektorivalot, niin eipä 
ne ketään kiinnosta. Suuntaus ei myöskään 
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Täydellistä
VETOAUTOA 

METSÄSTÄMÄSSÄ

ole projektorivalojen kanssa ongelma. Itsel-
lä oli varastossa H7 Xenon- polttimot ja ne 
mätkästiin nokalle. Nyt valoilla näkee ehkä 
sen, mitä niillä alun perin on nähnyt. Ne ei 
edelleenkään ole mitkään maailman parhaat. 
Ongelman saisi varmaan helpoiten korjattua 
vaihtamalla uudet umpiot. Ei nekään kalliita 
ole. Ulkomailta tilattaessa n. 100 €/kpl. Suo-
mesta ei saa muuten edes purkaamoilta noin 
halvalla purkuauton umpioita.

Ruoste on myös yleensä aasialaisissa au-
toissa ollut ongelma. Se on myös tässä. Jos-
tain syystä moottorin edessä oleva poikittais-
palkki on aivan ruosteessa. Samaten mootto-
rin alla oleva apurunko on aivan ruosteessa. 
Itse kori on ruosteeton. Samaten auton poh-
ja on ruosteeton taka-akselin kohdalle asti. 
Jonka jälkeen alkaa ruosteet. En tiedä mitä 
ovat tehneet, kun osa on ruosteetonta poh-
jasta ja osassa on huolella ruostetta. Ihmette-
lyä myös aiheuttaa auton alkuperäinen radio. 
Siitä nimittäin puuttuu RDS-ominaisuus. Se 
näyttää vain radiokanavien taajuudet. Jos 
nyt lähdet sitten pk-seudulta ajeleen vaikka 
Turkuun niin siinä on parasta tietää matkal-
la esim. Novan eri taajuudet jos haluat sa-
maa ohjelmaa kuunnella. Kohtuuärsyttävä 
ominaisuus, jonka itse kiersin asentamalla 
tupakansytyttimeen tulevan FM-lähettimen 
ja sieltä pyörittää nettiradiota. Ei taajuudet 
vaihdu. Onneksi tässä voi vielä alkuperäisen 
radion vaihtaa kohtuu helpolla toiseen, jos 
ongelma käy liian suureksi.

Tämä Santa Fe on kyllä kohtuulähellä täy-
dellistä vetoautoa. Se menee pienellä poltto-
aineella, vaikka vaunu on perässä. Se menee 
ilman vaunua myös yllättävän pienellä, min-
kä myötä ajaminen ei ole kovin kallista. Se 
jaksaa hyvin kiskoa vaunua. Se on maantiellä 
hyvä ajaa ja hiljainen. Mitä sitä on käynyt 
maastossa kokeilemassa, niin sielläkin se toi-
mii yllättävän hyvin citymaasturiksi. Tähän 
autoon kun vielä saisi Subarusta nelivetojär-
jestelmää, niin oltaisi kyllä aika lähellä täy-
dellistä vetoautoa. 

HYUNDAI SANTA FE 2.2CRDi 4WD
• Valmistusvuosi: 2006
• Teho: 150 hv
• Vääntö 335 Nm
• Vetokyky: 750/2300 kg
• Kulutus: maantiellä n.6 litraa,  

kaupungissa n.8 litraa.
• Omamassa: 1898 kg
• Kokonaismassa: 2520 kg
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M onella vanhemman vaunun omis-
tajalla on aika heikossa hapes-
sa olevat kattoluukut. Kun ikää 

tulee, niin auringon uv-säteily heikentää 
kattoluukun muovirakennetta. Siitä tulee 
haperoa. Kattoluukun vaihto on niin help-
po operaatio, että ei sitä kannata venyttää ja 
odottaa kunnes kattoluukku päästää vedet 
sisään. Muutoinkin kattoluukku olisi hyvä 
irrottaa joidenkin vuosien jälkeen ja tiivistää 
uusiksi. Se ei ole edes kallista.

Ennen kuin luukkuja lähtee vaihtamaan, 
niin kannattaa alapuolelta mitata luukun ko-
ko. Vähän riippuen kattoluukusta, niin edes-
sä on varmaan hyttysverkko ja muovisuoja. 
Tämä muovisuoja on varmaan ruuveilla 
kiinni? Avaa ne ruuvit, niin tämä kehikko 
yleensä irtoaa. Tämän jälkeen pitäisi nähdä 

vaunun katon rakenne ja siitä voi samalla 
mitata aukon koon. Vanhemmissa vaunuis-
sa yleinen koko on 40x40cm. Kaikissa ei 
kuitenkaan ole ns. nykystandardin mukai-
sia luukkuja. Vanhoissa Matkaajissa ne on 
yleensä 38x42cm ja niitä kattoluukkuja ei 
löydy kyllä mistään. Helpompi on tehdä siis 
40x42cm kokoinen aukko. Siihen menee hy-
vin myös 40x40cm kattoluukku.

Kun olet varmistanut aukon koon, niin 
voit katsoa valikoimaa kattoluukuksi. Var-
maan yleisin kattoluukku on MPK-luukku. 
Se taitaa olla myös halvin. Omaan vaunuun 
valitsin vessaan MPK-luukun ja asuintilaan 
tulee Thulen Omnivent 12v puhaltimel-
la varustettuna. Kattoluukun tiivistykseen 
käytetään butyylia. Helsinki Caravanista sai 
ostettua myös butyylinauhaa. Otin tällaisen 

testiin. Tosin epäilin sen toimivuutta, niin 
en uskaltanut kattoon sitä asentaa. Sen sijaan 
asensin sen keittiön ikkunaan. Yllättävän 
toimivaa tavaraa. Helppo laittaa paikalleen. 
Se on kuin muovailuvahaa käyttäisi. Hieman 
kallista vaan. Itse käytin kattoluukkuihin 
Sikaflexin Sikalastomer 710 butyylimassaa. 
Sitä saa kohtuu edukkaasti Motonetista. 
Puuilosta saa muuten Wurthin butymas-
saa, mutta sitä en suosittele. Ensimmäisen 
vuoden jälkeen joudut tiivistään sen uusik-
si, kun tuo tavara alkaa irtoilemaan. Sika ei 
tuollaista ainakaan itsellä ole tehnyt. Koska 
butyylimassa on melkoista mömmöä, niin 
jos käyttää perinteistä silikonipuristinta niin 
käsi tulee kyllä kipeäksi. Ongelmaan löytyy 
ratkaisu IKH:lta. Sieltä löytyy nimittäin 
paineilmakäyttöinen silikonipistooli. Eräs 
kaveri piti tuollaista turhana laitteena, mut-
ta kun yhdessä asenneltiin aurinkopaneelia 
käyttöön ja sillä pistoolilla leviteltiin liimoja, 
niin kaverikin totesi sen aika päteväksi. Vah-
va suositus siis.

Kattoluukun vaihto alkaa irrottamalla 
sisäpuolelta kaikki muovipaneelit. Siellä 
saattaa olla myös muita kiinnikkeitä, millä 
se kattoluukku on puristettu kattoa vasten. 
Ne kaikki pitää purkaa ja ne on yleensä ihan 
normaalilla ristipääruuvarilla irrotettavissa. 
Kun nämä on irti, niin siirrytään katolle. 
Mikäli vanhat tiivistysaineet on kulahtaneet, 
niin kattoluukku nousee todella helposti 
ylös. Silloin yleensä voi odottaa myös pien-

tä eristeiden vaihtoremppaa. Kannattaa siis 
katsoa onko eristeet kuivia, kun kattoluukku 
on irti. Jos kattoluukku ei helpolla irtoa, niin 
väkivaltaa ei kannata käyttää. Teet enemmän 
tuhoja silloin. Kaupoista saa monitoimityö-
kalu-nimistä sähkötyökalua. Se on aivan yk-
köstyökalu, kun tekee mitä tahansa remppaa 
matkakamppeelle. Sillä lähtee eristeet irti ja 
kattoluukut irti ilman kikkailua. Kattoluu-
kun osalta teräksi vaihdetaan leveä veitsiterä. 
Kone käyntiin ja tämä terä työnnetään kat-
toluukun ja katon väliin. Siitä sitten etenee 
hissukseen koko kattoluukun ympäri ja kat-
toluukku on irti. Samaisella työkalulla voi 
myös putsata katon pinnasta vanhat massat. 
Mikäli joku on käyttänyt silikonia tuohon 

Kattoluukun 
VAIHTO
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säpuolelta nämä kahvat niin, että ne on vau-
nun keulaa ja perää kohti. Silloin saat luukun 
toisen laidan auki esim. ajon ajaksi. Mikäli 
kahvat näyttää kylkiä kohti, niin koko katto-
luukku pitää avaa ajossa, etkä voi pitää vain 
toista kylkeä auki. Mikäli uusi kattoluukku 
ei mahdu paikalleen, niin tutki miksei se sin-
ne sovi. Jos sopii, niin itse putsaan katon pin-
nan vielä jarrucleanerillä ja rätillä puhtaaksi. 
Ei jää mitään moskaa väliin. Itse olen vielä 

tiivistykseen, niin se on helpoin puhdistaa 
porakoneeseen liitettävällä toffeelaikalla. Sa-
maisella laikalla pystyy myös mm. autoista 
poistamaan tarroja. Mm. Motonetista saa 
sellaisen.

Kun katon pinta on puhdistettu, niin ko-
keile sopiiko uusi kattoluukku paikalleen. 
Varmista myös, miten päin kattoluukku tu-
lee katolle. Esim. MPK-luukun voi asentaa 
sinne väärin. Oma suositus on, että katso si-

yleensä laittanut kattoluukun paikalleen ja 
teipillä rajannut kattoa, ettei tursuava bu-
tyyli sitten sotke kattoa. Tämä ei tietenkään 
ole pakollista ja kukaan ei oikein näe sinne 
katolle. Tämän jälkeen kompura käyntiin ja 
silikonipistoolilla kattoluukkuun laitoihin 
butyylit. Oma suositus: mieluummin liian 
paljon kuin liian vähän. Tämän jälkeen kat-
toluukku paikalleen. Mennään sisätiloihin 
ja mukana tulleilla kiinnikkeillä puristetaan 
kattoluukku sisäkattoa vasten. Aivan kuten 
vanhakin kattoluukku oli. Tämän jälkeen 
muovisuojat paikalleen ja kattoluukku on 
vaihdettu. Itsellä tähän operaatioon menee 
alle tunti. 
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HUOMIONOSOITUKSIA 
AJALLAAN JA MYÖHÄSSÄ

Pandemia on estänyt monen yhdistyksen 
juhlatreffien järjestämisen. Yhdistyksem-
me hallitus hankki viime vuonna hyvissä 
ajoin kanssayhdistyksille annettavat huo-
mionosoitukset, jotka sitten jäivät kaappiin 
odottamaan, josko ne joskus saataisi jaettua. 
Saimme vihdoin liittokokouksessa annettua 
huomionosoituksen 50 vuotta viime vuon-
na täyttäneelle SF-Caravan Saimaan seutu 
ry:lle ja 30 vuotta viime vuonna täyttäneelle 
SF-Caravan Savonlinnan seutu ry:lle. Yh-
distys luovutti SF-Caravan Saimaan seutu 
ry:lle puheenjohtajan nuijan hopealaatalla 
ja SF-Caravan Savonlinnan seutu ry:lle stan-
daarin hopealaatalla. 

Yhdistyksemme on ollut edustettuna 
SF-Caravan Kerava ry:n 30-vuotisjuhlissa 
Kangaslammella Nastolassa ja SF-Caravan 
Porkkala ry:n 30- vuotisjuhlissa Siuntiossa. 
Yhdistys muisti molempia yhdistyksiä pie-
noisvankkureilla. 

Armi Ylikorpi 
ja Timo Aho 
luovuttivat 
huomionosoi-
tuksen SF-Cara-
van Kerava ryn 
puheenjohtaja 
Perttu Tiikkai-
selle ja hänen 
puolisolleen 
Marille.

Huomion-
osoituksena 
annettavat 

pienois-
vankkurit.

SF-Caravan Savonlinnan seutu ryn  
puheenjohtaja Marianne Virta vastaan-
otti Helsingin yhdistyksen standaarin.

CARAMBA-KAUSI 2021

Caramba Cup ratkaistiin tänä vuonna kol-
men osakilpailun tulosten perusteella. Osa-
kilpailut ajettiin Tammisaaressa 12.6., Visu-
vedellä 14.8. ja Kokemäellä 4.9.

Yhdistelmäpuolen miesten sarjan kolme 
parasta olivat Elis Bussman (Helsingin yh-
distys), Eero Mustonen (Väst-Nyland) ja 
Bror-Erik Nyholm (Helsingin yhdistys). 
Nuorten sarjan voitti Joona Lähdeviita (Ko-
kemäen seutu).

Matkailuautopuolen kolme parasta olivat 
Simo Taipalus (Kokemäen seutu), Timo 

Helsingin yhdistyksen puheen-
johtaja Kim Saarikoski luovutti 

puheenjohtajan nuijan SF-Cara-
van Saimaan seutu ryn puheen-

johtaja Pekka Järviselle.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS KOROTTI 
JÄSENMAKSUJA

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin 3.11.2021 Helsinki Caravan Oy:n 
tiloissa Vantaalla. 

Yhdistys oli kokousta edeltävällä viikolla 
saanut suruviestin, joka kertoi aktiivijäse-
nen vankkureiden pysähtyneen. Kokous piti 
hiljaisen hetken yhdistyksen pitkäaikaisen 
aktiivijäsenen Paul Björkrothin muistoksi.

Matkailuajoneuvomyyjä Kari Kortesal-
mi kertoi ennen kokouksen alkua yrityksen 
toiminnasta ja SF-Caravan ry:n liittohalli-
tuksen varapuheenjohtaja Harri Järveläinen 
kattojärjestön tulevaisuudensuunnitelmista.

Yhdistyksen hallitus oli myöntänyt kaksi 
huomionosoitusta. Birgitta ja Olof Buss-
manille luovutettiin yhdistyksen standaari 
hopealaatalla ja Seppo Joensuulle kunnia-
kirja saumattomasta sammutinhuollosta. 
Joensuu on vuosikausien ajan huolehtinut 
yhdistyksen sammuttimien huollosta. 

Varsinainen kokous oli yhdistyksen histo-
riassa harvinainen, sillä kokouksessa äänes-
tettiin kolmesti. Hallituksen neljää vapaata 
paikka havitteli kuusi ehdokasta, eli tässä 
kohtaa oli ensimmäinen äänestys. Hallituk-
seen kaudelle 2022–2023 valittiin äänes-
tystuloksen perusteella Anne En, Ari Ket-
tunen, Dag Lindholm ja Göran Wolff. 

Tilintarkastajana jatkaa Harry Eklundh 
(HT) ja varatilintarkastajana Matti Mäki-
nen (HT). 

Aho (Helsingin yhdistys) ja Juhani Peteri 
(Helsingin yhdistys).

Caramba Team Helsinki luovutti Si-
mo Taipalukselle viimeisessä osakilpailussa 
”Vuoden tyylikkäin kuljettaja”- palkinnon.

Helsingin 
yhdistyksen 
Caramba 
mestaruus-
kilpailun 
kilpailurata.

Helsingin yhdistyksen omat Caramban 
mestaruuskilpailut pidettiin 16.10.2021 Ko-
kemäelle. Kilpailut järjestettiin yhteistyössä 
SF-Caravan Kokemäen seutu ry:n kanssa. 
Radan tekeminen oli tänä vuonna annettu 

dellinen puoli tulee turvata. Yhdistyksen toi-
minnan peruskulut nousevat yhdistyksestä 
riippumattomista tekijöistä johtuen, jonka 
lisäksi pitää varautua mahdollisiin taloutta 
syöviin yllätyksiin. Yhdistyksen jäsenlehden 
kulut nousevat jatkuvasti etenkin postituk-
sen osalta ja lehden julkaisemiseen tulee olla 
riittävästi varoja. 

Tässä kohtaa äänestettiin toisen kerran. 
Jäsenmaksujen korotusesitys voitti äänes-
tyksessä selvällä äänienemmistöllä. Kokous 

päätti korottaa jäsenmak-
suja siten, että varsinaisen 
jäsenen jäsenmaksu on 
1.1.2022 alkaen 25 euroa 
ja rinnakkaisjäsenen jäsen-
maksu 7 euroa.

Edellinen päätös jäsen-
maksujen korotuksesta teh-
tiin vuoden 2017 syysko-
kouksessa, sekin jäsenistön 
aloitteesta. 

Yhdistyksen hallituksen 
esittämä vuoden 2022 toimintasuunnitel-
ma hyväksyttiin pienen korjauksen jälkeen. 
Talousarviosta keskusteltiin vilkkaasti. Ko-
kouksesta nousi esitys siitä, että talousarvion 
kuluja nostettaisiin muutamien kohtien osal-
ta. Edellä mainitut kohdat olivat jäsenlehden 
postituskulut, pankkikulut, jäsenhankintaku-
lut, koulutuskulut, kaluston huoltokulut ja 
edustuskulut. Esitystä perusteltiin sillä, että 
pankkikulut ja jäsenlehden postituskulujen 
nousu on jatkuvaa. Jäsenhankinta on tärkeä 
osa yhdistyksen toimintaa ja siihen tulee va-
rata myös kuluja. Toimihenkilöiden koulutus 
on tärkeä osa yhdistystoimintaa. Yhdistyksen 
kalustoa joudutaan huoltamaan, jonka lisäksi 
tulee voida varautua myös taloudellisiin yllä-
tyksiin sen osalta. Pandemian uskotaan hellit-
tävän, jolloin yhdistys voi taas entiseen tapaan 
lähettää edustajia muiden yhdistysten ja kat-
tojärjestön juhla- ja muihin tilaisuuksiin.

Tässä kohtaa äänestettiin kolmannen ker-
ran. Talousarvion muutosesitys voitti äänes-
tyksessä selvällä äänienemmistöllä.

Kiitämme Helsinki Caravan Oy:tä kokouksen 
isännöinnistä ja Harri Järveläistä kokouksen 
puheenjohtajana toimimisesta! Jäsenillemme 
kiitos jännittävästä kokouksesta.

Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Kim 
Saarikoski toi-
votti kokousväen 
tervetulleeksi.

Birgitta ja Olof Buss-
manille luovutettiin 

yhdistyksen standaari 
hopealaatalla.

Matkailuajoneuvomyyjä Kari Korte-
salmi kertoi Helsinki Caravan Oyn 
toiminnasta.

Kokous valtuutti yhdistyksen hallituksen 
valitsemaan liittokokousedustajat keskuu-
destaan.

Yhdistyksen hallitus esitti, että jäsenmak-
sut pidettäisiin ennallaan. Kokouksesta nou-
si kuitenkin jäsenmaksujen korotusta kos-
keva esitys. Korotusesityksen perusteluina 
esitettiin, että yhdistyksen toiminnan talou-

Seppo Joensuulle 
luovutettiin kun-

niakirja saumatto-
masta sammutin-

huollosta.

Syysko-
kouksen 
puheen-
johtajana 
toimineen 
Harri Jär-
veläisen 
matkaan 
lähti yhdis-
tyksen edes-
menneen 
kunniajäse-
nen Osmo 
Lehtoalhon 
tekemä 
piirros.
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Caramban Suomen mestaruus-
kilpailut ajettiin historiallisessa 
paikassa
Caramban Suomen mestaruuskilpailut ajet-
tiin 18.9.2021 Helsingissä Malmin lento-
kenttäalueella. Kilpailun järjestelyistä huo-
lehti SF-Caravan Helsinki ry. 

Malmin lentoasema valmistui vuonna 
1936. Historiankirjat kertovat, että Helsin-
gin kansainvälisen lentoaseman paikan va-
lintaan osallistui myös Charles Lindbergh. 
Lindbergh nimittäin vieraili Suomessa vuon-
na 1933 erikoisvarusteisella Lockheed Sirius- 
koneella. Lindbergh ja hänen isäntänsä Aero 
Oy:n toimitusjohtaja Gunnar Ståhle esittivät 
valtioneuvoston komitealle, että lentokentäl-
le etsittäisiin aluetta Tuomarinkylän seudul-
ta. Helsingin kaupunginhallituksen valio-
kunta piti kuitenkin Tuomarinkylän aluetta 
paremmin asuntotarkoituksiin sopivana 
ja päätyi valitsemaan lentokentälle paikan 
Tattarisuon alueelta, koska ”tälle alueelle ei 
otaksuttavasti voida saada mitään parempaa 
esikaupunkiasustusta”.

Malmin uuden lentoaseman hangaariin, 
joka valmistuessaan oli Euroopan toiseksi 

Caramban
SUOMEN MESTARUUDET

ratkaistiin  Helsingissä

suurin, mahtui kuusi Junkers 52-konetta. 
Lentoaseman mittarilähestymislaitteiston 
mainitaan olleen moderni. 

Lentoasema vihittiin käyttöön 15.5.1938. 
Tilaisuuteen oli kutsuttu 2000 vierasta, jon-
ka lisäksi avajaisia seurasi kaukaa 25000 hen-
gen yleisö. 

Malmin lentoasema kävi 1940-luvun lo-
pulla liian pieneksi lisääntyvien kansainvälis-
ten lentojen hoitamiselle. Helsinki-Vantaan 
lentoasema valmistui vuoden 1952 Helsin-
gin olympialaisiin ja Helsinki-Malmin lento-
asemalle jäi kevyen kaupallisen lentotoimin-
nan ja yleisilmailun hoitaminen. 

Unescon maailmanperintöohjelmaa suo-
raan neuvova kulttuuriperintöalan korkeim-
man tason asiantuntijajärjestä ICOMOS 
mainitsi Malmin lentokenttäkokonaisuuden 
alkuvuodesta 2021 julkaistussa kansainväli-
sessä nelivuotisraportissaan. 

Lähde: www.malmiairport.fi 

Caramba-team Helsinki  
muisti kuvaajaa
Jani Mustonen / Mustonen- Kahvimaa on 
kolmentoista vuoden ajan kuvannut Ca-

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. 

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI
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Neliökuja 5, 04300 TUUSULA ark. 9-17
Täyden palvelun matkailuajoneuvoliikewww.kkkivinen.fi

CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

CARAVAN MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579
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Kari Kivinen

0400 817 217
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Carambistit 
yhteiskuvassa.

yhdistyksemme Caramba-tiimille. Kisaku-
viot arvottiin tiimin jäsenten toimesta ja 
kilpailun päätuomari Timo Aho muokkasi 
niistä sopivat kisakuviot. Helsingin yhdis-
tyksen mestariksi ajoi Janne Kallio, toiseksi 
sijoittui Timo Aho ja kolmanneksi Bror-
Erik Nyholm.

Onnittelemme carambisteja hyvästä kaudesta 
ja kiitämme seuraavia tahoja: SF-Caravan 
Pirkanmaa ry:n Vankkurimännikkötoimikun-
taa, Visuveden Motopalvelu Oy:tä ja SF-Cara-
van Kokemäen seutu ry:tä. 

TULEVAA TOIMINTAA

Loppuvuoden ohjelmaan kuuluvat tätä kir-
joittaessa vielä Isänpäiväkahvit ja Glögitilai-
suus, joiden järjestäminen riippuu täysin yh-
distyksen ulkopuolisista tahoista. Glögitilai-
suudesta on ilmoitus toisaalla tässä lehdessä. 

Vuoden 2022 kalenterissa ei vielä ole mon-
taa merkintää, mutta niitä tulee lisää, kunhan 
vuoden 2022 toimintatoimikunta on nimetty 
ja toimikunta on aloittanut toimintansa.

Vuodesta 2022 tiedetään kuitenkin sen 
verran, että Caramba-tiimi aloittaa kilpaile-
misen Rajamäellä 26.2.2022 ajettavalla Tal-
viCaramballa. 

Helsingin yhdistyksen Pilkkitreffit jär-
jestetään 4.–6.3.2022 Camping Messiläs-
sä; treffien ilmoitus toisaalla tässä lehdessä. 
Keväällä on tarkoitus taas jatkaa ajoharjoit-
teluperinnettä, joka vuonna 2020 katkesi 
ymmärrettävistä syistä.

Pandemia peruutti kuluvan vuoden ke-
säkuussa järjestettäviksi tarkoitetut yh-
teistreffit. Treffit siirrettiin ensi vuodelle, eli 

10.–12.6.2022 järjestetään Pääkslahdessa 
Yhteistreffit yhdessä Pääkslahden karavaana-
rit ry:n kanssa.

ONNITTELEMME  
IRIS JA STURE LUNDQVISTIA

Yhdistyksemme kunniajäsen Sture Lund-
qvist ja hänen puolisonsa Iris ovat yhdistyk-
semme saaman tiedon mukaan tänä vuonna 
viettäneet moninkertaisia ”pyöreitä”. Onnit-
telemme Iristä ja Sturea 50-vuotisen cara-
vantaipaleen johdosta ja 60-vuotishääpäivän 
johdosta! Iriksen ja Sturen caravantaipaleesta 
kerrotaan toisaalla tässä lehdessä.    

Caramba Cup mestarit Simo Taipalus ja  
Elis Bussman.

Pysähtyneet Vankkurit

Paul 
Björkroth 
SF-C 54770

s. 20.9.1949
k. 24.10.2021

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Helsinki ry

Yhdistyksemme 
aktiivijäsen
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ramba-kilpailuja. Kilpailuista tehtiin alku-
vuosina koosteet YouTubeen, jotta kilpailuja 
voitiin katsoa jälkeenpäin. Livelähetykset al-
koivat 7.5.2016 ajetusta Kokemäen Cup-kil-
pailusta, drone alkoi pörräämään kisoissa 
pari vuotta sitten.

Caramba-team Helsinki muisti kilpailun 
palkintojen jaon yhteydessä Jani Mustosta 
virallisella Caramba-pokaalilla. 

Tulokset: 
Nuoret
1. Joona Lähdeviita Kokemäen seutu 13.27,51

Matkailuautolla 
1. Timo Aho Helsinki 6.18,33
2. Juhani Peteri Helsinki 6.32,07
3. Simo Taipalus Kokemäen seutu 7.33,99

Matkailuvaunuyhdistelmä 
1. Elis Bussman Helsinki 4.11,88
2. Janne Kallio Helsinki 4.41,78
3. Bror-Erik Nyholm Helsinki 5.21,02
4. Ilari Lepola Helsinki 6.36,01
5. Toni Westerlund Helsinki 7.06,28
6. Eero Mustonen Väst-Nyland 7.51,42
7. Ralf Hietaniemi Väst-Nyland 8.36,07
8. Janne Lähdeviita Kokemäen seutu  11.32,19
9. Ray Björklund Väst-Nyland 12.07,71
10. Lasse Vähä-Vahe Kokemäen seutu 12.38,20

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI

sis. 1 hlökohtaisen
kausikortin

888800e
 

TUO VAUNUSI

ilman
kausikorttia

778800 e

SAPPEELLE!
SAPPEE ON LÄHELLÄ!

TTAALLVVEENN  22002211--22002222
KAUSIPAIKAT NYT MYYNNISSÄ 

Kausipaikka käytössä 1.5.2022 asti

Alk. Alk.

VUOROKAUSIPAIKKA 3300e/vrk

Kaksi tai useampi vuorokausi 299 €/vrk

Sähkö 0,28€/kWh

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT 
Sappeen Myyntipalvelu 

puh. 020 755 9975

Matkailuautosarjan Suomen mestariksi ajoi Timo Aho ja hopeal-
le sijoittui Juhani Peteri. Pronssille ajoi Kokemäen seutua edustava 
Simo Taipalus. 

Matkailuvaunusarjan Suomen mestariksi ajoi Elis Bussman, ho-
pealle sijoittui Janne Kallio, pronssilla sijoittui Bror-Erik Nyholm, 
neljänneksi Ilari Lepola ja viidenneksi Toni Westerlund.      

Kiitämme Helsingin kaupunkia, Malmin lentokenttäyhdistys 
ry:tä ja Helsinki-Vantaan lennonjohtoa tapahtuman mahdol-
listamisesta! 

maa kuviota, mutta nythän sekin tulisi hoi-
dettua. Kilpailijat totesivat myös, että todella 
harvoin saa kisata lentokentällä.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen voitiin 
todeta, että matkailuautosarjassa ensimmäi-
seksi ja toiseksi sijoittuneiden Timo Ahon ja 
Juhani Peterin aikaero oli vajaa kolme sekun-
tia.

Matkailuvaunusarjassa oli se tilanne, että 
ensimmäiset kuusi kilpailijaa olivat ajallisesti 
todella lähellä toisiaan. Mitä vain siis voisi 
tapahtua toisella kierroksella.

Viimeisen kilpailijan ajettua toisella kier-
roksella maaliin, todettiin, että Helsingin yh-
distyksen edustajat olivat tällä kertaa erittäin 
menestyksekkäitä, sillä matkailuautosarjassa 
tuli kaksoisvoitto ja matkailuvaunusarjassa 
viitoisvoitto. Yhdistelmäpuolen viitoisvoitto 
on SF-Caravan Helsinki ry:n historiassa en-
simmäinen laatuaan. 

Nuorten Suomen  
mestari Joona Lähde-
viita suorittaa kuvion.

Matkailuautosarjan parhaat oikealta mestari Timo Aho, toiseksi 
ajanut Juhani Peteri ja kolmanneksi sijoittunut Simo Taipalus.

Yhidistelmäpuolen parhaat oikealta mestari Elis Bussman, 
toiseksi ajanut Janne Kallio ja kolmanneksi sijoittunut Bror-
Erik Nyholm.

Tulospalvelu Vajlet ja 
Bjarne Sjöblom, Birgitta 

Bussman ja kuuluttaja 
Juhani Peteri.

Kiitämme Jania Caramban tunnetuksi teke-
misestä niin Suomessa kuin ”suuressa maail-
massa” ja toivotamme onnea uusiin haasteisiin!

Suomen mestaruudet ratkesivat 
tiukan kisan jälkeen
Karavaanarin taitoajon eli Caramban Suo-
men mestaruuskilpailu, joka keräsi paikalle 
14 kuljettajaa, ajettiin vaihtelevassa syysääs-
sä. Kilpailua oli ensimmäisen kierroksen ai-
kana seuraamassa varsin runsas yleisö, mutta 
sitkeä sade karkotti osan heistä ennen seuraa-
van kierroksen alkua.

Kilpailun lomassa saattoi hakea lämmiket-
tä ja purtavaa SF-Caravan Helsinki ry:n toi-
mihenkilöiden pitämästä kahvituspisteestä. 

Kisakenttä oli suuri, joten päätuomari 
Olof Bussman oli ottanut kilpailuun vähän 
suurempia kuvioita. Muutama kilpailija to-
tesi, etteivät koskaan olleet ajaneet muuta-

Jani Mustonen

Päätuomari  
Olof Bussman  
ja ratatuomarit  
Bror-Erik Nyholm 
sekä Kimmo Oinas.
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Riihimäellä, erinomaisten 
yhteyksien varrella. 
Varaa ensi talven 
paikkasi ajoissa!

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

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

Turku
200 km

Hanko
140 km

Helsinki
70 km

Lahti
50 km

Tampere
120 km

Riihimäki

E 12

54

Pesu-

palvelut

läpi vuoden, 

varaa 

aika!



TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI
2021–2022
HUOM! Peruutukset mahdollisia. 

Tapahtumien järjestäminen riippuu pandemiasta ja valtioneuvoston ohjeista.

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

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

Lisätietoa tapahtumista:

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

2022

Tammikuu
21.-23.1. Caravan 2022, Messukeskus, Helsinki

Helmikuu
26.2. TalviCaramba, Rajamäki SF-C Hyvinkään seutu

Maaliskuu
4.–6.3. Pilkkitreffit, Camping Messilä SF-C Helsinki
5.-6.3. Leirintämatkailun kehittämispäivät,  SF-Caravan
 Tampere

Huhtikuu
15.–18.4. FICC Youth Rally 2022, Coimbra, Portugal
22.–24.4. Caravan Show, Turku
28.4.–1.5. OnnenWappu Tuurissa/ 
 Kevätkarkelot SF-C Matkailuautoilijat 

Toukokuu
21.5 Liittokokous, Sotkamo SF-Caravan

Kesäkuu
10.–12.6. Pääksin Possut Pääkslahdessa SF-C Helsinki, 
   Pääkslahden karavaanarit ry

Heinäkuu
10.–17.7. NCT 2022, Falun, Ruotsi
29.7.–7.8. 91. FICC Rally, Moskova, Venäjä

Syyskuu
16.–18.9. Caravan-messut, Lahti
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2022-MALLIT  
MYYDÄÄN NYT

- TOIMI NOPEASTI!

PROCARAVAN 
NUMMELA
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela

PROCARAVAN
YLIVIESKA

Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska

Tutustu uuteen 2022-mallistoon sivuillamme 
procaravan.fi

Tabbert tulee jälleen 
Suomeen VIVALDI 

-mallisarjan NORDIC 
EDITION -kampanjalla!

Hinta alkaen
38 550 € 



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

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Jan Björklöf
040 484 1403 

Joni Peltonen 
050 330 0470

Tervetuloa tutustumaan harrastuksen moniin mahdollisuuksiin!

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

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda 
myymälästämme. 

OSTAMME MATKAILU-AUTOJA JA -VAUNUJA!

Ota yhteyttä!

v45
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45
1976-2021

Toivotamme asiakkaillemme 
rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta!


