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SF-CARAVAN ESPOO RY
www.sfcespoo.net  

Facebook: SFC Espoo

HALLITUS 2022–2023

Puheenjohtaja Kimmo Ruoho

Varapuheenjohtaja  Olli Rosquist

Sihteeri Matti Räty

Kalustonhoitaja Olli Rosquist

Hallituksen jäsen Jaana Räty

 Kari Sipiläinen

 Markku Rintamäki

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@sfcespoo.net

Ämmäsmäestä vastaava henkilö Markku Rintamäki
Ämmäsmäen sähköpostiosoite ämmäsmäki@sfcespoo.net ja  
puhelinnumero 050-371 0006, johon soitot vain Ämmäsmäkeä 
koskevissa asioissa.

PANKKI: Nordea IBAN FI37 1419 3000 0602 74

YHDISTYKSEN KERHOHUONE 
c/o SF-Caravan Helsinki ry
Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki

JÄSENETUALUE: Pääkslahti SF-C, Vihti

SisältöSisältö

JULKAISIJAT
Ekaanari

SF-Caravan Espoo ry
46. vuosikerta

ISSN 0780-7015

Vankkuri-Uutiset
SF-Caravan Helsinki ry

46. vuosikerta
ISSN 0787-8044

Matkueviesti
SF-Caravan Vantaa ry

44. vuosikerta
ISSN 07783-1641

TOIMITUKSEN POSTIOSOITE
Intiankatu 31 C

00560 HELSINKI

PÄÄTOIMITTAJA
Kimmo Ruoho

kimmo.ruoho@sfcespoo.net

ILMOITUSMYYJÄ
Timo Aho,  

puhelin 044 2381810,  
timo.aho@gmail.com

TOIMITUSKUNTA
Martti Jarva, Olli Rosquist, 

Kari Koskinen, Kim Saarikoski,  
Risto Sippola, Ari Kettunen

TILAUKSET JA  
OSOITTEENMUUTOKSET

SF-Caravan Helsinki ry
Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki
toimisto@sf-caravanhelsinki.fi

TAITTO JA PAINO
PunaMusta Oy

Kannen kuva: 
Ruissalo, Armi Ylikorpi

Seuraava numero ilmestyy
 viikolla 09/2023

SF-CARAVAN VANTAA RY
www.sfc-vantaa.fi

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

HALLITUS 5/2022– 

Puheenjohtaja  Kari Koskinen 0400 424 869
 puheenjohtaja@sfc-vantaa.fi

Varapuheenjohtaja   Tuula Lahdenperä 050 313 0587
 varapuheenjohtaja@sfc-vantaa.fi

Sihteeri  Heli Pirttiniemi 
 sihteeri@sfc-vantaa.fi

Jäsenkirjuri  Niina Toropainen
 jasenkirjuri@sfc-vantaa.fi

Rahastonhoitaja       Nina Söderberg
 rahastonhoitaja@sfc-vantaa.fi

Hallituksen jäsen      Jorma Venemies 0400 436 035
 hallitus@sfc-vantaa.fi 

Hallituksen jäsen      Sanna Nirkko
 hallitus@sfc-vantaa.fi 

TOIMITSIJAT:

Tiedotus- ja PR henkilö   Kari Koskinen

Tallitoimikunta, Pehtoori,
jäsentarvikkeet	 pehtoori@sfc-vantaa.fi

Internet  Heli Pirttiniemi
 internet@sfc-vantaa.fi 

PANKKI: DanskeBank  IBAN FI80 8013 0710 1767 18

Y-TUNNUS 1003808-8 

YHDISTYKSEN ALUE: Vantaan Talli, Heinäjoentie 146, 
 12350 Turkhauta

SF-CARAVAN HELSINKI RY
www.sf-caravanhelsinki.fi  

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

HALLITUS 2022    puhelin

Puheenjohtaja Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com
Varapuheenjohtaja  Lindholm Dag 0400 433 131
 dag.lindholm@pp.inet.fi 
Sihteeri/Tiedottaja Ylikorpi Armi 
 armi.ylikorpi@gmail.com
Jäsenet En Anne 0400 427 413 
 Kettunen Ari 050 352 5392
 kettunen62@gmail.com   
 Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
 pihlis@iki.fi  
 Sippola Risto 045 260 8680
 sippola47@msn.com
 Toivonen Tero 040 769 7474
 tero.toivonen@bastu.net 
 Wolff Göran 0400 312 271

Muut toimihenkilöt

Jäsenkirjuri / Ylikorpi Armi 
Talousvastaava armi.ylikorpi@gmail.com   

Tietosuojavastaava Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com
 
Toimintatoimikunnan pj/ Aho Timo 044 238 1810
Kalustonhoitaja/ timo.aho@gmail.com  
Ajotaitovastaava

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

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

Jäsenetualueiden yhdyshenkilöt

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

YHDISTYKSEN TOIMISTO Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki
PANKKI: Nordea IBAN FI28 1015 3000 0967 22
Y-TUNNUS: 1033963-0

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

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

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

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

Verkkokaupasta tilattaessa postikulut 4 
euroa. Toimitus puhelin- tai sähköpostiti-
lauksissa postiennakolla. Postiennakkoti-
lauksissa postikulut ovat 12 euroa.
HUOM! Korttia ei toimiteta ulkomaille.

6 Puheenjohtajien terveiset

9 Syyspetanque Vantaan Tallilla

10 Valotreffit Vantaan Tallilla  
 21.–23.10.2022

12 Henkilöhaastattelu: Kim Saarikoski

14 Helsingin yhdistyksen omat  
 Caramban mestaruuskilpailut

17 Caramban Suomen mestaruudet  
 ratkaistiin Hangossa

20 Kesällä kissan kanssa Naantaliin

23 Road trip 2022

27 Ranskan Rivieralle 2021

30 Kuulumisia Helsingin yhdistyksestä

32 Lasten oma sivu

34 Treffi- ja tapahtumakalenteri
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MITEN
YHDISTYSTEMME 

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

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

Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 29 €, johon 
lisätään valitsemasi jäsenyhdistyksen osuus 14 €–25 €.

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
Vuorokausimaksu jäsen 18,00 €
Vuorokausimaksu ei SFC-jäsen 24,00 €
Mittarisähkö / kWh 0,35 €
Ilman mittaria / vrk 1.9. – 31.5. 10,00 €
Ilman mittaria / vrk 1.6. – 31.8. 5,00 €
Kuukausimaksu 100,00 €
Vuosipaikka sis. isäntävelvoitteen  500,00 €
Kuukausi- ja vuosipaikan 
maksujen edellytyksenä 
on asennettu kWh-mittari.
Vaunun säilytys säilytysalueella / vuosi 150,00 €
Vaunun säilytys säilytysalueella / kk 20,00 €
Pesukone / kerta 3,00 €
Kuivausrumpu / kerta 2,00 €
11 kg kaasupullon vaihto 28,00€

Hintojen muutokset mahdollisia ilman
eri ilmoitusta.

PROCARAVAN 
NYT LAHDESSA!

NUMMELA
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela

LAHTI
Pasaasi 3

15700 Lahti

Knaus Südwind
Ainutlaatuinen 60 YEARS -juhlamalli sisältää 

upeat varusteet kampanjahintaan!
Alk. 30 010 €

Knaus Van Ti Plus VW
Nelivetoinen all-rounder nyt 

Volkswagen Crafter -alustalla!
Alk. 96 480 €

Tabbert Vivaldi Nordic Edition
Tyyliä, laatua ja uskomaton kampanjavarustus 

ennennäkemättömään hintaan!
Alk. 42 980 €

Tervetuloa 
tutustumaan uuteen 
toimipisteeseemme: 

Pasaasi 3
15700 Lahti

SF-Caravan Vantaa Ry:n 
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään 22.4.2023 klo 14:00

Vantaan Tallilla 
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu 
alkaa klo 13:30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille 
määräämät asiat.

Tervetuloa!

Hallitus

KOKOUSKUTSU

mailto:jasenrekisteri@karavaanarit.fi
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/
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Puheenjohtajien terveisetPuheenjohtajien terveiset

Kirjoitan tässä tämän vuoden viimeistä puheenjohtajan pals-
taa. Kädessäsi on nyt viimeinen Vantaan yhdistyksen pape-
rille painettu jäsenlehti. Lehden paperiversion painamisesta 
on keskusteltu jo aikaisemmin ainakin kahden eri hallituksen 
kokouksissa ja lehden lukijoiden mielipiteitä on kuunneltu. 
Edellinen hallitus on viimevuoden kokouksessa tehnyt seu-
raavanlaisen päätöksen, ”jatkossa lehti julkaistaan vain net-
tiversiona 2023 alusta alkaen”. Myös nykyinen hallitus on 
tämän päätöksen takana, sillä perusteluina oli lehden paino-
työn ja jakelun ekologisuus sekä korkeat postituskustannuk-
set yli 1200:lle jäsenelle.

Päätöksen myötä katkeaa paperiversiona painetun lehden 
pitkä historia. Lehteä on alkuvuosina tehty manuaalisesti kä-
sipelillä, kuvia ja artikkeleita oli leikattu, liimattu ja lopuksi 
vielä jokainen lehti on kopioitu ammoniakkikopiokoneella. 
Myös postitus oli ollut tuolloin valtava työmaa.

Näitä lehden eteen aikaisemmin tehtyjä työponnistuksia 
kunnioittaen, haluan kiittää kaikkia aikaisempia lehtitoimi-
kuntia siitä hyvästä työstä, jonka olette tehneet. Tästä pohja-
työstä on ollut hyvä jatkaa lehden toimittamista.

Ensivuoden ensimmäinen nettilehti 1/2023 tulee löyty-
mään osoitteesta https://sfc-vantaa.fi/matkueviesti/

Tarvittaessa järjestämme lehden lukumahdollisuuden 
myös Vantaan Tallilla.

Yhdistyksemme säännöissä lukee:
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle 
ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, kirjees-
sä, sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään 
kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Tämän takia kokouskutsu on jo tässä lehdessä, mutta lähem-
pänä kokousaikaa kutsu laitetaan myös Vantaan Sanomiin.

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

Toivotan Hyvää Joulunalusaikaa kaikille!

Tervehdys kaikille!
Matkueviesti tapetilla

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja

SF-Caravan Espoo ry
Kimmo Ruoho
puheenjohtaja

Olemme yhdistyksen hallituksessa miettineet yhdistyksen logon 
päivitystä. Nykyinen logo on jostain 1980-luvulta ja tietääkse-
ni sitä ei ole koskaan päivitetty. Se olisi ihan mukava päivittää 
nykyaikaan. Siinä on sellaista hieman 1980-luvun vivahdetta. 
Kiinnostaako jäsenistöä suunnitella nykyinen logo nykypäivään 
tai kenties tehdä kokonaan uusi logo yhdistykselle? Ehdotuksia 
voi lähettää kimmo.ruoho@sfcespoo.net osoitteeseen. Muutama 
vinkki logoon. Sen pitää olla kohtuu yksinkertainen, siinä pitää 
jollain tapaa tulla esille karavaanitoiminta ja Espoo. Se täytyy toi-
mia yksivärisenä. Mikäli päädymme logon vaihtoon, niin siitä 
päättää jäsenistö vuosikokouksessa ensi keväänä. Samassa paik-
kaa myös jäsenistö valitsee tämän logon. 

Olemme myös miettineet yhdistyksen vaunun teippauttamis-
ta, mistä näkisi vaunun selkeästi olevan Espoon yhdistyksen. 
Mutta tämä joutuu odottamaan kevääseen vuosikokousta, kos-
ka sen jälkeen ehkä saadaan uusi logo käyttöön ja sehän tulee 
tietenkin vaunuun isolla esille. Päivitämme samalla yhdistyksen 
turvaliivit. Eiköhän meidän yhdistys myös parhaille ehdotuksille 
voisi jotain kivaa luvata?

Vantaan yhdistys on päätynyt lopettamaan jäsenlehden paina-
misen ja siirtyy kokonaan digilehteen. Tästä on meilläkin aika 
ajoin tullut keskustelua. Lehden painokulu on vuoden aikana 
melkoinen kuluerä ja se tulee koko ajan kasvamaan lisää. Mutta 
itse pidän sitä ainakin palveluna jäsenelle ja muutkin hallitukses-

Terveisiä hallitukselta
sa ovat olleet samaa mieltä. Tästä varmaan keväällä voisi keskus-
tella vuosikokouksessa?

Olemme myös pitäneet ensimmäisen hallituksen kokouksen 
yhdistyksen vaunussa. Päätimme tätä tietenkin heti testata. Tila 
riitti mainiosti ja happikaan ei loppunut. Tulemme todennäköi-
sesti jatkamaan hallituksen kokouksia vaunussa. Kaikkien halli-
tusten jäsenten on vaan niin paljon helpompaa mennä Ämmäs-
mäkeen. Katsotaan miten vaunu mahtaa toimia kovemmilla pak-
kasilla. Muutamien jäsenten kanssakin on tullut Ämmäsmäessä 
juteltua, ja he ovat myös vaunuun siellä tutustuneet.

Mutta hyvää joulun odotusta 
kaikille ja onnellista uutta 
vuotta.

Viime vuodenvaihteessa arvelin tästä vuodesta tulisi parem-
pi vuosi. Koronapandemia näytti viimeinkin laantumisen 
merkkejä ja oli toiveita, että matkailukaudesta tulisi edellistä 
parempi.

Vähänpä sitä tiesi, Ukrainaan kohdistui barbaarinen hyök-
käys ja sen myötä energian hinnat nousivat rajusti. Onhan 
tietysti hieman kornia valitella lomasuunnitelmien muutos-
ta, kun ukrainalaiset kamppailevat olemassaolostaan. Eikä se 
koronakaan hellittänyt.

Tämän lehden toimituksessa tapahtuu vuodenvaihteessa 
melkoinen muutos, kun SFC-Vantaa lopettaa paperilehden 
postittamisen jäsenilleen. Heille siis jää ainoastaan verkko-
lehti. Olemme tietysti mekin pohtineet asiaa, koska pelkkä 
lehden postitus on kalliimpi kuin sen taitto ja painatus.

Olemme kuitenkin sitä mieltä, että lehti on palvelu, jonka 
haluamme tarjota jäsenistöllemme helposti luettavassa muo-
dossa. 

Yhdistyksemme vuosi on ollut suhteellisen kiireinen, meil-
lä on ollut paljon koulutuksia ja erinäisiä tapahtumia. Voisi-
han noita tapahtumia olla enemmänkin. Nythän kuitenkin 
on niin, että tuollaisen normitreffin tekemiseen menee aikaa 
vuosi. Koska kaikki toimihenkilöt ovat vapaaehtoisia, joutuu 
jokainen sitoutumaan vahvasti yhdistyksen hommiin ja se on 
taas pois muusta elämästä. Toisaalta yhdistyksessä yhdessä 
toimiminen on mukava harrastus. Jos vaikka kokeilisit.

Näin vuoden lopussa kiitän kuluneesta vuodesta kaik-
kia toimihenkilöitämme sekä yhteistyökumppaneitamme, 
unohtamatta kaikkia runsasta 1900 jäsentämme.

Hyvää  
loppuvuotta

Tervetuloa
GLÖGITILAISUUTEEN

Helsingin yhdistyksen toimistolle
13.12.2022 klo 15.00–18.00

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

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

vaihtaa kuulumisia tuttujen kanssa.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Terveisin

https://sfc-vantaa.fi
https://sfc-vantaa.fi/matkueviesti/
mailto:kimmo.ruoho@sfcespoo.net
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PILKKITREFFIT MESSILÄSSÄ 
3.–5.3.2023

Tervetuloa mukaan Helsingin yhdistyksen pilkkikisaan  
4.3.2023 Messilään.

Ilmoittautuminen kilpailuun on 4.3.2023 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 3.3.2023

Camping Messilän viikonlopun pakettihinta pilkkitreffeille 
3.–5.3.2023 saapuville on 50 € / vaunu- tai autokunta, sisältää 
matkailuajoneuvopaikan sähköllä ja saunan yleisillä vuoroilla.

Lauantain ja sunnuntain lounasbuffetin saa  
hintaan 10 € / henkilö.

Mainitse alueelle saapuessasi osallistuvasi  
SF-C Helsingin pilkkikisoihin.

Messilän ravintolassa on lauantaina 4.3.2023 tanssit.

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

Facebook-sivulta SFC Helsinki.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Näytelmä kertoo todella onnettomuus
alttiista harrastajateatterilaisista, jotka 
taistelevat kaikkia todennäköisyyksiä 
vastaan valmistaessaan klassista  
murhe… ei vaan murhamysteeriä ensi 
iltaan. Jos jokin voi mennä esityksessä 
pieleen se menee, ja vieläkin enemmän! 

Tämä farssi etenee Monty Pythonin  
hengessä.

Rooleissa mm. Eija Vilpas, Santeri Kin
nunen ja Matti Rasila.

Tule mukaan teatteripäivään:

NÄYTELMÄ JOKA MENEE PIELEEN
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 / 
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SF-Caravan Helsinki ry on varannut 30 lippua Helsingin Kaupunginteatterin Arena-näyttämön  
lauantain 11.3.2023 klo 13.00 näytökseen. Lippujen hinta 44 e / kpl. 

Ilmoittautumiset 31.12.2022 mennessä yhdistyksen toimiston sähköpostiin osoitteeseen Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi 
Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä saatujen ohjeiden mukaan. Maksamattomia varauksia ei huomioida. 

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Vietimme 16.–18.9.2022 ollutta vii-
konloppua Petanquekisan merkeissä 
Vantaan Tallilla.

Oli luvattu sadetta, mutta Tallilla oli mitä 
mainioin syysilma ja pelit saatiin pelatuksi 
lauantaiaamusta klo 9.30 alkaen.

Naisilla oli oma lohko ja miehet oli jaettu 
kahteen lohkoon, joista kaksi parasta pääsi-
vät jatkoon mitalipeleihin.

Makkarat ja kahvi pullan kanssa kuului 
myös kisaohjelmaan.

Saunat lämpenivät normaalin aikataulun 
mukaan ja lauteilla käytiin sitten jälkipelit.

Syyspetanque
VANTAAN TALLILLA

Tulokset olivat seuraavat:

Naisten sarja Miesten sarja
1 Trissan Heikkilä  1 Toivo Heikkinen
2 Mari Muinonen 2 Lasse Kuusisto
3 Else Eskelinen  3 Matti Leinonen
4 Piia Nurminen  4 Mikael Löfman

Makkara maistuu, grillaamassa Sinikka Jarva.

Miesten sarjan mitalikolmikko 
vas. Lasse Kuusista, Toivo Heik-
kinen ja Matti Leinonen.

Naisten sarjan mitalikolmikko 
vas. Else Eskelinen, Trissan 

Heikkilä ja Mari Muinonen.

Huolto pelasi.

TEKSTI JA KUVAT: MARTTI JARVA

TUTUSTUMISKÄYNTI 
EDUSKUNTAAN

SF-Caravan Helsinki ry järjestää 
tutustumiskäynnin Eduskuntaan 

24.1.2023 klo 16.00.

Mukaan mahtuu 20 henkilöä.

Ilmoittautumiset:

31.12.2022 mennessä  
sähköpostitse osoitteeseen  

Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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Ohjelmassa oli perjantai-iltana tu-
lotanssit Ylisillä Tino Ahlgren ja 
soittajien tahdissa. Musiikki oli 

suosittua tanssijoiden mittapuun mukaan. 
Grillimakkaran myynti oli Alisten edessä, jos 
tanssijoita alkoi hiukoa tanssin lomassa.

Osa tanssijoista oli pukeutunut Hallo-
ween-asuihin oli mörkojä, keijukaisija , noi-
ta-akkoja ym.

Saunat kuuluivat tietysti illan ohjelmaan.
Lauantaiaamusta alkoivat vaunujen ja au-

tojen kosteusmittaukset ja kaasunponnistuk-

TEKSTI: SINIKKA JA MARTTI JARVA.

Valotreffit
VANTAAN TALLILLA 21.–23.10.2022

Vietimme perinteisiä Valotreffiä Vantaan 
Tallilla 21.–23.10.2022 kolean, mutta 
sateettoman syyssään vallitessa.

set sekä sammuttimien tarkastukset hoitajina 
PR-Caravanin ja Hyrylän Sammutinhuollon 
kaverit, samalla hoidettiin myös Tallin sam-
muttimet.

Iltapäivällä kokoonnuttiin Ylisille kahvi-
bingon merkeissä ja porukkaa oli mukavas-
ti, Tuula oli rullan pyörittäjä ja tapahtuman 
vetäjä.

Sitten alkoivat valoteosten suunnittelu ja 
rakentelu, oli kaksi sarjaa lapset ja aikuiset.

Illan pimetessä alkoi taideteosten arvoste-
lu, jokaiselle vaunukunnalle oli tullessa an-
nettu arvostelukuponki.

Vantaan Tallin aluenaapuri kävi hunajaa 
kauppaamassa omasta tuotannosta.

Saunat kuuluivat tietysti illan ohjelmaan.
Illalla kokoonnuttiin jälleen Ylisille, oh-

jelmassa perinteiset levytanssit vanhan ajan 
mukaan, meno oli myös jälleen aika hurjaa.

Nuorten sarjan parhaat olivat: 
1 Käpyjen kauhea Halloween 
2 Kermakukkula viikatemies 
3 Korttitalo

Aikuisten sarjan parhaat olivat: 
1 Lemmikkini 
2 Kaksoset 
3 Tango kahdelle ja Riisuttu malli

Sunnuntai aamupäivällä oli palkintojen ja-
ko. Näin olivat jälleen yhdet treffit Vantaa 
Tallilla päättyneet.

Paikalla oli 54 karavaaniperhettä. Kiitok-
set mukana olijoille.

Leiripäällikkönä hääri Martti Jarva avusta-
jien kanssa. 

Aikuisten sarjan voittanut teos  

Lemmikkini.

Alisilla ja Ylisillä oli vilskettä 
Valojuhlilla.

Kaasunponnistus 
menossa, Jari 

Muukkonen ja Kari 
Koskinen.

Kahvibingoon  
osallistujan tarvikkeet.

Kahvibingossa oli paljon osallistujia.

Martti 
Jarva otti 
vieraat 
vastaan.

Nuorten sarjan  
kolmanneksi tullut  
valoteos Korttitalo.

Nuorten sarjan  
toiseksi tullut teos 
Kermakukkulan  
viikatemies.

Nuorten sarjan voittajateos 
Käpyjen kauhea halloween.

Perjantai-iltana 
näki pelottavia 
ilmestyksiä.

Tallin vastaanottomökki valojuhlatunnelmissa.

Tino Alhgrenin 
musiikki veti Yliset 

täyteen.

Tuula Lahdenperä veti kahvibingon.

Valojuhlilla sai 
ostaa hunajaa.

Tallin sammuttimet matkalla 
tarkastukseen.
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SF-Caravan Helsinki ry:n toimihenkilöt 
asettivat tänä syksynä Kimille seuraavat ky-
symykset:

Mikä sai sinut lähtemään 
yhdistystoimintaan?
Minut houkuteltiin hommiin yhdistyksen 
25-vuotisjuhliin Rastilaan ja tuumasin, että 
tämä on ihan mukavaa hommaa.

Mikä on mielestäsi harrasteemme 
suurin muutos pj- aikakaudellasi?
Ennen oli paljon treffejä, nykyään kaikki 
kulkevat omia polkujaan. Aiemmin homma 
oli paljon perhekeskeisempää.

Mitä näet harrasteemme 
huomisesta?
Ennustaminen on aina vaikeaa, etenkin tu-
levaisuuden.

Mikä herätti kiinnostuksen 
tähän harrastukseen, missä ja 
milloin? Mikä sai sinut ryhtymään 
karavaanariksi? 
Tuttavaperheellä oli matkailuvaunu ja he 
houkuttelivat mukaan reissuun. Vuokravau-
nulla ja laina-autolla (omassa autossa ei ollut 
koukkua) tehtiin parin viikon kiertue ete-
läisessä Suomessa. Kotiin palattua vannoin, 
etten moista askia tulevaisuudessa hinaile. 
Seuraavana keväänä kuitenkin kierreltiin 
vaunuliikkeissä. Tämä tapahtui 1990-luvun 
vaihteessa.

Mikä on ollut puheenjohtaja-
kautesi hienoin hetki?
Yhdistys valittiin vuoden 2019 yhdistyksek-
si. Oli ainakin jotain tehty oikein.

HENKILÖHAASTATTELU: 

Kim Saarikoski

KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

Kim Saarikoski on toiminut SF-Caravan Helsinki ry:n puheenjohtajana vuodesta 2007 
lähtien ollen yhdistyksen tähän mennessä pitkäaikaisin puheenjohtaja.

Kim ilmoitti vuonna 2006 asettuessaan ehdolle, ettei olisi puheenjohtajana kuin  
yhden vuoden, mutta miten kävikään.

Mikä treffi on jäänyt parhaana 
mieleen ja mikä huonoimpana?
Tähän on vaikea vastata, kaikissa treffeissä 
on ollut puolensa. Jos nyt tarkoitetaan omia 
treffejä, niin Possutreffit Pääkslahdessa oli 
pettymys, syihin en nyt tässä paneudu sen 
enempää. Sirkustreffit oli mukava tapahtu-
ma.

Mikä saa sinut hymyilemään ja 
mikä raivostuttaa?
Kun kaikki sujuu, on mukava olla, toisaalta 
sopimuksista lipeäminen saa minut hermos-
tumaan. 

Miten sinä näet yhdistyksen 
tulevaisuuden?
Suurimpia ongelmia yhdistyksessämme on 
sama kuin muillakin yhdistyksillä, alasta 
riippumatta. Jäsenistö ikärakenne vanhenee 
ja meidän tulisi saada siihen korjaus. Joskus 
valitetaan, ettei meillä ole tarpeeksi tapahtu-
mia vaan kuka niitä tapahtumia tekee. Sama 
vanha kaarti. Toisaalta en näe lähitulevaisuu-
dessa pahempia uhkia, jos kykenemme sovit-
tamaan toimintamme nykyaikaan ja tarjoa-
maan jäsenistön haluamia palveluita.

Mitä ajattelet karavaanariliiton 
toiminnasta tänä päivänä?
Liitto on tällä hetkellä melkoisessa muutos-
tilassa ja sen organisaatiota ollaan uudista-
massa. Aiemmin liitto oli kovinkin kaukana 
jäsenistöstä ja sen merkitys kovin epäselvä 
yksittäiselle jäsenelle. Viime vuosina tässä on 
ollut havaittavissa muutosta parempaan. Ko-
rona toi pakosta muutoksen koulutuksiin eli 
nettikoulutukset tulivat mukaan 
kuvioihin, mikä on mielestäni erinomainen 
juttu.

Ajoittain jäsenkunnalta tulee 
kysymys: ”Miksi yhdistyksellä 
ei ole omaa aluetta?” Miten 
puheenjohtajana suhtaudut 
asiaan?
Suhtaudun positiivisen kielteisesti. Jos hen-
kilö- ja raharesurssit antaisivat myöten niin 
miksi ei. Täytyy kuitenkin ymmärtää, että 
esimerkiksi merenrantatontti Uudeltamaal-
ta maksaa hirmuisesti eikä ole kovin järke-
vää hankkia sitä jostain satojen kilometrien 
päästä.

Ylläpito taas sitoo paljon henkilöitä ja sii-
hen pätee mitä tuossa aiemmin sanoin.

Jos jäsenistö haluaa, oman alueen hallitus 
on tietysti velvollinen aloittamaan sen han-
kinnan, mutta en tiedä kuka hallituksessa 
silloin on.

Olet nyt yhdistyksen pitkäaikaisin 
puheenjohtaja. Jos kannatusta 
riittää, niin miten kauan luulet 
vielä jaksavasi yhdistyksen 
peräsimessä?
Tämä on kysymys, jonka asetan itselleni 
aika-ajoin. Katsotaan nyt kausi kerrallaan. 
Toivottavasti ymmärrän lähteä ajoissa, jotta 
ei tarvitse laatia lex-Kimiä.

Sähkökaapelia asentamassa Pääks-
lahdessa vuonna 2015.

ESMYn 
treffejä 
raken-

tamassa 
vuonna 

2013.

Kim jakamassa palkintoja Sirkustreffeillä 
vuonna 2015.

Kim keittämässä kokouskahveja väliaikaisessa kokous-
tilassa vuonna 2013.

Kim Pääkstock-treffeillä vuonna 2017 yhdessä Dag Lindholmin  
kanssa.

Kim oli vuonna 1994 ensimmäistä kertaa 
töissä treffeillä.

Koulutustilaisuudessa toimistolla vuonna 
2015.

Pilkkitreffien palkintojen jaossa vuonna 
2019.
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Yhdistyksen omat Caramban 
mestaruuskilpailut 
järjestettiin 24.9.2022 
Kokemäellä yhteistyössä 
SF-Caravan Kokemäen seutu 
ry:n kanssa. 

S yksyllä ajettujen aiempien kilpailujen 
yhteydessä heräsi ajatus järjestää kilpai-
lu ns. parikilpailuna. Parikilpailua oli 

vuosien varrella kokeiltu kerran aikaisemmin 
ja se oli jäänyt carambistien mieleen kiin-
nostavana kisamuotona. Ja koska Helsingin 
yhdistyksen carambistit alkoivat puhumaan 
edellä mainitusta, järjesti Caramba Team 
Kokemäki riittävän suuren ajokentän ja val-
tuutti Caramba Team Helsingin suunnitte-
lemaan ratakuviot ja huolehtimaan muusta 
kilpailuun kuuluvasta. 

Kilpailurata sijaitsi Sievarin teollisuusalu-
eella Harjavallassa ja oli siten uusi paikka. 

Helsingin carambistit suuntasivatkin tämän 
vuoksi kisapaikalle jo perjantaina 23.9.2022 
kartoittamaan kentän ja suunnittelemaan 
kisakuviot. Kuviot syntyivät varsin nopeasti 
ja koeajo kahdella yhdistelmällä kertoi, että 

HELSINGIN YHDISTYKSEN
omat Caramban mestaruuskilpailut

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

tilaa olisi riittävästi parikilpailun järjestämi-
selle. 

Kilpailun aamuna todettiin, että edellisen 
illan suunnitelmat olivat edelleenkin hyvät. 

Kilpailurata koostui kahdesta vierekkäin 
olevasta, identtisestä neljän kuvion radasta. 
Caramba-tiimit vaihtoivat kilpailuvaunuja 
siten, että yhdistelmällä kilpailevat Helsingin 

carambistit käyttivät Kokemäen seudun vau-
nua ja Kokemäen seudun carambistit vastaa-
vasti Helsingin käytössä olevaa vaunua. 

Päätuomarivastuu jaettiin Elis Bussmanin, 
Janne Kallion, Jarno Nyströmin ja Toni Wes-
terlundin kesken. Nyström hoiti päätuoma-
ritehtäviä Kokemäen seudun puolesta. 

Helsingin yhdistyksen sihteeri Armi Yli-

korpi arpoi parit ja Caramban yhdistelmä-
sarjan Suomen mestari Elis Bussman kum-
malla radalla kilpailijat aloittivat, ykkös- vai 
kakkosradalla. Rataa vaihdettiin seuraavalla 
kierroksella. 

Carambistit yhteiskuvassa.

Elis Bussman ja Janne Lähdeviita radalla.

Janne Kallio saa ratapiirroksen.

Magnus Lind 
tulospalvelussa.

Mikaela 
Lind 
tulospal-
velussa.

Jarno Nyström lähettää ensimmäisen 
parin radalle.

Ratakatselmus tehtiin Janne Kallion 
johdolla.

Yleisössä Jaana  
Isoaho-Lesch, Kaarina 

Laine, Tuula Vähä-Vahe, 
Tom Lesch ja  

Martti Tolonen.

Jari Heikkilä ja Ari-Pekka Savikko ajoivat toisen kierroksen viimeisessä parissa.

Keilojakin kaatui.

Kentän laidalla oli myös yleisöä. Oikealta  Lasse Vähä-Vahe, Elis Bussman, Bror-Erik Nyholm, 
Janne Lähdeviita, Simo Taipalus ja Mikko Santanen.
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Kilpailussa ajettiin kaikkiaan 
kolme kierrosta
Ensimmäisen kierroksen parien voittajat 
kisasivat toisiaan vastaan ja seuraavan kier-
roksen parien voittajat kisasivat vastaavasti 
toisiaan vastaan. Kolmannesta kierroksesta 
putosi kaksi huonoimmalla ajalla olevaa kil-
pailijaa pois ja loput kymmenen kilpailijaa 
muodostivat vielä aikojensa perusteella uu-
det parit.  Lopputulokset selvisivät lopulta 
kierrosaikojen perusteella lasketun keskiar-
von perusteella. 

Kierrosten lomassa kuuli mielenkiintoisia 
kommentteja kuten erään kilpailijan lausu-
ma siitä, että oli mukava saada väliaplodit, 
kun selvitti ensimmäisen kuvion (kilpailupa-
ri saapui siinä kohtaa jo maaliin). 

Kilpailun sykähdyttävimmän ajon tarjo-
sivat Helsingin Kari Härkönen ja Simo Tai-
palus, jotka ajoivat toisen kierroksen samaa 
tahtia aivan maaliin saakka, jonne Taipalus 
ehti ensin puolen renkaan mitan turvin. 

Linkki Instagramiin, josta löytyy osa Ka-
rin ja Simon ajokierroksesta on yhdistyksem-
me kotisivujen Menneet tapahtumat-osiossa 
olevassa, kilpailua koskevassa tekstissä.  

Tuloslaskennan jälkeen todettiin, että Hel-
singin yhdistyksen vuoden 2022 carambames-
tariksi ajoi Elis Bussman. Toiseksi sijoittui Bror-
Erik Nyholm ja kolmanneksi Simo Taipalus.

Kokemäen seudun vuoden 2022 caram-
bamestariksi ajoi Lasse Vähä-Vahe. Toiseksi 
sijoittui Janne Lähdeviita ja kolmanneksi 
Mikko Santanen. 

Tulokset:

SFC Helsinki

1. Elis Bussman
2. Bror-Erik Nyholm
3. Simo Taipalus
4. Janne Kallio
5. Toni Westerlund
6. Marjo-Riitta Björkroth
7. Kari Härkönen

SFC Kokemäen seutu

1. Lasse Vähä-Vahe
2. Janne Lähdeviita
3. Mikko Santanen
4. Jari Heikkilä
5. Ari-Pekka Savikko

Onnittelut carambisteille! Kiitämme Ca-
ramba Team Kokemäkeä yhteistyöstä sekä 
Mikaela ja Magnus Lindiä avusta tulos-
palvelussa! 

Molemmilla yhdistyksillä oli omat pokaa-
linsa.

Askeettinen kahvituspiste.

Janne Kallio, 
Jari Heikkilä 
ja Armi Yli-
korpi jakoivat 
palkinnot.

Janne Lähdeviita ja Mikko Santanen ajoivat neljäntenä.

Kisakauden päätöskahvit.

Lasse Vähä-Vahe ja Janne Kallio ajoivat toisen kierroksen kolmantena.

Mistä on kyse?
Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän ja 
matkailuauton käsittelystä kiinnostuneille 
karavaanareille tarkoitettua kilpailutoimin-
taa. Caramba on mielenkiintoinen ja taitoa 
vaativa harrastus kaikille, joilla on urheilu-
henkeä. 

Caramba kilpailussa ajetaan kaksi erää, 
joissa on kolme ratakuviota erää kohti. Jo-
kainen kilpailija ajaa omalla autollaan. 

Suomen mestaruudet ratkesivat 
tiukan kisan jälkeen
Kuluvan vuoden Caramaban Suomen mesta-
ruuskilpailut järjestettiin SF-Caravan Han-
koniemi ry:n / Hangöudd rf:n Syystreffien 
yhteydessä Hangossa. Kilpailuun osallistui 
11 carambistia.

Suomen mestaruuskilpailuissa on panok-
sena muutakin kuin kansallinen mestaruus. 
Kilpailusarjojen kolme parasta pääsevät 
nimittäin edustamaan Suomea Caramban 
Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin. Poh-
joismaiden mestaruus ratkaistaan Pohjois-
maisten Karavaanipäivien yhteydessä, jotka 
vuonna 2023 järjestetään Norjassa. 

Päätuomari Olof Bussman oli tällä kertaa 
asettanut kierrosten ajoajan aikarajaksi 8 mi-
nuuttia, jonka kaikki selvittivät ongelmitta. 
Haasteelliset kuviot aiheuttivat tosin niin 
sakkosekunteja kuin keilojen kaatamistakin. 

Caramban Suomen mestaruudet
RATKAISTIIN HANGOSSA

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Ratakatselmus.

Tulospalvelu tekee 
vielä valmisteluja.

Henri val-
mistelee 
dronea.

Ratatuomarit 
Toni Wester-
lund ja Timo 
Aho odottavat 
että kilpailija 
saapuu ku-
vioon.

Carambistit yhteiskuvassa. Anne Junkkila-Mustonen, Mustonen- 
Kahvimaa kuvasi kilpailun eetteriin.
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TULOKSET: 

Naiset, matkailuauto

1. Marjo-Riitta Björkroth  Helsinki 5.56,91

Matkailuautolla 

1. Timo Aho Helsinki 5.10,43

2. Simo Taipalus Helsinki 5.18,57

3. Kari Härkönen Helsinki 5.57,66

4. Juhani Peteri Helsinki 9.24,52

Matkailuvaunuyhdistelmä 

1. Elis Bussman Helsinki 4.47,68

2. Janne Kallio Helsinki 6.17,25

3. Bror-Erik Nyholm Helsinki 7.07,52

4. Toni Westerlund Helsinki 9.14,00

5. Eero Mustonen Väst-Nyland 10.11,13

6. Ray Björklund Väst-Nyland 12.00,69

Viimeisen kilpailijan ajettua toisella kier-
roksella maaliin, todettiin, että Helsingin yh-
distyksen edustajat olivat tällä kertaa erittäin 
menestyksekkäitä.

Naisten matkailuautosarjan mestariksi ajoi 
Marjo-Riitta Björkroth.  

Matkailuautosarjan Suomen mestariksi 
ajoi Timo Aho. Toiseksi sijoittui Simo Tai-
palus ja kolmanneksi Kari Härkönen. Juha-
ni Peteri oli kilpailun neljäs. Taipalus totesi 
kilpailun jälkeen, että auto otti kilpailussa 
kaksoisvoiton, sillä Taipalus ja Aho ajoivat 
poikkeuksellisesti samalla autolla. 

Matkailuvaunusarjan Suomen mestariksi 
ajoi Elis Bussman. Toiseksi sijoittui Janne 
Kallio ja kolmanneksi Bror-Erik Nyholm. 
Neljänneksi sijoittui Toni Westerlund.

Mestaruus oli Bussmanille järjestyksessään 
jo 19.

Kilpailijoiden suorituksia voi käydä kat-
somassa osoitteesta https://mustonenkahvi-
maa.com/ 
Kiitämme SF-Caravan Hankoniemi ry:tä 
/ Hangoudd rf:ä kilpailun järjestelyistä! 

Neliökuja 5, TUUSULA • Ark. 9-17, la 10-14 
 www.kkkivinen.fi  

Täyden palvelun matkailuajoneuvoliike

CARAVAN 
MYYNTI

Karo Kivinen
    0400 439 579

CARAVAN  
HUOLTO

Oskari Huovinen
   050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen

   040 5333 619

CARAVAN 
MYYNTI

Jari Hakkarainen 
 040 766 0362

 
&

TUO  
VAUNUSI MEILLE 

MYYNTIIN!
HELPPOA  

JA HUOLETONTA  
SINULLE!

TUTUSTU 
2023-MALLEIHIN

KOTI- 
SIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

KOKENUT

&
KATTAVA

LÖYDETÄÄN
SINULLE  
SOPIVIN

VAIHTOEHTO!

KATSASTUS- 
VAPAAT  

RETKEILYVAUNUT
-Poksi

-Kulkuri 
-Respo

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ WWW.SAPPEE.FI

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT 
Sappeen myyntipalvelusta  

020 755 9975 / sappee@sappee.fi

TUO VAUNUSI
SAPPEELLE

Sappee on lähellä!

TALVEN 22/23 
KAUSIPAIKAT 

NYT MYYNNISSÄ
Kausipaikka käytössä 1.5.2023 asti.

Alk.

890€
Sis. 1 hlökohtaisen 
kausikortin

Alk.

790€
Ilman kausikorttia

VUOROKAUSIPAIKKA 30€/vrk
Kaksi tai useampi vuorokausi 29€/vrk.
Sähkö kulutuksen mukaan 0,60€/kWh

Simo Taipalus kuviossa.

Birgitta ja Olof 
Bussman jakoivat 
palkinnot.

Bror-Erik Nyholm oli saanut arvonnassa  
numeron yksi.

Göran Holmström osallistui 
palkintojen jakoon Hangon 
yhdistyksen puolesta.

Janne Kallio väistää 
keilat.

Marjo-Riitta Björkroth  
kuviossa.

Suomen mestarit Elis Bussman, Marjo-Riitta Björkroth ja Timo 
Aho.
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O li tullut kalaasikutsu Kemiin Ter-
volaan. Kyseessä isot ystäväkemut. 
On ollut tapana ainakin kerran ke-

sässä käydä pohjoisen ilmansuunnalla, joten: 
Kiitos tullaan!

Mutta kun meillä on uusi perheenjäsen. 
Kissa. Mitenkäs sen kanssa tehdään? Mu-
kaanko? Kyllä! Meillähän on matkailuauto. 
Siispä ruvettiin suunnittelemaan lähtöä kis-
san kanssa Lappiin.

Hyviä neuvoja

Ei ollut aikaisempaa kokemusta tämän eläin-
lajin kanssa reissuamisesta, joten käännyttiin 
kokeneempien mirrinomistajien puoleen. 
Kysyttiin neuvoja. Ja niitä myös tuli. Saatiin 
ne kännykkä- ym. sähköisinä viesteinä. Nä-
mä olivat pääasiassa rohkaisevia, joskin joku 
esitti ajatusta rauhoittavasta piikistä. Aika 
hurja ajatus. Se tallentui neuvopuolella alim-
maksi. Ei kai sitä ihan semmoista! Meidän 
Onnihan on kesy kollikatti.

Kesken mietintöjen havahduimme toi-
seen matkatarjoukseen. Naantalissa avautuisi 
muutama viikko ennen Kemin kemuja asun-
tomessut. Nekin kiinnostivat. Ja sitten vielä 
sekin, ettei oltu moneen vuoteen sillä suun-
nalla reissattu. Tämäpäs sattui! Mennäänkin 
kissan kanssa koereissulle ensin messuille ja 
sitten vasta Kemiin.

Naantaliin on Helsingistä vain parin tun-
nin ajo. Ei matka eikä mikään. Pystytään ar-
vioimaan, mitä tarvitaan pitemmällä reissul-
la. Ja ennen kaikkea. Miten mirri ylipäätään 
suhtautuu autoajeluun.

Kun dieselit pörähtivät käyntiin, vilku-
timme uteliaalle naapurille. Minusta näytti, 
että Onnikin vilkutti.

Matkalla

Kotoa lähtiessä on vähän väliä risteyksissä 
punaista valoa. Niillä totta kai stop. Kul-
jetuskassi jarrutuksissa hieman heilahti. 
Vaatimaton naukaisukin kuultiin auton ta-
kaosasta. Mutta muuten uusi perheenjäsen 
tuntui ottavan ihmekyydin ihailtavan iisisti. 
Matka edistyi. Ei nelijalkainen ratki auvoi-
selta näyttänyt, muttei hirveän onnettomal-
takaan. Ja menohan tasaantui, kun päästiin 
Turun moottoritielle. Jarmo ajoi hitaammil-
le ajoneuvoille tarkoitettua oikeanpuoleista 
kaistaa. Mentiin siistiä satasta, joten vauhti 
ei karvapääkyytiläistämme suuremmin hir-
vittänyt. Vapaana kartanluvusta vaihdoin 
paikkani matkustamon puolelle. Kävin tar-
kastamassa, että kaikki oli takana OK. Vä-
hän kassin vetoketjun raotusta ja rapsutusta. 
Onni vilkaisi, mutta ei pyrkinyt ulos. Tuntui 
etupäässä ällistelevän ohivilahtavia maise-
mia:

Luin kummastuksen matkakaverimme 
ilmeestä: ”Mikä tämä tämmöinen keikkuva 
kotipesä on?”

Ensimmäinen lyhyt tunneli. Ja alkumat-
kasta tuttu vieno ”miauu”!  Läpi kunnialla 
kumminkin. Mutta eivät ne moottoritien 
tunnelit siihen loppuneet. Päinvastoin. Nii-
tä tuli peräperää lisää ja ne pitenivät. Kis-
sakassissa alettiin todella huolestua. Onnin 

aivoituksina jotkut pimeät voimat vaanivat 
vähän väliä autokuntaamme.  Viimeinen 
kilometrejä pitkä tunneliputki ja Onni me-
netti kokonaan huumorintajunsa. Se raastoi 
kynsillään kassia ja päästeli samanlaisia ää-
niefektejä kuin kiihkeimmissä kollikattien 
kevätkarkeloissa.

Ajateltiin jo pysähtyä. Mutta matkaa 
Naantalin messujen pysäköintialueelle oli 
enää sen verran jäljellä, että pyrittiin ja pääs-
tiin tapahtumaa varten järjestetylle parkki-
alueelle.

Tyrmistynyt matkatoveri

Parkkialueen järjestysmies varasi pyynnöstä 
SunLightille reuna-alueelta ruudun. Siitä oli 
vain lyhyt kipaisu nelijalkaisten kyykistyspai-
koille. Mutta Onni tuntui olevan matkasta 
vielä niin tyrmistynyt, ettei halunnut lain-
kaan ulkopissalle. Parin varovaisen askelluk-
sen ja nuuhkaisun jälkeen se kiipesi portaalta 
kiireesti takaisin sisälle. Kertoi kissankielellä: 
”En tykkää tästä!”

Näissä tunnelmissa en hennonut kaveria 
yksin jättää. Muutos suunnitelmaan. Asun-
tomessut jäivät meikäläiseltä näkemättä. Va-
paaehtoisuuden pohjalta. Jarmo sai mennä 
yksin näyttelyvieraille varatulla bussikyydillä 
tutustumaan uusrakentamiseen. Häntä aihe 
alun perinkin enemmän kiinnostikin. Mistä 
sitä tietää? Vaikka lämpömittari ei sinä hei-
näkuisena lauantaina turhan ylös kivunnut-
kaan, joku olisi voinut mirrin mourutessa 
pahoittaa mielensä. Syyttää eläinrääkkäyk-
sestä. Mentiin siis eteenpäin kissan ehdoilla. 
Ja lisään vielä, että matkan kakkostarkoitus-
han oli ollut katsoa miten Onni pärjäisi edes-
sä olevalla pitkällä pohjoisen automatkalla.

Mutta myöntää täytyy. Mielessä kävivät 
ne etukäteen kissamatkoista saadut hyvät ja 
vähemmän hyvät neuvot. Jopa sekin, jossa 
puhuttiin eläinlääkärin antamasta rauhoitta-
vasta ruiskeesta.

Suomen kesäpääkaupunki

Naantali oli hehkeimmillään hei-
näkuussa. On tullut käytyä siellä 
joskus aiemmin, vuosikymmeniä 
sitten, mutta vain ohimennen. Sil-
loin Keski-Eurooppaan pyrkivät ka-
ravaanarit menivät laivalla Ruotsin 
kautta. Niin mekin. Nythän kulku 
etelään käy tavallisesti Tallinnan 
kautta Via Balticaa.

Olimme jo ennen lähtöä suunni-
telleet tutustumista messujen ohella 
myös Naantalin nähtävyyksiin. Hy-
vä ajatus! Sinetin ajatukselle antoi 
paikalla se, että totesimme Onnin 
tarvitsevan vähän pitempää rauhoit-
tavaa oloa ennen paluuta.  Niinpä 
auto asemoitiin kadunvarteen. Sii-
tä jalkauduttiin Naantali-kävelylle. 
Vain me kaksi. Kissa sai jäädä au-
toon kantokassin koto-oloon.

TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN

KESÄLLÄ KISSAN KANSSA
Naantaliin

toiminnan kehto (Suomen ensimmäinen 
kirjailija Jöns Budde oli naantalilainen) sekä 
ennen kaikkea kylpyläkaupunki. Tänä päi-
vänä Naantali tunnetaan myös muumipeik-
kojen ja Kultarannan, Suomen presidentin 
kesäpaikan, ansiosta. Nähtävää siis oli ja on. 
Yllin kyllin. Mutta aikaa vain liian vähän.

Niinpä se oli mielestämme vasta alustava 
tutustuminen paikkakuntaan. Kiinnostuk-
sen kohteita jäi seuraavaksikin Naantali-kei-
kaksi. Tällä käynnillä aikaa riitti vain vanhan 
kaupungin puutalokortteleitten lyhytkierte-
lyyn. Ja kun hyvällä hollilla olimme, pyrim-
me myös harmaasta kivestä ja tiilestä raken-
nettuun luostarikirkkoon. Siellä olisi ollut 
runsaasti harvinaisia keskiajalta periytyviä 
muistoja ja patsaita. Mutta emme päässeet 
sisälle. Kirkko oli jo siltä päivältä suljettu. 
Jäi seuraavaan käyntikertaan, jota tässä jo 
kovasti odotellaan. Iltahämyssä saatiin kuva-
saaliiksi luostarikirkon vaiheilta ympäristöä 
ainakin Jöns Budden muistokivi ja birgitta-
laisnunnan näköispatsas.    

Minne olette menossa?

Oli varmuuden vuoksi varusteltu mukaan 
hiekkalaatikko hätäisiä tarpeita varten. Ja 
tietysti myös ruoka- ja vesikupit. Jos Onnille 
tulisi matkalla nälkä tai jano. Totta kai voi-
taisiin pitää välillä kahvitaukoakin. Päästää 
kissa talutusvaljaissa tassuttamaan ulos park-
kipaikan hietikolle.  

Omistamme eläinmatkoja varten suun-
nitellun kantorepun sekä -kassin. Niistä 
Onni suosii yleensä enemmän kassia, jonka 
rauhaan se silloin tällöin vetäytyy kotiolois-
sakin. Ei muuta kuin kissa kassiin ja Sun-
Lightin kyytiin kerrossängyn näköalapaikal-
le ikkunan ääreen.

Naapurin nuorimies seuraili ulkopihalla 
monipuolista varustautumistamme. Kysäisi 
aikansa kuluksi, minnekä oltiin menossa ja 
kuinka kauaksi aikaa, kun oikein kissakin 
mukana. Ja meidän vastauksemme: Naan-
talin messuille. Vähän tuntui ihmetyttävän, 
mutta ei jatkokysymyksiä.

Mikä viehättävä paikka historiaa huokuvi-
ne muistoineen Armon Laakso (latinankie-
linen alkuperäisnimi Vallis Gratiae, ruots. 
Nådendal) suomen kielellä Naantali onkaan! 
Sehän syntyi 1400-luvun puolivälissä bir-
gittalaisluostarin ympärille. Jatkoi ja laajeni 
kauppa- ja kotiteollisuuspaikaksi (mm. su-
kankudontaa). Siitä kehittyi myös kirjallisen 

Birgittalaisnunna.

Kirkon sisälle pääsi vain tiettyinä 
kellonaikoina. Kuningas Kustaa 

IV Adolf on saanut nimensä 
kirkon päätyyn.

Luostarikirkon 
ovikoristelua.

Messutalojen yleisvärinä 
oli tänä vuonna musta.

Vuoden 2022 asuntomessut saivat 
lähtemään Naantaliin.

Onni.

Naantali on Suomen kesäpääkaupunki ei 
vähiten tapahtumiensa sekä väriloistonsa 
ansiosta.
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Sitten olikin jo palattava kotiautolle, jos-
ta kuului ovea aukaistaessa tuttu naukaisu. 
Onnihan siellä jo tavallisen oloisena odotteli 
ja tarjoutui ohimennen puskemaan kylkeään 
meikäläisen sääreen. Kaikki siis hyvin. Aina-
kaan toistaiseksi.

Ennen lähtöä kannatti kiehauttaa kahvit ja 
tankata auto. Näin tehtiin ja sitten valmiina 
paluuseen. Turvavyöt kiinni ja pikkueläin 
omaan kantokassiinsa. Mutta eihän se ihan 
niin käynyt. Onni oli päättänyt toisin. Sitä 
ei haluttanut jäädä yksin kassiin matkuste-
lemaan. Se esitti vastalauseen kiipeämällä 
ketterästi ihmissängyistä pöydän alle, kynsiä 
käyttäen katonrajasta ohjaamoon pedaalien 
sekaan ja kaikkiin mahdollisiin piilopaik-
koihin. Sillä Onnilla oli varma tieto: ”Se on 
menoa taas!”

Ei tietenkään voitu startata ennen kuin 
sain eläimestä otteen.

Onnistuuko kotiinpaluu?

En tarkkaan muista oliko alun perin saa-
duissa ”hyvissä neuvoissa” kissan hyssyttelyä. 
Mutta nyt siihenkin oli turvauduttava. Sain 
kaapattua Onnin syliin. Liikennesääntöjen 
mukaan kissamatkustajankin olisi pitänyt ol-
la turvavöihin kiinnitettynä, mutta sellaisia 
ei ainakaan meidän matkailuautossa ollut. 
Me ihmisosanottajat harkitsimme: Onnis-

tuuko kotiinpaluu yleensäkään? Mutta eihän 
sitä sinnekään voitu jäädä.

Lapsuudenkodissani kissa nukkui kanssani 
sängyssä. Minä sille lepertelin ja mirri pois-
tui paikalta vasta joskus aamuyöstä. Kokeilin 
samaa konstia nyt. Kerroin syliin kaapatulle 
Onnille monisanaisesti Naantalin ja muista 
nähtävyyksistä, sepitin satuja, puhuin päi-
vänpolitiikkaa, taisin vähän laulaa tuutulau-
lujakin. Jarmo ajoi käyttäen pääasiassa kevyt-
tä kaasujalkaa.

Moni jymisevä rekkamonsteri pyyhkäisi 
ohi moottoritiellä lähietäisyydellä. Ei sen-
tään varoittanut torventoituksella. Se sekä 
tunneliputket kylvivät silloin tällöin esiin 
pyrkivää kauhua pikkukissamme mieleen. Ei 
kuitenkaan siinä määrin, että eläin olisi pin-
kaissut kynsiä käyttäen sylistä karkuun.

Huhhuh!  Kun päästiin kotiportille meikä-
läisen päässä oli kristallinkirkkaana ajatus: Ke-
miin mennään – jos mennään – ilman Onnia.

Että sellainen kesämatka! 

Naantalin muumikahvila, 
yksi monista.

K esän reissuja aletaan yleensä hyvissä 
ajoin suunnitteleen. Itse aloin maalis-
kuun nurkilla miettiä, minne menisi 

kesällä. Koska polttoaineen hinnat alkoi pa-
hasti nousta, niin kotimaanmatkailu kyllä jäi 
täysin välistä. Katselin, mitä laivamatkat Vi-
roon maksaa ja eihän se omalle vaunu + auto 
yhdistelmälle ollut kuin n. 120 € edestakai-
sin. Siinä kun asiaa sitten pähkäili ja mietti, 
niin oltiin jo huhtikuun lopulla. Itse halusin 
lähteä heti kesäkuun alussa reissuun. Emäntä 
ei halunnut. Hän halusi heinäkuussa lähteä, 
juuri silloin kun kaikki muutkin on reissus-
sa. En itse saa suurta nautintoa olla paikoissa 
mitkä on täynnä ihmisiä ja tästä syystä vara-
sin lopulta reissun kesäkuun alkuun. Emäntä 
ei sinne halunnut lähteä, joten reissuun läh-
detään poitsun ja tytsyn kanssa, kun kum-
pikin halusi mukaan lähteä. Laivamatkan 
hintakin oli sopivasti noussut 100 €, eli nyt 
se maksoi 220 €. Olisi pitänyt vaan varata 
matka jo maaliskuussa. Kaikkia tietysti tuos-
sa vaiheessa kiinnosti mihin ollaan menossa. 
Itsellä ei ollut sen suurempaa suunnitelmaa 
kuin mennään laivalla Viron puolelle ja mie-
titään sitten mitä tehdään.

Jotta hommasta saa vielä mielenkiintoi-
semman, niin vaihdoin vetoautoakin pa-
ri viikkoa ennen reissun alkua. En kovin 
tyytyväinen ollut aikaisempaan BMW ve-
toautoon, vaikka nokalla oli 3-litraista tur-
bodieseliä. Tehoa riitti, mutta tuntui teho 
häviävän jonnekin vaunua vedettäessä ja 
BMW:ssä on omaan makuun aivan karmea 
alusta. Aivan liian kova. BMW vaihtui vuo-
den 2008 Suzuki Grand Vitaraan, minkä 
nokalla oli 1.9-litrainen turbodiesel. Joku 

lippulappu autossa oli, missä joku oli auton 
lastuttanut ja tehoa piti olla n. 160 Hv. Jotta 
reissu varmasti on perin elämyksellinen, niin 
Suzukin mittarissa oli sopivasti 400 000 km. 
Perushuolto vaan autoon ennen reissua ja lai-
tettiin varastossa olleet uudet renkaat Suzu-
kin alle. Ainoa hetki, kun olin Suzukilla yli-
päätään vetänyt vaunua oli, kun hain vaunun 
mökiltä. Ja olihan se aika karmea vetoauto. 
Tiedätkö sen tunteen, kun vedät vaunua ja 
se vaunu tuntuu lähtevän heilumaan sivu-
suunnassa? No Suzukilla veto oli tuollaista 
koko ajan. Peileistä kun katseli, niin vaunu ei 
näyttänyt heiluvan mihinkään. Joten reilusti 
ylipainetta takarenkaisiin ja matka jatkuu. Se 
auttoi jonkin verran, mutta ei poistanut on-
gelmaa. Muutoin ei ollut mitään ongelmaa 
vetämisessä. Suzuki jaksoi hyvin kiskoa. Ko-
tiin päästyä tarkastetaan Suzukin akselisto, 

onko siellä väljää. No ei ollut. Vahva veik-
kaus, että se todella kaukana takana sijaitse-
va koukku on syyllinen ongelmiin. Koukku 
saisi olla melkein suoraan puskurin kohdilla 
kiinni, mutta eih. Se menee varmaan 40 cm 
puskurista vielä taaksepäin. Kiitos takaovessa 
sijaitsevan vararenkaan. Koska aikaa oli niin 
vähän, niin tälle vetelyongelmalle ei voinut 
tehdä oikein mitään. Vaunuun ei myöskään 
tarvinnut tehdä mitään, koska se oli jo vii-
me syksynä huollettu alustan osalta täysin 
ja kaikki toimi muutoinkin vaunussa. Joten 
vaunuun vaan reissukamat ja matkaan. En-
nen reissua tuli vaunuun ostettua 4 m pitkä 
pussimarkiisi. Itsellä ei ole ikinä tuollaista 
ollutkaan. Sain vahvan suosituksen ostaa 
siihen myrskyliinat, joten sellaiset haettiin 
Helsinki Caravanista. Koska itsellä ei ollut 
hajuakaan millainen on myrskyliina. Sai oi-
kein alkuperäisen Thulen myrskyliinat, joten 
nyt on hyvä käytellä markiisia.

En ikinä ole mennyt Vuosaaren satamasta 
yhtään mihinkään, joten olin liput ottanut 
Vuosaaresta Muugaan. Erittäin vahva suo-
situs tälle pätkälle. Koska et joudu ajamaan 
kummassakaan päässä kaupungin läpi. Yksi 
ihmettelyn aihe oli, kun porukka piti laivas-
sa sisällä käytävillä koiria. Mielestäni olin 
lukenut, että ne pitää jättää autoon tai ottaa 
hytti sitä varten. No ensi kerralla otan koi-
ran mukaan, enkä jätä autoon sitä. Meillä ei 
ollut vielä laivassakaan mitään suunnitelmaa 
mihin mennään sen jälkeen, kun päästään 
satamaan. Joten laivamatka kului sopivasti 
pähkäillen mihin mennään, kun satamas-
ta päästään. Kaveri oli aikaisemmin käynyt 
Hiiumaassa. Se on saari Saaremaan ylä-

TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

Road trip 2022

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

Tervetuloa kotiin omaan KABEen!

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi
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puolella. Siellä kuulemma on kaikenmoisia 
bunkkereita sun muita. Joten todettiin, että 
mennään sinne. Paitsi ei ollut mitään hajua 
mistä sinne pääsee, mutta päättelin Haaps-
alusta varmaan pääsevän sinne. Joten Haap-
saluun siis. Ei ollut hajuakaan Haapsalun 
leirintäalueista, joten tässä vaiheessa Timo 
Tarvaiselta sai vinkin mennä Camping Pik-
sekeen. Joka ei ollenkaan ollut huono vaihto-
ehto. Alueen pitäjä on ymmärtääkseni ihan 
suomalainen kaveri. Jolta sai todella hyvät 
vinkit lähialueen nähtävyyksistä ja neuvoja, 
miten Hiiumaahan pääsee. Tosin todettiin 
Hiiumaa vähän huonoksi paikaksi omal-
le yhdistelmälle. Siellä kuulemma helposti 
menee koko päivä, eikä kaverin puheiden 
mukaan sinne kannata mennä millään valta-
van pitkällä yhdistelmällä. Koska Matkaajan 
9004 on hieman pitkä niin jätettiin se väliin. 
Haapsalussa käytiin katselemassa vanhaa lin-
naa ja vanhaa rautatieasemaa. Missä samalla 
oli vanhoja vetureita. Vetureissa ei ollut mi-
tään infokylttejä ja ne oli melko ränsistynees-
sä kunnossa. Junat ei ainakaan itselle ole ko-
vin kiinnostavia ja vielä kun niistä ei tiennyt 
yhtään mitään, niin Haapsalun nähtävyydet 
oli nopeasti katsottu.

Leirintäalueelta saimme Baltian matkai-
luoppaan, missä kerrottiin leirintäalueet ja 
erilaisia nähtävyyksiä. Tämä oli tarpeen, kun 
mietittiin seuraavaa kohdetta. Totesimme, 
että ei olla koskaan menty vaunulla Latviassa, 
joten suunnattiin Latviaan päin seuraavaksi. 
Haapsalusta Pärnuun mentäessä tuli matkan 
varrelle automuseo. Automuseot on aina 
mielenkiintoisia, joten käytiin siellä tutustu-
massa virolaiseen autoilun historiaan. Siellä 
ei kovin paljoa euroautoja ollut. Itseasiassa 
en muista siellä olleen yhtään eurooppalaista 
autoa? Yksi ainoa jenkkiauto. Kaikki muut 
itäautoja. Jos yhtään automuseoista pitää, 
niin vahva suositus käydä Automuuseum- 
nimisessä museossa. Siellä oli esillä mm. itä-
blokin autodiagnostiikkalaite. Ei hajuakaan, 
mitä sillä on ylipäätään voinut diagnosoida 
ja onko ylipäätään itäblokin autokalusto 
edes vaatinut sellaista. Mutta ollaan aika 

kaukana nykyajan autodiagnostiikkalaitteis-
ta. Autojen värimaailma myös pisti hieman 
silmään. Ei tainnut yhdessäkään autossa olla 
metallivärejä. Virossakaan ei nykyään taida 
kauheasti olla arvostusta itäblokin autoihin, 
mutta ihan hyvä, että niitäkin on museossa 
silti nähtävissä.

Kun museo oli nähty, niin matka jatkuu 
Latvian suuntaan. Pärnussa on jo aikaisem-
milla reissulla tullut oltua, joten se ohitetaan 
suoraan. Latvian rajan yli kun päästään, niin 
meillä ei edelleenkään ole sen suurempaa 
suunnitelmaa mihin nyt mennään. Joten py-
sähdytään hieman miettimään mihin men-
nään. Päätetään mennä ”Jūrasdzeņi”. nimi-
selle leirintäalueelle. Tämäkin oli hyvä valin-
ta, sillä saimme vaunu paikan suoraan meren 
rannasta. Ja mikä parasta kun olimme kesä-
kuun alussa matkalla, niin leirintäalueella oli 
meidän lisäksi kaksi asuntoautoa. Täydellis-
tä. Huoltotilatkin on ilmeisesti juuri uusit-
tu. Ainakin oli todella hyvännäköistä. Ainut 
haitta oli kolikoilla toimiva suihku. Ei ollut 
kolikoita niin ei käydä suihkussa. Leirintä-
alueen lähellä on myös pieni kauppa, mistä 
sai hieman purtavaa. Tytsykin kävi meressä 
uimassa. Oli muuten pikkusen kylmää vettä 
kesäkuun alussa. Hieman tutkittiin karttoja, 
onko lähellä jotain nähtävää. Ei ollut. Joten 
taas suunniteltiin mihin seuraavaksi.

Päätettiin lähteä läntiseen Liettuaan. 
Liettuassa ei ikinä ennen ole tullut oltua. 
Matkalla olisi kaikenlaista nähtävää. Tuki-
kohdaksi päätimme ottaa Pajūrio Kempin-
gas- nimisen paikan. Paitsi kun lähestyimme 
Riikaa, niin aloin ihmetteleen, kun puhallin 
ei toimi autossa enää. Millään nopeudella 
ei saanut ilmaa autoon ja tämä on tietenkin 

huono asia, jos sattuu vettä tulemaan, niin 
lasi on aivan huurussa. Joten suunnitelma 
muuttui ja katsottiin Riikasta joku leirin-
täalue. Päädyimme Riga City Campingille. 
Aivan karmea paikka. Muistuttaa enemmän-
kin matkaparkkia. Homeiset pesutilat, jotka 
sijaitsee todella kaukana. Vahva suositus py-
syä kaukana tuolta. Illalla paikallinen nuori-
so kävi siinä alueen vieressä pitkällä suoralla 
revittelemässä autojaan. Mutta saavuimme 
paikkaan perjantaina n. kello 17. Ei muuta 
kuin etsitään lähin Suzuki-huolto. Lupaa 
todella hyvää, kun on perjantai ja kello on 
jo yli 16. Kun reissaat autolla ulkomailla, 
niin tuollainen Suzuki on varmaan yksi vii-
meisimmistä autoista mikä kannattaa valita. 
Niitä huoltopaikkoja ja varaosia ei muuten 
ihan joka paikasta löydy. Mutta löysimme 
Suzuki-huollon vielä kohtuu läheltä. Olisiko 
sinne joku 5 km ollut matkaa? Missä todet-
tiin 2 viikkoa jonotusajaksi. Heitä ei paljon 
tuntunut ongelma kiinnostavan. Antoivat 
sentään tiedot toisesta Suzuki- korjaamosta 
jossain kaukana toisella puolella Riikaa. Ei 
muuta kuin sinne matkaan. Täällä toisessa 
liikkeessä olimme n. kello 18. Täällä toises-
sa liikkeessä palvelu oli erittäin kohdillaan. 
Olivat erittäin huolissaan, kun reissu jää 
kesken, jos puhallin ei toimi ja ottivat auton 
heti työn alle. Kuulemma vian diagnostiikka 
kestää n. tunnin. Kyselen sitten, onko lähellä 
mitään nähtävää tai tekemistä tunniksi. Lä-
hellä on kuulemma Ikea. Juu ei mielellään. 
Jäädään odottamaan soittoa ja poistumme 
poitsun kanssa ulos. Vieressä oli joku mi-
niostoskeskus mihin suuntasimme syömään. 
Koska aikaa oli, niin otettiin hyvät pihvit ja 
jälkiruuat. Maukasta oli ja halpaa. Juuri kun 

saimme jälkiruuat syötyä, niin huollostakin 
soitellaan. Eikä ollut edes tuntia mennyt. 
Suzukista on hajonnut puhallin. Ei ole kau-
hea yllätys. Mutta suurempi yllätys oli, että 
osa löytyy hyllystä ja he saavat sen vielä tä-
nään paikalleen. Aivan mahtavaa. Hinta on 
kuulemma n. 200 €. Ei muuta kuin anne-
taan lupa huollolle ja poitsun kanssa aletaan 
miettiä, mitä ihmettä me tehdään huollon 
ajan. Siinä vieressä sattui olemaan sähkö-
potkulautoja, joten otettiin sellaiset alle ja 
lähdettiin seikkaileen. Ei hajuakaan missä 
niillä mentiin, mutta myöhemmin tuli soit-
to auton valmistuneen. Suunnattiin takaisin 
hakemaan autoa. Liikkeessä olivat hyvin pa-
hoillaan, kun huolto maksaa 200 €. Saatiin 
jopa 20 € alennusta ihan pyytämättä. Silti 
oltiin pahoillaan, kun diagnostiikka, varaosa 
ja työt oli yhteensä 180 €. Aikaa koko hom-
maan meni vajaa kaksi tuntia. No Suomesta 
et tuohon hintaan olisi edes diagnostiikkaa 
saaneet aikaiseksi, saati varaosaa edes.

Koska autokin oli kunnossa niin ei tar-
vinnut olla kuin yksi yö karmeassa Riga Ci-
ty Campingissa. Illalla tuli poitsun kanssa 
vielä pörrättyä sähköpotkulaudoilla pitkin 
Riikaa. Kaupunkilomat on vähän sellaisia, 
mistä itse en oikein lämpene. Mitä enem-
män ollaan korvessa niin sen parempi. Jo-
ten aamulla lähdettiin Pajūrio Kempingas 
-nimiseen paikkaan Länsi-Liettuaan, minne 
alun perin oltiin menossa. Matkalla piti olla 
joku ydinsuojabunkkeri tms. mitä meinat-
tiin käydä katsomassa. Ikinä ei mistään tuol-
laisesta nähnyt mitään kylttiä kohteeseen. 
Joten sen ohi vaan tuli ajettua. Olisi tietysti 
voinut naviin sen laittaa, mutta oletin joten-
kin ison tien varrella olevan jonkun kyltin 
kohteeseen. Liettuassa kannattaa muuten 
käydä tankkaamassa aina kun polttoaine on 
vähissä. Oli muuten hieman yllättävää, mi-
ten harvoin siellä on asemia. Päätiet on myös 
kohtuu hyvässä kunnossa, mutta sivuteille 
kun eksyt, niin ei siellä oikein yli 60 vauhtia 
tullut ajettua. Yllätti myös, kun tulee kyltti 
montuista, niin tie on paremmassa kunnossa 
kuin ennen kylttiä. Liettua oli myös täynnä 

keskinopeusvalvontaa. Nopeusrajoituksista 
ei ollut hajuakaan. Ei mitään tietoa milloin 
rajoitukset muuttui. Oli täysin navigaattorin 
kertoman tiedon varassa. En keksinyt mitään 
logiikkaa, millä nopeudet muuttui. Mutta il-
meisesti navi oli ajan tasalla, kun mitään sak-
koa ei ole jälkikäteen tullut?

Leirintäalueelle kun pääsi ja leiri oli pys-
tyssä, niin katsellaan mitä nähtävää alueella 
olisi. Sieltähän löytyi joku natsien duunaama 
bunkkeri. Tätä piti tietysti lähteä tutkimaan. 
Kohdekin löytyi. Suomessa sodan aikaisissa 
nähtävyyksissä on yleensä tykit sun muut 
esillä. Ei tuolla ollut. Joku tykin putki sii-
hen oli nostettu, mutta en usko sen olleen 
kohteen oikea tykki. Ehkä ne metallit on 
Neuvostoliitossa tarvittu johonkin muuhun? 
Siitä vielä mainio, kun sattui Disney-pal-
velussa olla vielä historiaesittelyä kyseisestä 
kohteesta. Tytsykin löysi nähtävää. Hän ha-
lusi ostoshelvettiin Akropolikseen, joka oli 
siinä lähiseudulla. Koska itseä tai poitsua ei 
voisi ostoshelvetit vähempää kiinnostaa, niin 
tytsy sai ihan rauhassa itse käydä haluaman-
sa paikat siellä läpi. Poitsun kanssa käveltiin 
ostoshelvetin ympäri todeten, ettei siellä ole 
meille yhtään mitään. Tosin sieltä löytyi ruo-
kakauppa, mistä ostin paikallista makkaraa 
illaksi grillille ja pihvit jokaiselle. On mielen-
kiintoista mennä lihatiskille ostoksia tekeen, 
kun ei ymmärrä yhtään mitään mitä siellä 
on myynnissä, eikä tiskin toisella puolella 
puhuta sanaakaan yhteistä kieltä. Oletan siis 
saaneeni makkaraa ja kasslerpihvit. Varuiksi 
ostin myös jauhelihaa, niin voi seuraavana 
päivänä siitä jotain tehdä. Ei vaan ollut ha-
juakaan mitä jauhelihaa se taas oli. Valikoi-
maa oli aika paljon. Mutta jotain otettiin. 
Poitsun kanssa siis ostoshelvetti oli aika no-
peasti käyty läpi, joten mentiin autolle odot-
teleen. Samalla katseltiin mitä seuraavaksi. 
Todettiin, että mennään seuraavana päivänä 
jonnekin Puolan suuntaan ja jos matkalla 
tulee jotain mielenkiintoista, niin käydään 
katseleen. Illemmalla grilliin oletetut makka-
ra ja pihvit. Makkara oli kyllä niin karmeaa 
kuin olla vaan voi. En tiedä mitä se oli, mut-

ta koira tykkäsi kovasti. Muut ei niinkään. 
Oletin ostaneeni jotain grillimaustettuja 
kasslereita, mutta kassleria se ei ollut ja gril-
limaustekin oli jotain kummaa pähkinäpoh-
jaista kamaa. Kyllä niitä söi, mutta en tiedä 
mitä taas tuli syötyä. Yöllä tuli myös havait-
tua leirintäalueen vieressä menevä junarata. 
Jostain syystä junilla oli erittäin suuri fetissi 
painaa torvea juuri sen leirintäalueen vieres-
sä. Tämä muuten tapahtui melkein koko yön 
ja noin tunnin välein. Vaikka itse leirintäalue 
oli ihan siisti, niin tuo junarata vähän syö 
ideaa mennä tuolle leirintäalueelle. Täälläkin 
oltiin vain yksi yö.

Hyvin nopeasti kävi selväksi, että Liettu-
an nähtävyydet on käytännössä juutalaisten 
joukkohautoja. Niitä on ihan joka puolella. 
Osa on merkattu hyvin ja osa on merkattu 
vähän sinne päin. Onneksi alla oli Suzuki, 
millä yhdessäkin paikassa ajeltiin vaan met-
sän läpi kohteeseen. Ei hajuakaan miten 
sinne olisi muutoin päässyt. Hienot oli kyl-
tit, mutta perille ei kyllä ollut mitään tietä. 
Noita juutalaisten joukkohautoja ei kyllä 
kovin kauaa jaksanut katsella, kun niitä oli 
tosiaan aivan koko ajan, joka puolella ja ne 
oli aina samanlaisia. Mitään nähtävyyksiä ei 
oikein oltu millään tavalla merkattu mihin-
kään. Kannattaa pitää Google maps päällä 
kun tuolla ajelee, niin se kertoo, jos vieressä 
on jotain nähtävää, muuta kuin juutalaisten 
joukkohauta.

Taas alettiin pähkäileen, jos vietäisi vaunu 
leirintäalueelle ja sopivasti matkan varrelta 
bongattiin Kempingas Medaus Slėnis -ni-
minen leirintäalue. Kartasta tarkistus, ettei 
vieressä ole teinin kiihdytysrataan soveltuvaa 
tien pätkää. Check. Ei ollut. Eikä vieressä 
mene junarataa. Check. Ei ollut. Joten sinne. 
Kyseinen leirintäalue oli aika mahtava paik-
ka. Pitäjä oli erittäin onnessaan. kun suoma-
laisia tuli alueelle. Hänellä on tapana laittaa 
aina jokaisen maan lippu esille, minkä maan 
edustajia on paikan päällä. Hänellä oli myös 
tarjolla paikallista hunajaa. Kyseinen alue 
kuulemma tunnetaan hunajalaaksona. Totta 
kai paikallista hunajaa tuli ostettua matkaan 
mukaan. Pitäjä esitteli myös itse rakenta-
maansa saunaa. Kuulemma suomalaiset aina 
haluaa käydä saunassa, vaikka on kuuma ja 
hän tarjosi meillekin mahdollisuutta käydä 
saunassa. Jätettiin tämä välistä, kun oli mel-
ko lämmin niin ei vaan jaksa saunassa käydä 
silloin. Alueen vieressä oli joku kävelyreit-
ti metsässä, missä oli jonkin asteen natsien 
hautausmaa, yllättäen taas juutalaisten joku 
joukkohauta, joku kumma venäläisten polt-
topiste sun muuta. Mistään ei oikein saanut 
selville mikä tuo venäläisten polttopiste on? 
Onko liettualaiset polttanut venäläisiä ristil-
lä vai mikä on ollut homman nimi? Ei mi-
tään tietoa. Muutoinkin siellä oli nähtävää, 
mutta en tiedä oikein mitä olin katsomassa, 
kun kaikki on liettuaksi. Liettuassa käyte-
tään myös sen verran erikoismerkkejä, mitä 
Suomessa ei käytetä, niin oli hieman haas-
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tava googlen kääntäjään kirjoitella tekstejä. 
Ei vaan jaksanut kirjoitella, kun se kesti niin 
kauan. Google kääntäjässä on myös ominai-
suus missä kameralla osoitat tekstiä ja se len-
nosta kääntää. No saat vähän sinne päin suo-
mennoksen. Yleensä et tiedä sen enempää 
käännöksen jälkeen mitä siinä luki. Alueen 
pitäjä myös erittäin hyvin kertoi kaikista pai-
kallisista nähtävyyksistä. Niitä käytiinkin sit-
ten autolla katseleen. Pari linnaa tuli nähtyä 
sun muuta. Läheisessä kylässä oli kuulemma 
myös joku mäki minkä päältä näki Kalin-
gradiin. Tätä yritettiin etsiä, mutta en vaan 
löytänyt tätä paikkaa.

Tytsy löysi jälleen Kaunasista ostoshelve-
tin, eli toisen Akropoliksen. En tiedä miten 
nuo toisistaan eroaa, mutta sinne piti päästä. 
Aivan yhtä hirveä paikka kun edellinen Ak-
ropolis. Päätettiin siellä käydä syömässä. Se-
kin oli oma operaationsa, kun kaikki on taas 
liettuankielellä. Joskus saattoi englantia olla 
jossain. Hieman oli myös haastavaa saada 
englanniksi ylipäätään tilattua mitään. On-
neksi oli kuvalliset katalogit, niin oli helppo 
todeta, että tuo annos. Taas ei ollut hajua-
kaan mitä tuli tilattua. Mut ihan hyvää se 
oli. Kaunasissa piti olla myös joku ydinsuo-
jabunkkeri. Opastukset sinne oli vähän sin-
ne päin. Navikaan ei osannut perille ja oltiin 
jo luovuttamassa, kunnes huomattiin kyltti 
kohteeseen. Auto tien varteen ja paljastui tä-
män bunkkerin olevan toisella puolella taloa 
ja sinne saa mennä vain opastetuille kierrok-
sille. Koska tuo Liettua ei oikein suju niin 
tarjolla oli myös lontoonkielellä opastettu 
kierros. Ainut ongelma, että kesäkuun alussa 
ei tosiaan paljon turisteja ole, joten heidän 
lontoontaitoinen opas on jossain muualla ja 
hän tulee ehkä parin tunnin sisään. Oli taas 
sen verran epämääräisen oloista touhua, että 
bunkkeri jäi katsomatta. Kaunasissa olisi ol-
lut myös joku vanha kaupunki. Sen lähellä 
käytiin ja todettiin siellä olevan aivan liikaa 
ihmisiä. Päädyttiin lopulta ratkaisuun, missä 
autolla ajellaan ympäri Kaunasia ja jos jotain 
mielenkiintoista näkyy, niin mennään kat-
somaan. Se oli hyvin nopeasti todettu, ettei 

K esän 2021 lähestyessä aloimme miet-
timään lomakohdetta, joka olisi koh-
tuullisesti saavutettavissa koronarajoi-

tuksien sallimissa rajoissa. Tuolloin Ruotsi 
avautui koronatestin kanssa sekä Suomen 
että Saksan suunnasta. Tanskalla oli vielä 
lomaa suunnitellessa omat rajoituksensa ja 
tämän vuoksi päätimme mennä Ruotsista 
suoraan Saksaan. Se salli transitoliikenteen 
vapaasti, kunhan ajaisi suorinta reittiä maan 
halki ja poistuisi maasta 48 tunnin kulues-
sa. Muutoin olisi pitänyt rekisteröityä äpin 
kautta maahan. Ranska salli maahantulon 
koronatestatuille tai kahdesti rokotetuille 
kunhan viimeisestä rokotuksesta on vähin-
tään 14 vrk. Tämän pohjalta päädyimme 
viettämään loman Etelä-Ranskassa siten, että 
olemme koko loman samalla alueella. 

Varasin edestakaiset liput Finnlinesiltä 
Naantalista Kapellskäriin ja TT-Lineltä Trel-
leborgista Travemündeen. Leirintäalueeksi 
valitsimme Camping Du Domainin Toulo-
nin ja St. Tropezin väliltä. Kyseinen alue on 
yksi niitä harvoja Ranskan leirintäalueita, 
jotka sijaitsevat Välimeren rannalla. Alue 
on kymmeniä vuosia mainostanut itseään 
Europa Camping&Caravaning oppaassa ja 
olen monesti haikaillut sinne. Varasin sieltä 
paikan koko lomamme ajaksi jättäen yhden 
varapäivän. Juuri ennen lähtöä Ruotsi poisti 
koronatestivaatimuksen Suomesta tulevilta 
ja kerran rokotetuilta. Saimme toiset roko-
tukset lähtöä edeltävänä päivänä ja näin ol-
len emme palattaessa tarvitsisi koronatestiä 
Saksasta Ruotsiin saavuttaessa. Ranska vaati 
tuolloin lisäksi tulostetun lomakkeen, jossa 
piti vannoa ja vakuuttaa ettei ole koronan 
oireita, eikä ole altistunut sekä osoitteen, jo-
hon on majoittumassa.

Saavuttuamme aamulla Naantalin sata-
maan panimme merkille, että lähes kaikilla 
oli tuulilasissa Långnäsin lappu. Puolisoni 
alkoi tuolloin kuitenkin hieman empimään, 
onko lähdössä mitään järkeä? Itse en epä-
röinyt tippaakaan, koska olen tottunut kul-
kemaan! Laiva oli muutenkin varsin tyhjä, 
joten turvavälit kyllä riittivät. Laivan poi-
ketessa Ahvenanmaalla se lähes tyhjeni, sillä 
meidän lisäksi sinne jäi vain kaksi Ruotsin 
kilvissä olevaa henkilöautoa ja joitakin rek-
koja. Ruotsiin saavuttuamme ajoin rasti-
paikalle lähelle Värnamoa missä yövyimme 
parkkipaikalla. Aamulla lähdimme ajoissa 
kohti Trelleborgia, tarkoituksena käydä ko-
ronatestissä satamassa ennen laivaan menoa. 
Näin testi olisi riittävän tuore Ranskan rajal-
la, eikä testipaikkaa tarvitsisi etsiä Saksasta. 
Olin myös tutkinut etukäteen, että antigee-
nitesti maksaisi satamassa ainoastaan 400 
kruunua. 

Koska matka-aika välillä Trelleborg–Tra-
vemünde on 7 h 15 min ja toisinpäin tunti 
enemmän, olin varannut meille ikkunahytit 
molempiin suuntiin. Tämä oli oikea päätös, 
sillä laiva oli aivan täysi koska ruotsalaisilla ei 
tuolloin ollut pääsyä Tanskaan. Hidastahan 
matkanteko näin oli, mutta tällä vältimme 
Tanskan. Laivalla oli voimassa yleisissä tilois-
sa maskipakko ja sitä myös valvottiin. Illalla 
Travemündeen rantauduttuamme kävimme 
ensin ostoksilla eräässä satamassa olevassa 
liikkeessä, ja jatkoimme matkaa jonkin ver-
ran Hampurista eteenpäin olevalle Rastpla-
zille yöksi. Tuolloin Sarikin alkoi rentoutu-
maan ja pääsemään lomafiilikseen! 

Ranskan puolelle

Seuraavana aamuna lähdimme kohti Rans-
kaa ja ylitimme maan rajan ilman minkään-
laista kontrollia. Panimme merkille, että 

kaupungeissa ole mitään katseltavaa.
Palasimme leirintäalueelle missä ai-

kaa vietettiinkin alueen pitäjän kans-
sa. Jolla juttua riitti. Itseasiassa tämä 
oli myös tämänhetkisen reissun ainoa 
paikka, missä oltiin useampi yö sa-
massa paikkaa ja sai myös ensimmäistä ker-
taa kokeilla ostamaani markiisia. Alueen pi-
täjä oli sen verran kokenut kaveri, että hänel-
tä sai hyvät neuvot miten markiisi saadaan 
pystyyn. Itsellä ollut nimittäin hajuakaan, 
miten sitä käytetään. Ostin sen käytettynä 
ja se kaveri ei osannut sanoa siitä markiisista 
mitään. Myrskyliinatkin tuli tarpeen, koska 
eihän itsellä olisi ollut mitään muuta tapaa 
saada jalkoja maahan kiinni. Helteisellä sääl-
lä oli myös ihan mukava olla markiisin alla 
varjossa. On muuten myös vahva suositus 
hankkia matkailukamppeeseen puhaltimella 
varustettu kattoluukku. Itsellä on sellainen. 
Ilman tuota olisi ollut hieman haastava saada 
vaunu yöksi viileäksi, että voi nukkua. Nyt 
ollut mitään ongelmaa.

Tässä vaiheessa reissua alettiin katseleen 
matkabudjettia, mikä tuo kallistunut polt-
toaine oli aika huolella syönyt. Mietittiin 
tovi, käydäänkö nopeasti Puolassa, kun 
kukaan meistä ei siellä ole ikinä käynyt vai 
lähdetäänkö suuntaamaan takaisin Viron 
suuntaan. Päätettiin jättää Puola seuraavaan 
reissuun ja lähdettiin suuntaan takaisin päin. 
Yritettiin matkalla katsoa jotain nähtävyyk-
siä mitä mainostettiin, mutta ei ollut tarjolla 
kuin juutalaisten joukkomurhia. Yhdessä 
vaiheessa bongattiin joku korkea torni, mitä 
käytiin sitten katseleen. Torniin sai kävellen 
mennä. Itse en niin välitä korkeista paikoista 
niin tytsy ja poitsu kävi huipulla katseleen. 
Samaan aikaan itse googlettelen, missä ih-
meessä me ollaan ja mikä nähtävyys on ky-
seessä. Se on joku kumma nähtävyystorni, 
mistä ilmeisesti olisi pitänyt maksaa jotain, 
kun käyt huipulla. Tästä ei tietenkään kan-
nata rappusten alkupäähän laittaa mitään 
merkintää ja kaikki kannattaa olla liettuak-
si. Tosin ei siitä kukaan mitään tullut sano-
maan. Paluureissulla tuli myös hyvin selväk-

si, ettei takaisin ole montaa eri vaihtoehtoa. 
Se on yksi melko suora ja hyväkuntoinen tie. 
Tai useampi pikkutie, joka erittäin todennä-
köisesti on surkeassa kunnossa. Ne tiet on 
niin karmeassa kunnossa, että parempi ajaa 
hyväkuntoista tietä takaisin. Paluu matkal-
la luotettiin jo koettuihin leirintäalueisiin. 
Paitsi tuo Riga City Camping kyllä ohitet-
tiin suoraan. Oli se karmea kokemus. Jūras-
dzeņi- leirintäalueella saatiin sama paikka 
kuin viimeksi. Samalla huomattiin, että siinä 
rakennellaan jotain telttaviritelmää rantaan. 
Myöhemmin bongasin Olli Rusin olleen 
samalla leirintäalueella pari viikkoa myö-
hemmin ja silloin tuosta teltasta sai juomaa 
ja ruokaa. Olimme vaan liian ajoissa liiken-
teessä. Meillä leirintäalue oli melko tyhjä, 
kun Ollin vierailun aikaan siellä oli jo jonkin 
verran porukkaa.

Mietittiin myös mitä me Virossa katseltai-
si ja todettiin, että Tallinnan merimuseossa ei 
olla käyty ja sen jälkeen saisi kuulemma läh-
teä kotiin. Tallinnan osalta luotin Vanamõisa 
Caravan Park- nimiseen paikkaan. Siellä on 
ennenkin ollut ja se oli ihan ok paikka. En-
nen siellä oli jonkin asteen eläintarha. Nyt 
eläimet oli jossain. Jotain lampaita siellä 
oli, mutta ei oikein muita. Sattumalta kun 
katselin vanhoja kuvia, niin oltiin täsmäl-
leen samassa kohdassa yötä mitä muinoin 
Grand Hotellilla oltiin. Seuraavana päivänä 
käytiin merimuseo katsomassa. Oli muuten 
aika magee mesta. Vahva suositus, jos et ole 
käynyt. Sen jälkeen vaunu haetaan perään ja 
laivalla himaan. Taas oli yksi reissu onnis-
tuneesti tehty ja kalustokin kesti yllättävän 
hyvin vaikka luotto ei kyllä kovin korkealla 
ollut. 

RANSKAN
Rivieralle 2021

La Faviere.

Koronatestipaikka Trelleborgissa.
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moottoritiellä oli selvästi vähemmän liiken-
nettä kuin aikaisemmilla kerroilla. Kyseiseen 
aikaan Keski-Euroopassa kärsittiin myös 
kovista tulvista, mutta itse emme nähneet 
mitään erikoista. Illansuussa jäimme kovassa 
vesisateessa yöksi Dolen Campingille, sillä 
Ranska kuuluu niihin maihin, joissa en park-
kipaikalla nuku. Kyseinen paikka on lähellä 
moottoritietä ja vaikuttaisi mielenkiintoisel-
ta vaikka muutaman päivänkin oleskeluun. 
Alue on heti keskustan kupeessa mistä löytyy 
myös matkaparkki. Aamulla saimme vaivalla 
vaunun irti mudasta ja lähdimme jatkamaan 
kaatosateessa kohti Välimeren rannikkoa. 
Lyonin jälkeen aurinko sitten alkoi helot-
tamaan ja lomatunnelma kohoamaan. Ilta-
päivällä tultuamme alueelle kohtasin ensim-
mäisen kerran käytännön, että koko oleskelu 
piti maksaa heti alueelle majoituttaessa. Olin 
maksanut varauksen yhteydessä puolet mak-
susta, mutta loputkin piti lyödä heti tiskiin.

Leiriydyttyämme lähdimme tutkimaan 
paikkaa ja totesimme sen todella laajaksi 
suhteessa paikkojen määrään (45 hehtaa-
ria). Vaunupaikat olivat sikäläisittäin melko 
suuria ja maasto rajoitti niiden sijoittelua. 
Alueella on rannansuuntainen harjanne ja 
paikat jakautuvat sen molemmille puolille. 
Varausta tehdessäni en saanut enää hieman 
kalliimpaa paikkaa harjanteen rannanpuolei-
selta sivulta. Varsinkin ylempänä harjanteella 

olevilta vaunupaikoilta 
on mahtavat näkymät 
rannikolle. Paikan koos-
ta johtuen esim. alueen 
kauppoihin ja ruokara-
vintolaan tuli matkaa 
miltei kilometri. Palve-
lut oli jaoteltu siten että 
urheilupaikat ja niiden 
viereinen iltaohjelmaa tarjoava tennisbaari 
oli harjanteen toisella puolella ja siten suh-
teellisen lähellä meitä. Myöskin pizzeria oli 
keskellä aluetta ja sieltä toimi myös pizzatak-
si. Alueella on hyvin pitkä rantaviiva ja upea 
hiekkaranta. Paikka on ollut saman, myös 
viininviljelyä harjoittavan suvun omistukses-
sa jo yli 70 vuotta.

Paikka sijaitsee Bourmes-Les-Mimosasin 
kunnassa, jonka korkealla kukkulalla si-
jaitsevaa keskustaa on joissakin yhteyksissä 
tituleerattu jopa Ranskan kauneimmaksi? 
Alueen viereinen La Favieren kylä koostuu 
lähinnä loma-asunnoista, joistakin hotelleis-
ta ja ravintoloista sekä suuresta marinasta. 
Kylä on heti alueen rannan jatkona, joten 
sinne on helppo mennä jalkaisin. Haluk-
kaille sieltä on myös veneyhteys vastapäätä 
oleviin kauniisiin saariin. Yleinen tie päät-
tyy alueen portin jälkeen, ja siitä eteenpäin 
Cap Benatiin pääsevät vain harvat ja valitut. 
Kyseisellä niemellä on yksityislinnoja yms., 

jonka pystyi aistimaan jo autokalustosta, 
jota sinne kulki. Myös Fort Bregancon joka 
toimii nykyään Ranskan presidentin kesä-
asuntona sijaitsee lähistöllä. Seudulla on kat-
seltavaa vaikka parinkin loman ajaksi, sillä 
kauniita kyliä ja mielenkiintoisia kaupun-
keja on ympäristössä riittämiin. Itse Bour-
mes-Les-Mimosin kaupunki kukkulan rin-
teessä on hyvin idyllinen kapeine kujineen ja 
runsaine kukkaistutuksineen. 

Katselimme seuraavaksi lähikyliä kuten 
Le Lavandou, Cavalaire-Sur-Mer ja Collob-
rieres. Sant-Tropez jonne oli matkaa noin 

Marseille

Paikka, johon halusimme nyt ehdottomasti 
tutustua, oli Ranskan toiseksi suurin kau-
punki Marseille Rhonejoen suulla. Kau-
pungissa on yli 50 km rantaviivaa ja yksi 
sen tunnetuimpia nähtävyyksiä on satama. 
Suojaisassa kahden linnoituksen vartioimas-
sa lahdenpoukamassa sijaitseva vanha satama 
kalatoreineen toimii nykyään huvivenesata-
mana. Kaupunki on aikojen saatossa muo-
dostunut sataman ympärille, joten suurin osa 
nähtävyyksistä, joita en rupea tässä enem-
pää luettelemaan, sijaitsee tämän lähistöllä. 
Hienot näkymät kaupunkiin saa ajamalla 
150 m:n korkuisella kukkulalla sijaitsevalle 
Notre-Dame-de-la-Gardelle. Rantoja pääsee 
myös ihailemaan paikoin lähes rantaviivaa 
kulkevalta tieltä. Paikallinen, luonnontulella 
paistettua pizzaa mainostava ravintola ilmei-
sesti piti lupauksensa, koska liekit löivät ra-
kennuksen katosta läpi!!! 

Paikallistietä alueelle palattaessa matkan 
varrelle jää myös Paul Richardin moottorira-
ta, jossa voi myös halutessaan ajaa kierroksen. 

40 km, on säilyttänyt idyllinsä rikkaiden 
lomapaikkana kuitenkaan laajentumatta lii-
kaa. Satama on tosin melko suuri ja iso osa 
huvijahdeista on myös ankkuroituna suo-
jaiselle ja suurelle saman nimiselle lahdelle. 
Kohtuuetäisyydeltä löytyy myös Monaco, 
joka kuuluu kaikille pakollisiin kohteisiin. 
Tuolloin siellä oli koronarajoituksista johtu-
en ravintoloiden asiakas määriä rajoitettu ja 
useimpiin paikkoihin kuten myös kasinoon 
oli pitkät jonot. Jos on vain katsonut televi-
siosta formulakilpailuita, ei saa käsitystä siitä 
miten jyrkkiä mäkiä kaupungin kaduilla on. 
Kiva siellä on käydä, mutta mielestäni kerta 
riittää. 

Rantatietä takaisin ajettaessa matkan var-
relle jäivät kauniiden maisemien lisäksi myös 
Nizza, Cannes ja Antibes. 

Viihdyimme Du Domainissa niin hyvin, että 
päätimme ottaa varapäivän käyttöön ja pi-
dentää oleskeluamme parilla päivällä. Tällöin 
jouduimme vaihtamaan paikkaa, koska paik-
kamme oli varattu seuraavalle asiakkaalle. Läh-
töä edeltävänä päivänä kävimme vielä kylällä 
syömässä hyvän kolmen ruokalajin merellisen 
menuun. Tuliaisiksi ostimme paikan omistaji-
en viinitilan tuotteita alueen kaupasta sekä hie-
man ranskalaisia juustoja. Kaikkiaan vietimme 
alueella kolmen viikon lomastamme 15 vrk. 
josta kustannus varsin kohtuulliset 842 €.

Matka kotiin alkaa

Paluumatkalle lähdimme aikaisin aamusta, 
tarkoituksena ajaa suoraan Saksaan jollekin 
campingille.

Matka sujui autoroutella mukavasti ja pi-
dän niitä hintansa väärteinä. Edestakainen 
matka maksoi yhdistelmältä 238 €. Saksan 
rajan ylitimme alkuillasta ilman mitään 
kontrollia. Muutaman päivän päästä tästä 
Saksa palautti rajatarkastukset koronatartun-
tojen ryöpsähtäessä. 

Jatkoimme noin 50 km rajalta Herbolts-
heimin siistille campingille yöksi. Paikka on 
mukavasti lähellä moottoritietä ja sijaitsee 
uimalan vieressä. Seuraavana aamuna lähties-
sämme jatkamaan matkaa jämähdimme lähes 
heti STAU:hun pariksi tunniksi. Tarkoitus 
oli ajaa yöksi Travemünden satamaan, josta 
laiva lähtisi aamulla kohti Trelleborgia. Lii-
kenne oli koko aamupäivän melko takkuista 
ja saavuimme Travemündeen vasta hieman 
ennen puolta yötä. Nukuimme satamassa ja 
kävimme aamulla vielä pikaisesti ostoksilla 
bordershopissa. Laiva tuli taas aivan täyteen 
ja olimme tyytyväisiä varaamastani hytistä. 
Näissä laivoissahan ei erityisempiä palvelui-
ta cafeteriaa ja pientä myymälää lukuun ot-
tamatta ole juuri tarjolla. Perusruokaa, jolla 

kyllä pärjää, sieltä tiettyihin aikoihin saa. Lai-
vareitti kulkee läheltä Tanskan Monin klint-
tikallioita, joita voi laivalta ihailla. Muutoin 
matkalla ei ole mitään katseltavaa. Ruotsiin 
tultaessa kaikilta maahantulijoita tarkastettiin 
koronapassit tai testitulokset. 

Illansuussa tielle päästyämme jatkoin 
reippaasti kohti Örkeljungan kupeessa ole-
vaa Hjämsjö Campingia. Löysimme paikan 
sattumalta jo kahdeksankymmentäluvulla. 
Olemme suosineet sitä, koska se ei edellytä 
skandinaavista leirikorttia, jota en yhden yön 
vuoksi viitsi hankkia. Se on myös sopivalla 
etäisyydellä Tukholmasta tai Kapellskäristä, 
jos on menossa illaksi laivalle. Viimeinen 
lomapäivä kului sitten verkkaisesti kohti 
Kapellskäriä ajettaessa. Aikaa jäi sen verran 
varalle, että viimeiset tunnit ennen laivalle 
ajoa käytimme ostoksiin Norrtäljessä. Laival-
le päästyämme ja ruokailtuamme ihailimme 
vielä jonkin aikaa peilityyntä merta ennen 
yöpuulle menoa. Kertasimme tapahtumia 
ja taas kerran olimme tyytyväisiä, että koro-
nasta huolimatta olimme lähteneet matkaan, 
vaikka monet pitivät sitä lähes edesvastuut-
tomana. Periaatteeni on, että olemme täällä 
vain kerran ja elämä pitää ELÄÄ! 

Ajomatkaa kertyi yhteensä 6219 km, jois-
ta vaunun kanssa 5380 km. Dieselin keski-
kulutus oli 9,7/100 km ja kustannus tuolloin 
845 €. 

Terveisin Kimmo Oinas SFC 24529

Tiivistä rakentamista Bourmes-Les-Mimosasissa.

Bourmes-Les-Mimosasin kapeat kadut.

Camping su Domainin 
maisemissa.

Leirielämää  
Camping su Domainissa.

Lomalla.

Monte Carlon katukuvaa.

Marseillen  
rakennus-
kulttuuria.

Paul Richard  
circuit.
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TEKSTI: ARMI YLIKORPI  KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTOKuulumisia Helsingin yhdistyksestäKuulumisia Helsingin yhdistyksestä

Sääntömääräinen syyskokous 

Helsingin yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 1.11.2022 Helsinki 
Caravan Oy:n tiloissa Vantaalla. 

Helsinki Caravan Oy:n toimitusjohtaja 
Atso Muuronen kertoi ennen kokouksen 
alkua yrityksen toiminnasta ja SF-Caravan 
ry:n liittohallituksen jäsen Juha Hartman 
kattojärjestön nykytilanteesta ja tulevaisuu-
desta. Kattojärjestömme täyttää 60 vuotta 
vuonna 2024.

Kokoukseen saapui harvinaisen vähän jä-
seniä, liekö syynä ollut ajankohta, pääkau-
punkiseudun valtaväylillä olleet liikenne-
kaaokset vai mikä. Kokouksen osallistujien 
vähyys nosti esille keskustelun siitä, mikä on 
yhdistyksen tulevaisuus. Toiminnan jatku-
vuutta on vaikea turvata, jos kokouksiin ei 
saavu jäseniä päättämään asioista. 

Kokouksessa suoritettiin yhdistyksen 
sääntöjen mukaiset henkilövalinnat.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 
2023-2024 valittiin yksimielisesti Kim Saa-
rikoski. 

Hallitukseen kaudelle 2023–2024 va-
littiin Johanna Pihlajamäki, Veijo Rahi-
kainen, Tero Toivonen ja Armi Ylikorpi. 
Tilintarkastajana jatkaa Harry Eklundh (HT) 
ja varatilintarkastajana Matti Mäkinen (HT). 

Kokous valtuutti yhdistyksen hallituksen 
valitsemaan liittokokousedustajat keskuu-
destaan.

Toimistolla tapahtuu

Nipsukerho on parin vuoden tauon jälkeen 
aloittanut kokoontumisensa toimistolla. Ta-
paamisia on tämän lehden ilmestyessä ollut 
jo kaksi, 11.10.2022 ja 17.11.2022. Kerhon 
kokoontumisten aiheina ovat olleet syksyn 
ja joulun askartelut. Nipsukerhon kokoon-
tumisista saa tiedon Helsingin yhdistyksen 
kotisivujen tapahtumakalenterista ja Face-
book-sivulta SFC-Helsinki.  

Loppuvuoden ohjelmaan kuuluvat tätä 
kirjoittaessa vielä Isänpäiväkahvit ja Glögi-

Yhdistyksen hallituksen esittämä vuoden 
2023 toimintasuunnitelma hyväksyttiin pie-
nen korjauksen jälkeen. 

Vuoden 2023 talousarviosta keskusteltiin 
sitä vastoin vilkkaasti. Pohdittiin sitä, onko 
hallitus ollut jäsenmäärän kehityksen arvi-
oinnin suhteen liian optimistinen ottaen 
huomioon vallitsevan maailmantilanteen ja 
siitä johtuvat ihmisten arkeen kohdistuvien 
kustannusten nousut. Kokous keskusteli 
myös yhdistyksen jäsenlehden tulevaisuu-
desta, mutta päätyi toistaiseksi siihen, että 
paperinen jäsenlehti säilytetään nykyisessä 
muodossaan.

Talousarvio hyväksyttiin lopulta pienen 
korjauksen jälkeen. 

Yhdistyksen toimihenkilöistä Irja Mahko-
nen ja Hannele Pajunen ovat ilmoittaneet 
jättävänsä tehtävänsä vuoden vaihteessa. 
Suuret kiitokset vuosien varrella antamastan-
ne työpanoksesta yhdistyksen hyväksi!

Kiitämme Helsinki Caravan Oy:tä ko-
kouksen isännöinnistä ja Juha Hartmania ko-
kouksen puheenjohtajana toimimisesta! Jäse-
nillemme kiitos hyvästä kokouksesta.  

Nipsukerho askarteli tuikku lyhtyjä.

Helsingin yhdistyksen  
jäsenkirjuri Armi Ylikorpi 
tarkastaa Pekka Keskimäen 
jäsenkortin.

Helsingin yhdistyksen  
puheenjohtaja Kim Saarikoski  
piti kokouksen avauspuheen.

Helsinki Caravan Oyn toimitusjohtaja Atso 
Muuronen kertoi yrityksen toiminnasta.

Kokouksen  
puheenjohtajana 
Juha Hartman ja 
sihteerinä Armi 
Ylikorpi.

SF-Caravan ryn  
liittohallituksen 

 jäsen Juha Hartman 
ja Helsingin yhdis-

tyksen puheenjohta-
ja Kim Saarikoski. Kokoustarjoiluja on vielä jäljellä.

www.campingmessila.fi
messila@campingmessila.fi |p.03 876 290, 0400 498 361

  

 
  

 

– Matkailuauto- ja vaunupaikkoja, 
hirsihuviloita        

– Kysy talvikausipaikkoja

Pysähtyneet Vankkurit
Caramba-tiimimme  

jäsen
Ilari Lepola

SF-C 117350
 

s. 20.7.1987 
k. 14.11.2022

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Helsinki ry

tilaisuus. Glögitilaisuudesta on ilmoitus toi-
saalla tässä lehdessä. 

Vuosi vaihtuu kohta ja uudet tapahtumat 
häämöttävät kalenterissa. 

Yhdistyksen Caramba-tiimi aloittaa kil-
pailemisen Rajamäellä 25.2.2023 ajettavalla 
TalviCaramballa. 

Helsingin yhdistyksen Pilkkitreffit järjes-
tetään 3.–5.3.2023 Camping Messilässä ja 
teatteripäivä 11.3.2023. Tapahtumien ilmoi-
tukset toisaalla tässä lehdessä.  
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Lasten Oma
sivu

ALTEA. Rentoa ja helppoa asumista.

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI: WWW.ADRIA.FIADRIA.FI

HyvääHyvää
   Joulua!   Joulua!



TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI
2022–2023

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

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

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

Lisätietoa tapahtumista:
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2022

Joulukuu
3.12.  Puurojuhla Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
13.12. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki
31.12. Uusivuosi Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

2023

Tammikuu
20.–23.1. Caravan 2023, Helsinki

Helmikuu
25.2. TalviCaramba, Rajamäki SF-C Hyvinkään seutu

Maaliskuu
3.–5.3. Pilkkitreffit, Messilä SF-C Helsinki
11.3. Teatteripäivä SF-C Helsinki

Huhtikuu
6.–10.4. FICC Youth Rally, Hazerswoude, Hollanti
21.–23.4.  Caravan Show 2023, Turku
22.4. Vantaan yhdistyksen vuosikokous, SF-C Vantaa 
 Vantaan Talli

Toukokuu
20.5. SF-Caravan ry:n liittokokous, Lahti

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

  RINTA-JOUPPI.COM

Laaja valikoima uusia ja käytettyjä matkailu- ja  
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja koko kansalle.  

Helpot ja nopeat kaupat onnistuu myymälässä tai verkossa!

MATKAILE SUOMEN
TALVISISSA MAISEMISSA

YLI 400  
MATKAILU- 
AJONEUVON  
VALIKOIMA

http://www.karavaanarit.fi/tapahtumakalenteri
http://www.sfcespoo.net
http://www.sf-caravanhelsinki.fi
http://www.sfc-vantaa.fi


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
1976-2021

45
1976-2021

Toivotamme asiakkaillemme 
rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta!


