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Pääkirjoitus

Hei
Olen viimeaikaisissa pääkirjoituksissani valittanut 
veroista ja herjannut herroja. Eväthän nämä vaatimat-
tomat tekeleet mitään muuta, mutta onkin mukavaa 
saada purettua asioita pois mieltä painamasta. Pelkkää 
bonusta on, jos joku saa näistä ajattelemisen aihetta. 

Helsingin yhdistys järjesti joku aika sitten matkailuil-
lan, jossa kerrottiin esimerkiksi FICC-rallyyn matkaa-
ville mielenkiintoisia asioita ulkomailla liikkumisesta. 
Infon jakaminen onkin yhdistysten perustoimintaa ja 
hyvä niin. Monet kuitenkin kyselivät, miksei liitto ota 
vahvempaa roolia esimerkiksi kääntämällä materiaalia 
suomeksi tai jopa laittamalla osallistumislomaketta 
sivuilleen. PM-päivien kohdalla on tiedotus vielä lai-
meampaa. Yksi tiedotustilaisuus messujen yhteydessä 

ei oikein taida riittää, koskapa kaikki eivät messuille, 
syystä tai toisesta, osallistu. Liittomme nettisivuilla 
ei muuten edes ole linkkiä em. tapahtumiin. Netissä 
alvariinsa seikkailevalle noiden asioiden esille kai-
vaminen ei ole isokaan puuha, mutta kaikki eivät 
sitä halua tehdä. Ehkäpä tässäkin asiassa olisi liitolla 
ryhdistäytymisen paikka.

Vaikka Eurooppa on yhdistynyt EU:ksi, eivät liiken-
nesäännöt ole kaikkialla samat. Suosittelenkin että 
hankitte Autoliiton kirjan Autoillen Euroopassa ja 
myöskin luette sen tarkkaan. Rahaa saattaa säästyä 
satoja euroja.

Mukavia reissuja ja lämmintä kesää toivotellen

Kim Saarikoski

Päätoimittaja

SF-Caravan Espoo ry  perustettiin Matinkylän Säästöpankkiopis-
tolla 30.10.1975. Yhdistyksemme historiasta on artikkeli lehdessä. 
Vietämme 40-vuotisjuhlia Vihdin Pääkslahdessa 5.-7.6.2015. 
Luvassa on yhdessäoloa, saunomista ja runsaasti ohjelmaa lapsille 
ja aikuisille. 

Helmikuun alussa pohdittiin Caravan harrastuksen tulevaisuut-
ta Jyväskylän Laajavuoressa pidetyssä tulevaisuusseminaarissa 
7.2-8.2.2015. Aiheina olivat Matkailun edunvalvoja, Matkailu-
ajoneuvoharrastuksen asiantuntija ja Elämäntapasuuntaus – Har-
rastuksesta hyvinvointia.
Aiheet eivät olleet helppoja ja usein keskustelut menivät yhdis-
tystasolle. Kurssilaisten ajatukset aiheista olivat mielenkiintoisia 
ja keskustelut vilkkaita. Kurssille osallitui 80 henkilöä ympäri 
Suomea, mikä kertoo myös tulevaisuuden tuomien huolien jaka-
misen halusta. Kiitos liitolle ja kurssien vetäjille. 

Alkuvuodesta SF- Caravan ry järjesti kaksi kurssia Siuntion kyl-
pylässä: Laatua ja turvallisuutta leirintäalueille- ja Nykyaikaisen 
yhdistyksen kokoustekniikka, työkalut ja liiketoimintakurssi. 
Muistattehan hyvät yhdistyksemme jäsenet, että kurssit on tarkoi-
tettu yhdistysten luottamushenkilöille ja leirintäalueiden hoitajille 
ja liiketoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja asiasta kiinnostu-
neille yhdistyksen jäsenille. Ennakkotietoa koulutuksista saa liiton 
kotisivuilta Karavaanarit.fi.
Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää, että yhdistyksen 
toimihenkilöt ja aktiivit saavat päivityksen uusista laista ja muista 
viranomaismääräyksistä. Kiitos liitolle ja kurssien vetäjille.
 
Liittokokous on tänä vuonna Joensuussa. SF-Caravan Pohjois-
Karjala ry järjestää liittokokoustreffit Holiday Linnunlahdessa. 
Varaukset majoitus-, ruokailu- ja savusanaretkelle 30.4.2015 men-
nessä  Holiday Linnunlahden internetsivulla osoitteessa www.lin-
nunlahti.fi. Kaikki varatut palvelut maksetaan etukäteen. Treffin 
hinta 60€/matkailuajoneuvo. Treffijärjestelyt SF-Caravan Pohjois-
Karjala ry/Risto Eskelinen puh 050 344 4274.

Yhdistyksemme kevätkokous pidetään maanantaina 25.5.2015 

J.Rinta- Joupin tiloissa Kistolantie 3 01750 VANTAA. Terve-
tuloa tapaamaan hallituksen jäseniä ja keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. Toivon runsasta osaanottoa!

Kesä lähestyy kovaa vauhtia ja monet talveksi pysäköidyt 
matkailuajonevot lähtevät liikkeellle. Malttia, varovaisuutta ja 
kohteliaisuutta liikenteessä. Karavaanari on kaikkien kaveri.

Tapahtumia on sekä kotimaassa ja ulkomailla; FICC- rally 27.6- 
4.7 Kroatian PAG/ Novaljassa sekä Pohjoismaiset karavaanipäi-
vät Tanskassa. 5-11.7. Hämmästyttää, että tanskalaiset ovat va-
lineet tapahtuman ajankohdan niin, ettei Kroatiassa olevilla ole 
käytännössä mahdollisuutta osallistua Tanskan NCT- päiville.  
Yhdistyksen perinteiset tanssiteffit järjestetään 28-30.8.2015. 
Teemana on Kantri ja villinlännen meininki rivitanssi-opastuk-
sineen. Katso mainos lehdestä. Lauantaina meitä viihdyttää The 
Hollymakers orkesteri. Ohjelmaa on sekä aikuisille, että lap-
sille. Treffit ovat yhdeksännet Sappeella järjestetyt tanssitreffit. 
Ensimmäiset olivat vuonna 2007. Treffien vetonaula oli Lasse 
Hoikka ja Souvarit orkesteri. Tänä vuonna juhlistetaan vielä 
40-vuotista taivaltamme Kantrihenkeen. Tervetuloa siis naut-
timaan yhdessäolosta ja esiintyvistä taiteilijoista ja tarjoilusta.
Hyvää ja seikkailurikasta matkailukesää meille kaikille!

Juhlavuosi huipentuu Pääkslahdessa

Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry

Puheenjohtaja
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Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry 

puheenjohtaja

TervehdysHyvät ystävät!

Päivi Kulmala 
SF- Caravan Kerava ry 

 puheenjohtaja 

Yhdistyksemme vuosikokous lähestyy ja toivonkin että mahdol-
lisimman moni osallistuu tilaisuuteen. Vaikka nyt ei tehdäkkään 
henkilövalintoja on kuitenkin käsiteltävänä tarkeitä asioita.
Kokous pidetään Vantaan Energian jätevoimalalla johon meillä 
on mahdollisuus tutustua ennen kokouksen alkua. Ainakin jotain 
mielenkiintoista on luvassa, vaikka tiliasioista ei nyt niin paljon 
perustaisikaan. Paikan luonteesta johtuen toivotaan, että koko-
ukseen ilmoittaudutaan ennakkoon. Tästä on toisaalla ilmoitus 
lehdessämme.

Kesän lähestymisen huomaa muustakin kuin että kaasujalka 
alkaa vipattaa ja palo reissuun pahenee kuumeen lailla. Seu-
raava tapahtuma on Ajoharjoittelutapahtuma Helsinki Caravan 
Oy:n vieressä. Kannattaa tulla harjoittelemaan ajamista, taita-
vat opettajamme kyllä neuvovat miten yhdistelmän tai auton 
hallitseminen onnistuu parhaiten. Samalla voi vaikka suorittaa 
ajotaitomerkin.
Syksymmällä järjestämme Sirkustreffit Pääkslahdessa joihin 
kannattaa osallistua. Luvassa on monipuolista ohjelmaa. Viettä-
kää siis mukava viikonloppu lasten tai lastenlasten kanssa Pääks-
lahdessa, toki kaikki muutkin ovat tervetulleita.

Naapuriyhdistyksemme juhlivat 40-vuotista taivaltaan tänä 
vuonna. Onneksi olkoon etukäteen sekä Espoon että Vantaan yh-
distyksille. Me voimme puolestamme osoittaa oikeata Stadilaista 
karavaanihenkeä osallistumalla juhlatreffeihin sankoin joukoin.

Tavataan treffeillä ja baanalla.

Kevät on kivasti edennyt ja karavaanit heräilevät kohti kesää. 
Maanteillä ja keskustelupalstoilla huomaa kuinka kalusto li-
sääntyy liikenteessä. Kevätsiivoukset ja -huollot autoille sekä 
vaunuille ovat taas käsillä, mutta mikäpä onkaan mukavampaa 
puuhaa, kun siinä sivussa voi suunnitella tulevia lomareittejä.

Pääsiäisretki muuttuikin kävelyhetkeksi, kun metsä oli niin 
luminen ja märkä. Paistettu makkara ja nuotiokahvi maistui-
vat kävelyn jälkeen hyvälle luonnon Mölytuvassa. Seuraavana 
viikonloppuna puuhasteltiin Kangaslammella puu/ siivous-
talkoiden merkeissä. Siivoustalkoiden yhteydessä siivottiin 
rakennukset niin, että niihin jäi ainoastaan yhdistyksen omis-
tuksessa olevaa tavaraa, ja jäsenillä oli mahdollisuus hakea 
henkilökohtainen omaisuutensa pois. Kiitos kaikille puuhaan 
osallistuneille!

Kevätkokouskin alkaa olla lehden ilmestymisen aikoihin. Toi-
vottavasti kokouksessamme on mukavasti osallistujia. Kokous-
viikonloput ovat monesti mukavaa yhdessäoloa, kun päivän 
päätteeksi lämmittelemme saunaa ja istumme iltaa mölytuvalla.

Turvatreffejä odottelemme innolla suunnitellen. Treffit ovat 
Kangaslammella 15-17.5, mutta jo torstaina 14.5 alueellam-
me on mahdollisuus tarkistuttaa sammutinpullot. Ohjelmaa on 
suunnitteilla mukavasti. Paikalla voi mittauttaa kehonkoostu-
muksen, verensokerin ja verenpaineen jonka lisäksi saamme 
opastusta ensiapuun. Palokunta tulee paikalle ohjeistamaan 
alkusammutusta ja saamme jätteiden turvalliseen hävittämiseen 
opastusta, lapset myös leikin muodossa.  Iltaisin lämpiää sauna 
lammen rannalla ja 16.5 päätämme illan tanssipaviljongilla 
tanssin merkeissä. Tervetuloa joukolla mukaan treffeille!

Moni aloitteleekin toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa jo ke-
sälomiaan. Toivotaan oikein lämmintä ja aurinkoista kesäaikaa 
sekä mukava lomia kaikille!

www.kabe.se/� 

Vaihto Kabeen kannattaa aina
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Hei Ystävät ja  
mukavaa kevään aikaa
Taas on yksi talvi takana - vai onko? Kalenteri näyttää, että par-
haillaan pitäisi olla kevättalven parhaat pilkkikelit, mutta yli plus 
kymmenen asteen päivälämpötilojakin on jo koettu. Ne vähäiset 
lumet, jotka talven aikana satoi, sulivat hetkessä. Tosin tätä kir-
joittaessa on jälleen kylmempää ja takatalvi kurkistelee pohjoi-
sesta kylmine tuulineen.

No kevät on kuitenkin tuloillaan ja ajatukset on kesän tulevissa 
matkoissa. Mutta ennen matkalle lähtöä on kuitenkin hoidettava 
monta asiaa. On varmistettava, että seisontavakuutus on vaihtunut 
liikennekäyttöön tarkoitettuun, huollot on tehty ja että vaunu on 
katsastettu.

Mikäli kausipaikalla seisonutta vaunua on käytetty talvikauden 
aikana, on sinne varmasti kertynyt kaikenlaista tavaraa. Nämä 
on tietysti siirrettävä pois aiheuttamasta ylimääräistä painoa. Vii-
me aikoina onkin ollut paljon kirjoittelua matkailuajoneuvojen 
enimmäispainoista. Kuukausia suunniteltu lomamatka saattaa 
katketa pienen ylipainon takia ja lisäksi saa sakon ja ajokortti jää 
kuivumaan.  Ylipaino on tietysti myös turvallisuuskysymys. Kun 
nämä asiat ovat kunnossa, voi matkaa tehdä turvallisin mielin.
Henrylle iso kiitos edelliseen lehteen kootusta upeasta 40v histo-
riikista, joka oli todella kiinnostava. Kiitos myös jäsenille, jotka 
olette eläneet tätä historiaa ja toivon että olette jatkossakin muka-

na luomassa tulevaa historiaa. Myös yhdistykseemme liittyneet 
uudet jäsenet toivotan tervetulleeksi.

Kun tämä lehti ilmestyy, niin yhdistyksemme vuosikokous on 
jo pidetty. Kiitänkin kaikkia hallituksen erovuoroisia jäseniä 
panoksestaan ja onnittelut uusille hallituksen jäsenille. 

Pyrimme päivittämään nettisivumme www.sfc-vantaa.fi/ mah-
dollisimman pian kokouksen jälkeen. Sieltä löydät myös päi-
vämäärät tuleviin tapahtumiin. Tärkeimpänä tietysti 40v juh-
latreffit 15.-17.5., jotka vietetään Vantaan Tallilla.

Toivotan kaikille lukijoille hyvää kevään odotusta ja näh-
dään treffeillä.

Kari Koskinen 
SFC-Vantaa Ry puheenjohtaja
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Kokouskutsu

SF-Caravan Espoo ry:n kevätkokous
maanantaina 25.5.2015

klo 18.30
J. Rinta-Jouppi Oy:n tiloissa 
Kistolantie 3, 01750 VANTAA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
4. § määräämät asiat.

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu  
ennen kokouksen alkua.

SF-Caravan Espoo ry:n hallitus

Tiedustelut: Seppo Joensuu 040-1662 195

HELSINKI

SF- CARAVAN HELSINKI ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

pidetään keskiviikkona 20.5.2015 
kello 18.30

Vantaan Energian Jätevoimalalla osoitteessa: 
Långmosseninkuja 1, 01230 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen  
sääntöjen 4. § määräämät asiat.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 18.00.

Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Voimalaitoksen sääntöjen vuoksi pyydämme  
kokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan ennak-
koon yhdistyksen toimistolle 7.5.2015 mennessä 

joko sähköpostitse osoitteeseen Toimisto@sf-cara-
vanhelsinki.fi tai puhelimitse yhdistyksen sihteeri 

Armi Ylikorvelle, puh. 040 750 3929.

Tervetuloa!
SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

Kokouskutsu

Nuorin järjestäjä kakun koristelussa

M uisteluja naistenpäivistä
Vietimme Vantaan Tallilla perinteisiä naistenpäi-

viä 6.-8.3. Väkeä oli mukavasti ja tapahtumaa var-
ten tulleita ilahduttavasti.

Ohjelma noudatti myös jo vakiintuneita perintei-
tä: perjantaina miehet saunoivat vain tunnin, min-
kä jälkeen saunan valloittivat naiset pariksi tunnik-
si. Järjestäjät olivat varanneet sinne pientä purta-
vaa ja ihonhoitotuotteita.

Lauantaina oli ohjelmassa monenlaisia esittely-
jä: koruja, astioita, alusvaatteita, kynttilöitä, terve-
ys- ja kauneustuotteita, sisustustuotteita, käsitöitä 
yms. Laitettiinpa siellä geelikynsiäkin pientä korva-
usta vastaa halukkaille.

Tämän jälkeen saivat naiset nauttia lohikeittoa yli-
sillä ja jälkiruuaksi kakkua ja kuohuviiniä. Miehet ja 
lapset nauttivat keittonsa talolla kera kahvin ja tuo-
reen pullan.

Illalla pistettiin ylisllä jalalla koreasti ja pidettiin ar-
pajaiset. Valitettavasti karaokelaitteet eivät toimi-
neet, mutta kansa viihtyi siellä kuitenkin.

Tuntui siltä, että vieraat viihtyivät ja olivat tyytyväi-
siä. Tuote-esittelyyn olisi kuitenkin toivottu enem-
män ihastelijoita. Järjestäjiä harmitti esittelijöiden 
puolesta, he olivat antaneet huimat palkinnot arpa-
jaisiin, mutta heidän myyntinsä ja yleisön kiinnos-
tus oli aivan olematonta.

Kuuluttaisinkin nyt Teitä kertomaan vaikkapa al-
lekirjoittaneelle mitä mahdollisesti ensi vuonna toi-
voisitte ohjelmaan.

Hyvää kesän odotusta
t: Paula Laine
puhelin 040 5744 774
email: paula.i.laine@gmail.com
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Juhlatreffit 5.-7.6. 2015
Vihdin Pääkslahdessa

TIEDUSTELUT: Leiripäällikkö Mika Rosten 0500 945088
	 	mika.rosten@saunalahti.fi
  Seppo Joensuu 040 1662195
  seppo.joensuu@gmail.com

SF-Caravan Espoo ry 40 VUOTTA

H Teemana 70-luku, paras asu palkitaan

H Perjantaina karaoketanssit vetäjänä Pauli Huusko

H Lauantain 40-vuotisjuhlat alkavat lipunnostolla klo 10.00

H Juontajana laulaja trubaduuri Ari Hermanni Heinonen

H Kakkukahvit juhlateltoissa

H Peppi ja Maddaleena viihdyttävät lauantaina

H Vauhdikkaita laululeikkejä, taikatemppuja, kasvomaalauksia

H Keittotarjoilu soppatykistä, pitkäpöytä juhlateltoissa

H Kilpailuja ja ohjelmaa kaikenikäisille, Pappamopot, poniratsastusta

H Lauantaitanssit Axent yhtyeen tahdittamana, valitaan paras asu

Treffimaksu 25 €/ vaunukunta, sisältäen valosähkön ja saunan
Kausipaikkalaiset 10€/ vaunukunta
Treffeillä valosähkö
Markiisien ja etutelttojen käyttö kielletty treffeillä

Tipulassa näyttely: Historiaa ja kuvia menneiltä ajoilta

Tule juhlimaan kanssamme!
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1975 Tästä kaikki alkoi
Neljä perhettä, Siukosaaret, Kosomaat, 
Niemiset ja Lönnqvistit kutsuivat ka-
ravaanarit Ekan perustavaan kokouk-
seen Matinkylän Säästöpankkiopistolle 
30.10.1975. Kutsu lähetettiin kaikille Es-
poon ja Kauniaisten karavaanareille. Suu-
rin osa kuului silloin Helsingin kerhoon. 
Kokouksessa oli läsnä 94 karavaanaria ja 
perustetulle kerholle valittiin ensimmäi-
nen johtokunta.

Puheenjohtajaksi valittiin Harri Lönnqvist, 
varapuheenjohtajaksi Leena Laakso, sih-
teeriksi Kai Merkelin, varasihteeriksi Mat-
ti Willamo ja jäseniksi Reijo Järvinen, Sai-
ja Pohjolainen, Heikki Raevaara ja Anna-
Maija Siukosaari yhteensä1+8 henkilöä. 
Rahastonhoitajaksi valittiin Seppo Laiso. 
Kerhon liittymismaksuksi päätettiin 30 mk 
ja päätettiin, että jäsenmaksua ei peritä. 
Oma vaunualue oli tärkein tavoite ja sitä 
päätettiin etsiä lehti-ilmoittelulla. Espoon 
kaupungin kanssa aloitettiin keskustelut 
oman virkistysalueen saamiseksi kerholle. 
Vuoden lopussa kerhon jäsenmäärä oli 73.

1976 Kerho siirtyi SF-Caravanin nimen 
alle, kun se rekisteröitiin SF-CARAVAN 
ESPOON - KAUNIAISTEN KERHO 
ry:ksi 15.1.1976. Yhdistyksen vuosiko-
kous määräsi liittymismaksuksi 30 mk ja 
jäsenmaksuksi 35 mk.  Ohjelmatoimikun-
ta ja Tekninen toimikunta aloittivat toi-
mintansa. Johtokunnalle annettiin myös 
valtuudet ajotaitotoimikunnan perustami-
seen. Kerhon ensimmäinen merkki, teki-
jänä Tauno Kauramäki, näki päivänvalon. 
Oman alueen etsintä tuotti tulosta ja syk-
syllä kerho teki sopimuksen Lohjansaaren 

Espoon yhdistyksen historiaa vuosilta 1975-2014
hotelli- ja kurssikeskuksen kanssa. Anssi 
Siukosaari toimi liiton sääntötoimikun-
nassa vuonna 1976 ja Tektossa vuosina 
1969-71.

1977 Yhdistys lähetti jäsenistölle vuo-
den aikana 6 kiertokirjettä. Yhdistyksen 
jäsenmäärä oli kasvanut 333:een. Liiton 
tehtävissä toimivat seuraavat Ekalaiset: 
leiritoimikunnassa Ossi Kosomaa ja Harri 
Lönnqvist, Tektossa Reijo Kämäräinen ja 
tiedotustoimikunnassa Leena Laakso.

1978 Keväällä julkaistiin oma jäsentie-
dote EKANAARI, vastaavana toimittajana 
toimi Seppo Pietiläinen. Tiedote ilmestyi 
3 kertaa. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 
421. Helsinki ja Ekalaiset järjestivät yh-
teistreffit Vihdin Pääkslahdessa. Raimo 
Nieminen toimi liiton ajotaito- ja leirintä-
toimikunnassa vuosina 1978-1980 ja Es-
ko Rahkonen teknillisessä toimikunnassa 
vuosina 1978-1985. Liiton nimittämä vuo-
den karavaanari oli Ossi Kosomaa.

1979 Päätapahtuma oli kerhon järjestä-
mät Liiton valtakunnalliset syyspäivät Oit-
taan leirintäalueella 24-26.8.1979 Yhteis-
työ oli mutkatonta ja kerho sai kiitosta jär-
jestelyjen onnistumisesta. Leiripäällikköi-
nä 426 vaunukunnan syyspäivillä olivat 
Ossi Kosomaa ja Kalevi Mäenpää. Seppo 
Pietiläinen toimi Liiton PR toimikunnassa 
vuosina 1979-1992. Vuoden aikana järjes-
tettiin 13 tapahtumaa. Jäsenmäärä oli 550 
vaunukuntaa.

1980 Vuosikokouksessa 15.1.1980 valit-
tiin Harri Lönnqvistin seuraajaksi puheen-
johtaja Seppo Pietiläinen 31.3.1980. Oi-

keusministeriö hyväksyi nimenmuutoksen 
merkittäväksi yhdistysrekisteriin, jolloin 
viralliseksi nimeksi tuli Espoon - Kauni-
aisten Matkailuvaunuyhdistys SF-Caravan 
ry. Yhdistyksen 5-vuotistreffit pidettiin 12 
- 14.9.1980 Oittaan leirintäalueella. Ohjel-
ma oli runsas ja villilänsihenkinen. Alueen 
saluuna täyttyi lehmipojista. Ohjelmassa 
oli mm. tanssitytöt ja ”Tappelu”. Baari-
mikko pöydän alle ja sheriffi vei rähinöit-
sijät  putkaan.

1981 Yhdistys järjesti kuudet treffit. 
Lohjansaaren aluesopimus loppui tou-
kokuun alussa. Keväällä alkoi työryhmä 
suunnitella Otahallissa Espoossa lomien 
jälkeen pidettäviä ESPORT 1981 urheilu- 
ja vapaa-aika messuja varten järjestettävää 
karavaanariosastoa. 001 vankkurit (malli 
villilänsi) ja jatkuvasti pyörivä diakuva-
sarja saivat messuilla kiinnostuneen vas-
taanoton.

1982 Yhdistys sai järjestääkseen Ete-
lä-Suomen valtakunnalliset talvipäivät 
5-7.3.1982 Oittaalla, Espoossa.  Talvi-
päivien symbolina oli suuri sähköistetty 
Amalia lumiukko, joka nostettiin Liiton 
puheenjohtajan ympärille. Sitten Amalia/ 
Tengström hiihti avajaistilaisuuteen.  Yh-
distys sai tehtäväkseen järjestää toisenkin 
liittotasoisen tapahtuman saman vuoden 
sisällä. Syysliittokokous pidettiin hotelli 
Espoossa. Espoon kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja toivotti liittokokousedus-
tajat tervetulleiksi. Liittokokousedustajia 
oli ennätysmäärä: 41:stä yhdistyksestä oli 
edustettuna 37 ja kokousedustajia oli 105.  
Jäsenmäärä 902. 

1983 Yhdistys toimi isäntänä Etelä-
Suomen Karavaanareiden SOS-treffeillä 
Oittaalla. Treffien tuotto 17 000 markkaa 
Luovutettiin SOS-lapsikylätoiminnan hy-
väksi. Tapahtuma oli kolmas SOS-lapsiky-
län hyväksi järjestetyistä treffeistä. Parin 

Leirikalusteita 1970-luvulta

FICC 2014
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vuoden jälkeen jäsenten oli taas mahdol-
lista yöpyä Lohjansaaressa.

1984 Ensimmäiset yhdistyksen Ritanaarit 
lyötiin kevätkokouksessa. Ensimmäinen 
Ritanaari oli idean isä Esko Rahkonen 
numerolla 0, numero 1 oli Urho Joutsen-
rinta, numero 2 oli ensimmäinen naisri-
tanaari Aino Lönnqvist, numero 3 Paavo 
Valkonen. Vuoden EKANAARIKSI va-
littiin Markku Wettenhovi. Jäsentiedote  
EKANAARI siirtyi väriaikakauteen kun 
nro 1:n kansilehti painettiin nelivärisenä. 
Kari Lahtinen toimi Liiton teknisessä toi-
mikunnassa vuosina 1984-85 ja  Seppo 
Pietiläinen toimi Caravan lehden toimi-
tusneuvostossa vuosina 1984-1999. Jäsen-
määrä oli 1164.

1985 Markku Wettenhovi toimi Liiton 
Leiritoimikunnassa vuosina 1985-1987. 
Länsiväylässä nro 39 15.5.1985 oli otsik-
ko: Karavaanarit kuumina Espoon kau-
pungille. ”Meitä potkitaan päähän lujaa 
ja harkitusti, pihisevät espoolaiset kara-
vaanarit eli espoolaiset matkailuvaunu-
lomailijat. Espoon kaupunki päätti tämän 
kuun alussa pönkittää ulkoilualueiden ta-
loutta nostamalla karavaanarien osuutta 
alueiden käyttömaksuissa. Hinnankoro-
tus sai monen matkailuvaunun omistajan 
pyyhkimään kylmää hikeä otsaltaan, pe-
räti 360 % entistä suuremman summan 
vuodessa saa ulkoilualueen aktiivikäyt-
täjä kaivaa kukkarostaan. Pohjimmiltaan 
tämä on yleisöpalvelua, puolustautuu 
ulkoilualueiden isännöitsijä Matti Lei-
kas, sitä vain ei moni tunnu ymmärtävän. 
Olet oikeassa Leikas, karavaanarit eivät 
ymmärrä sinua, se selvisi karavaanarien 
kokouksessa Hirsalassa.” 

1986 Ekanaari lehdessä käynnistettiin 

vaunutestit, joista jotkut tahot pitivät ja 
jotkut eivät. Yhdistyksen ensimmäiset 
naisten hoitamat treffit järjestettiin loka- 
marraskuun vaihteessa Kultahiekalla. Vau-
numäärä näillä treffeillä nousi 183:een. 
Harri Kallberg toimi SF- Caravan liiton 
teknisessä toimikunnassa vuosina 1986-
1990.  Yhdistyksen jäsenmäärä oli 1417 
jäsentä.

1987 Ossi Kosomaa toimi Liiton halli-
tuksessa vuosina 1987-89. Yhdistys oli 
mukana perinteisillä SOS-treffeillä Mai-
niemessä, jonka tuotto 5 mikroaaltouunia, 
astianpesukone ja pölynimuri luovutettiin 
SOS-lapsikylälle Tapiolassa. Liiton nimit-
tämä vuoden karavaanari oli Seppo Pieti-
läinen. Jäsenmäärä oli 1592.

1988 Yhdistys oli mukana Etelä-Suomen 
karavaanareiden SOS-lapsikylätreffeillä 
Vantaan tallilla. Tuotto 12 000 markkaa 
luovutettiin (tavarana) SOS-lapsikylälle 
Tapiolassa. Etelä-Suomen karavaanarit 
ovat tukeneet vuoteen 1998 mennessä 
SOS-lapsikylän toimintaa kuudesti. Jä-
senmäärä 1703.

1989 Yhdistyksen syyskokous päätti 
muuttaa yksimielisesti yhdistyksen nimen 
muotoon SF-Caravan Espoo ry. Muutos-
paine johtui liiton nimen muuttumisesta 
SF-Caravan ry:ksi. Ekaanari lehti koki 
täydellisen muodonmuutoksen. Siirryttiin 
A4- kokoon ja kolmipalstaiseen sivuun. 
Yhdistys lupautui Valtakunnallisten syys-
päivien 25-27.8.1989 isännäksi, kun liitto 
ei löytänyt järjestäjää. Yhdistyksen 2000:s 
jäsen oli elo – syyskuun vaihteessa liitty-
nyt tapiolalainen Kari Hämäläinen. Hän 
sai SF-Caravan jäsennumeron 52088.

1990 Seppo Pietiläinen oli Liiton hal-

lituksen jäsen vuosina 1990-1999, josta 
puheenjohtajana vuosina 1991-1999. Yh-
distyksen 15-vuotisjuhlat vietettiin 31.8.-
2.9.1990 Espoossa Oittaan leirintäalueella. 
Lainaus SF-Caravan ry:n puheenjohtajan 
Börje Tengströmin tervehdyksestä: ”Olen 
joskus avajaispuheessani maininnut, että 
synnyttämämme lapsi SF-Caravan ry, on 
jo kasvanut aikuiseksi, hankkinut itselleen 
arvostetun aseman yhteiskunnassa ja että 
tulevaisuus näyttää lupaavalta. Nyt voi-
sin todeta, että seuraavakin jälkipolvi on 
samassa asemassa, kun jo paikallisyhdis-
tykset täyttävät 15 vuotta. Me Margaret-
han kanssa toivotamme yhdistykselle ja 
sen jäsenkunnalle jatkuvaa menestystä.” 
Lainaus Espoon kaupunginjohtaja Pekka 
Löyttyniemen puheesta: ”Karavaanarit 
ovat nykyajan matkailijoita. He edustavat 
90-luvun modernia ihmistä, joka haluaa 
vaativan työelämän vastapainoksi ehdo-
tonta vapautta ja irrottautumista arkisista 
kuvioista. Matkailuvaunut ja autothan so-
veltuvat tuohon tarkoitukseen mitä parhai-
ten, liikuttiin niillä sitten kotimaassa tai 
kaukana maailmalla. Toivon juhlillenne 
mitä parhainta menestystä.”

1991 Simo Töyrä toimi Liiton Matkailu-
toimikunnassa 1991-1996.

1995 Yhdistyksen 20-vuotisjuhla vietet-
tiin toukokuun lopulla Oittaalla tanssien 
merkeissä. Samassa yhteydessä pidettiin 
karavaanaripäivät. Kaukaisimmat vieraat 
olivat Pietarsaaresta. ESMYn treffit Me-
diHelin hyväksi pidettiin Kiljavalla. Ra-
haa kertyi 30 000 markkaa. Jäsenmäärä 
oli 1808.

1996 Juha Rakkola valittiin yhdistyksen 
hallitukseen. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
1736.

1997 PM-päivät pidettiin Vaasassa. Kaik-
kiaan 500 yksikköä osallistui treffeille. 
Varsinaiset ensimmäiset nuorisotreffit pi-
dettiin Kultahiekalla. Leiripäällikkönä oli 
Jarkko Jaksola ja apulaisleiripäällikköinä 
Sanna Rakkola ja Mika Wettenhovi. Jä-
senmäärä oli 1592.

1998 Juha Rakkola valittiin yhdistyksen 
neljänneksi puheenjohtajaksi. Yhteistyö 
Helsingin yhdistyksen kanssa alkoi. Juha 
Rakkola ja Toivo Katajisto (Helsingin pj) 
allekirjoittivat sopimuksen 3.3.1998. Yh-
distyksen jäsenmäärä oli 1674.

1999 ESMYn MediHeli treffit pidettiin 
Pääkslahdessa. Treffien tuotto oli 56 000 
markkaa. Jäsenmäärä 1690.

Lippurivistö Juhlaliittokokouksessa 2014.
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2000 Juha Rakkola valittiin SF-Caravan 
ry:n liittohallitukseen, jossa hän toimii 
edelleen. Yhdistyksen 25-vuotisjuhla oli 
elokuussa Pääkslahdessa. Paikalla oli 
177 yksikköä, joista espoolaisia 61. PM-
päivien 2001 järjestelyt alkoivat jo vuon-
na 2000. Nämä järjestettiin yhteistyössä 
Helsingin yhdistyksen kanssa. Espoon ja 
Helsingin lehtiyhteistyö alkoi. Espoon 
päätoimittajana Martti Monto ja Helsin-
gin Kim Saarikoski. Espoon, Helsingin, 
Pirkanmaan, Lahden ja Turun yhdistyk-
siin liittyneiden jäsenten treffit järjestet-
tiin toukokuun lopulla Messilässä. Jäseniä 
1662.

2001 Pohjoismaiset Karavaanipäivät 
olivat Leppävaaran urheilupuistossa 8.-
15.7.2001. Leiripäällikönä toimi Niklas 
Alexandersson. Osallistujia oli Tanskas-
ta, Norjasta, Ruotsista, Virosta ja tietysti 
Suomesta. Helteisessä heinäkuussa saim-
me viettää onnistuneen treffitapahtuman 
ja tutustuttaa pohjoismaiset ystävämme 
pääkaupunkiseudun nähtävyyksiin. Uu-
sien jäsenten treffit Espoon, Karkkilan, 
Lahden, Loimaan, Pirkanmaan, Turun ja 
Vantaan yhdistysten kanssa Krapurannas-
sa, Oripäässä. Jäseniä oli 1662.

2002 Juha Rakkola nimitettiin SFC-
Markkinointi Oy:n hallitukseen, jossa 
hän toimii edelleen. Hannu Kivikoski on 
toiminut liiton leiritoimikunnassa vuo-
desta 2002 alkaen. Minna Joensuu oli 
nuorisokerhon puheenjohtajana vuosina 
2002-2007.  Elotreffit järjestettiin Pääks-
lahdessa. Leiripäällikkönä toimi Helsingin 
yhdistyksen Kim Saarikoski.  Jäsenmäärä 
oli 1643.

2003 Hemmo Hyypiä toimi leirintätoimi-
kunnassa vuosina 2003-2008. Lehtiyhteis-

työ laajeni kolmen yhdistyksen väliseksi, 
kun Vantaa tuli mukaan. Nuorison syys-
myrsky Virroilla. ”Nuorisokerholla on ta-
pana järjestää tällaisia tapahtumia kahdesti 
vuodessa. Aktiivisimpia ovat olleet 13-30 
vuotiaat henkilöt.” sanoi liiton kerhon pu-
heenjohtaja Minna Joensuu. Jäsenmäärä 
oli 1655.

2004 Kerava tuli mukaan lehtiyhteistyö-
hön. Lehdestä tuli kokonaan nelivärinen. 
Kolmen yhdistyksen yhteiset Valotreffit 
järjestettiin Vantaan Tallilla. Jäsenmäärä 
oli 1595.

2005 Yhdistyksen 30-vuotisjuhlat pidet-
tiin Pääkslahdessa 20.5-22.5.2005. Leiri-
päällikkönä oli Maarit Joensuu. Treffien 
teemana oli 1970-luku. Paras 1970-luvun 
asu palkittiin. Jäsenmäärä 1587.

2006 Espoon, Helsingin ja Vantaan 
yhdistykset järjestivät Alhovuoren las-
kettelukeskuksessa Venetsialaiset 25.-
27.8.2006 Paikalla oli Karavankokit opas-
tamassa grilliruuan valmistusta. Perjantai-
illan erikoisuutena oli Dag Lindholmin 
järjestämä valo-urku-musiikki show lam-
men vastarannalla. Musiikki ja tunnelma 
herkisti yleisön kyyneliin. Elokuun lau-
antai- illan viihdyttäjä oli tanssiorkesteri 
Karibia. 

2007 Espoon ja Helsingin yhdistykset 
järjestivät treffit uusille jäsenille Pääks-
lahdessa. Minna Joensuu valittiin SF- Ca-
ravan ry:n liittohallitukseen, jossa hän 
toimii edelleen. ESMYn MediHeli treffit 
järjestettiin Pääkslahdessa 8-10.6.2007. 
Tapahtuman tuotto 8500 euroa lahjoitet-
tiin jo seitsemännen kerran MediHelil-
le. Pääministeri Matti Vanhanen vieraili 
alueella. Treffeillä oli 203 vaunukuntaa. 
Yhdistys järjesti Tanssitreffit Sappeella 
21.-23.9.2007. Perjantaina viihdytti Pet-
ri & Axent orkesteri ja lauantaina Lasse 
Hoikka ja Souvarit. 

2008 Yhdistys järjesti Caravan suurtans-
sit  Sappeella 5-7.9.2008. Lauantai-illan 
artistina toimi Tommi Soidinmäki. 

2009  Juha Rakkola valittiin SF-Caravan 
ry:n liittohallituksen  varapuheenjohtajak-
si. Hän hoiti pestiä vuosina 2009-2012. 
ESMY järjesti Hyväntekeväisyystreffit 
Pääkslahdessa 5.-7.6.2009 MediHelin hy-
väksi. Järjestimme perinteiset CARAVAN 
SYYSTREFFIT Sappeella 11.-13.9.2009. 
Syystanssien artistina oli Minna Sirkiä. 
Yhdistys teki sopimuksen Espoon kaupun-
gin kanssa vaunuvuokra-alueesta Espoon 
Puolarmaarissa. Alue on tarkoitettu mat-
kailuajoneuvojen säilytykseen. Alueelle 
mahtuu 66 matkailuajoneuvoa.

2010 Yhdistys täytti 35 vuotta. Sappeen 
tanssitreffien yhteydessä nautittiin kakku-
kahvit.

2011 ESMYn Hyväntekeväisyystreffit pi-
dettiin 27.-29.5.2011 Pääkslahdessa. Me-
diHelin toiminnan loppuessa oli jouduttu 
etsimään uusi hyväntekeväisyyskohde. 
Tällä kertaa kerättiin varoja Lastenkli-
nikan osasto 10 tukemiseksi. Treffituot-
to nousi 8000 euroon. Liiton nimittämä 
vuoden karavaanari oli Minna Joensuu. 
Yhdistyksen omia treffejä vietettiin Sap-
peella. Tanssitreffien teemana oli Back to 
the 60´s Party!  Jäsenmäärä oli 1501.

2013 Seppo Joensuu valittiin yhdistyksen 
viidenneksi puheenjohtajaksi. Edeltävät 
puheenjohtajat olivat Harri Lönnqvist 
1975-1979, Seppo Pietiläinen 1980-1991, 
Markku Wettenhovi 1992-1997 ja Juha 
Rakkola 1998-2012. Juha Rakkola jatkaa 
yhdistyksen varapuheenjohtajana. ESMYn 
Hyväntekeväisyystreffit järjestettiin jäl-
leen kerran Pääkslahdessa 7.9.6.2013. 
Treffeillä saatiin kerätyksi peräti 10 000 
euroa Jorvin Sairaalan lastenosastojen 
hyväksi.  Minna Joensuu valittiin SF- 
Caravan ry:n varapuheenjohtajaksi. Yh-
distyksen omat treffit pidettiin Sappeella 
Juice Leskisen hengessä 27.-29.9.2013. 
Orkesterina oli Taiteilijaelämää Band. Jä-
senmäärä oli 1469.

2014 Toukokuussa 17.-18.5.2014 SF-
Caravan ry juhli 50-vuotista taivaltaan. 
Järjestäytyneitä karavaanareita on tällä 

Leila ja Juha Rakkola tervehtivät pääministeri Matti Vanhasta.

30-vuotisjuhlat Pääkslahdessa vuonna 2005.



12

hetkellä noin 63 500. Hämeenlinnassa pi-
dettiin 50-vuotisjuhlaliittokokous ja valta-
kunnalliset juhlatreffit sekä Juhlakonsertti, 
jossa esiintyi Riku Niemi Orchestra solis-
teina Johanna Iivanainen ja Pepe Willberg. 
Liitokokouksen yhteydessä jaettiin ainut-
kertainen liiton juhlamitali henkilölle, 
joka on pitkäaikainen oman yhdistyksen 
tukipilari. Jäsenyhdistykset saivat ehdot-
taa yhtä henkilöä. Espoon yhdistys valitsi 
mitalin saajaksi pitkäaikaisen sihteerin 
Martti Monton. Liitto järjesti Porissa 81. 

FICC-Rallyn 27.7.-1.8.2014. 
FICC-Rallyn yhteydessä pi-
dettiin FICC vuosikokous, 
jossa valittiin tämän kan-
sainvälisen leirintämatkailu-
järjestön hallituksen jäsenet 
seuraavalle kolmivuotiskau-
delle. Suomen ehdokas SF-
Caravan ry:n varapuheen-

johtaja Minna Joensuu tuli valituksi FICC 
hallitukseen. Yhdistys järjesti perinteiset 
syystreffit 26.-28.9.2014 Sappeella. Treffit 
pidettiin Caravan Kantri teemalla. Orkes-
teriksi saimme Dag Lindholmin avustuk-
sella Karjaalta lähtöisin olevan Suomen 
kantrimusiikin menestyneimmän orkes-
terin legendaarisen Country Expressin. 
Tapahtuma onnistui hyvin ja treffivieraat 
nauttivat rivitanssista ja kantrimusiikista. 
Jäsenmäärä oli 1406.

2015 Vuosi tuo mukanaan uusia haas-

teita. Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlat 
vietetään Pääkslahden vaunualueella pi-
dettävien treffien yhteydessä 5.-7.6.2015. 
Luvassa on paljon ohjelmaa: yhdessäoloa, 
synttärikakkua, lihasoppaa, musiikkia, tai-
kuutta ja tarinaa.

Oman Caravan alueen puuttuessa SF-Ca-
ravan Espoo ry:n toimihenkilöt ja aktiivit 
ovat perinteisesti suunnanneet energiansa 
liiton toimintaan kouluttajina, kehittäjinä 
ja asiantuntijoina ja hallitusjäseninä.  

Lähdeluettelo:
Historiikki 1975-1985 Espoon-Kauniaisten-Matkailu-
vaunuyhdistys SF-Caravan ry, koonnut Marita Hans-
tröm, Aino Lönngvist, Juhani Yliviirre
Historiikki 1985-1990 koonnut Seppo Pietiläinen
Espoon yhdistyksestä kerättyä 1995-2004 koonnut 
Martti Monto
LOMA EDESSÄ MÖKKI TAKANA, SF-Caravan ry 
2013

Historiaa vuosilta 1975-2014 koonnut 
Seppo Joensuu 

Viime kesänä nautittiin helteistä Porin FICC-Rallyssa. Tänä 
vuonna helteitä lienee tiedossa ihan yhtä paljon, sillä FICC-Ral-
ly järjestetään Kroatiassa, Pagin saarella 27.6.–4.7. Pag on vain 
hiukan Zadarin kaupungista pohjoiseen ja helposti saavutetta-
vissa joko sillan kautta etelästä tullessa tai lyhyellä lauttayhtey-
dellä pohjoisen suunnasta. Suomalaisilla on paljon hyviä muis-
toja vuoden 2010 tapahtumasta, joka järjestettiin Umagissa, Ist-
rian niemimaalla. 

Kroatia on karavaanarillekin mukava matkailumaa. Leirintä-
alueita löytyy ja niistä monet ovat todella hienoja. Tämän vuo-
den FICC-Rally järjestetään Novaljan kaupungin lähellä olevalla 
Straskon leirintäalueella, joka on saksalaisen sisarjärjestömme 
DCC:n luokittelussa yksi parhaista leirintäalueista koko Adrian-
meren rannalla. Alue on todella suuri, sillä siellä on noin 1500 
leirintäpaikkaa ja näiden lisäksi suuri määrä bungaloweja. Pai-
kat ovat pääosin suuria ja kaikilla paikoilla on sähkön lisäksi ve-
si, televisio ja Internet-yhteys. Tapahtuman ympäristön pitäisi 
siis olla kunnossa! 

Kroatiassa on monenlaista kiinnostavaa nähtävää. Historiallis-
ten kaupunkien, kuten Zadarin tai Splitin, lisäksi luonnonpuis-
tot ovat suosittuja vierailukohteita. Kaupungeista löytyy paljon 
Rooman vallan aikaisia historiallisia vierailukohteita Pulan co-
losseumista Splitin Diocletianuksen palatsiin. Krkan luonnon-
puistossa puolestaan voi ihailla huikeita vesiputouksia ja naut-

tia hienoista kävelyreiteistä. Lisäksi Kroatiassa on tarjolla pal-
jon erilaisia ohjelmapalveluita laivaretkistä koskimelontaan ku-
miveneillä tai kajakeilla.

Kroatian FICC-Rallysta lisää tietoa löydät osoitteesta 
www.ficcrally2015.hr tai sivustolta www.karavaanarit.fi

Mikä FICC?
FICC eli Fédération Internationale de Camping, Caravanning et 
Autocaravaning on kansainvälinen leirintämatkailun kattojär-
jestö, joka juhli 80-vuotista taivaltaan vuonna 2013. Ensimmäi-
nen kansainvälinen FICC-rally järjestettiin vuonna 1933 Hamp-
ton Court Parkissa Etelä-Englannissa. Osallistujia oli tuolloin 
390 henkilöä seitsemästä eri maasta. He edustivat kolmeatois-
ta eri järjestöä. Rallyt ovat jääneet järjestämättä ainoastaan so-
tavuosina 1940-1947.

Nykyisin FICC järjestönä on kasvanut niin, että siihen kuuluu 
seitsemänkymmentä järjestöä 38 eri maasta eri puolilta maa-
ilmaa. Jäseniä näissä järjestöissä on yhteensä yli 2,5 miljoo-
naa. Minna Joensuu on FICC:n hallituksen kautta aikojen kol-
mas suomalainen jäsen.   

TEKSTI: MINNA JOENSUU

Kesäreissuun Adrianmeren rannalle? FICC-Rally Kroatiassa houkuttelee
Suomalaisten pitkä pöytä keräsi katseet 
Umagissa 2010.

Kroatialaiset leirintäalueet ovat hyvin 
hoidettuja ja kauniita.

Iloisia ja märkiä koskenlaskijoita Splitin lähis-
töllä Nuorison FICC-Rallyssa 2012.

ESMYn treffituoton luovutus Jorvin sairaalan 
lastenosaston edustajille vuonna 2013.
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Mistä on kyse?
Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän ja matkailuauton käsitte-
lystä kiinnostuneille karavaanareille tarkoitettua kilpailutoimintaa. 
Caramba on mielenkiintoinen ja taitoa vaativa harrastus kaikille, 
joilla on urheiluhenkeä. 

TalviCaramba 2015
Kilpailu järjestettiin 21.2.2015 Rajamäellä melko sateisessa kelissä, 
välillä satoi vettä ja välillä räntää. Kilpailua isännöi jälleen kerran 
SF-Caravan Hyvinkään seutu ry.

Laakson kentällä ei tänäkään vuonna kilpailtu talviolosuhteissa, 
mutta sohjoinen ja jäinen kenttä toi haastetta kilpailuun. 

Rajamäellä oli ensimmäistä kertaa mahdollista ajaa Carambaa myös 
matkailuautolla ja paikalle saapuikin kaksi yksikköä.  Matkailuautol-
la ajetaan samat kuviot kuin yhdistelmällä ja omalla autolla. 

Matkailuautosarjan myötä oli kilpailijoita sitten kasassa peräti 12, 
joka on lähes yhtä paljon kuin kesäkauden kilpailuissa. Kilpailemaan 
oli tultu Kokemäeltä asti.

Yleisöä oli sateisesta säästä huolimatta paikalla runsaasti, liekö tuo 
matkailuautosarja houkutellut uteliaita paikalle.

Yhdistelmäsarjan voittoon ajoi tiukan toisen kierroksen jälkeen Hel-
singin yhdistyksen Janne Kallio. Toiseksi kurvaili Helsingin yhdis-
tyksen Ilari Lepola ja kolmanneksi Väst-Nylandin yhdistyksen Toni 
Westerlund. Matkailuautosarjan voittoon ajoi Juhani Peteri ennen 
Kristian Rehnforsia; molemmat Helsingin yhdistyksestä. 

TalviCaramba aloitti taitoajokauden

Vuoden 2015 talvikilpailun tulokset ovat:

Matkailuvaunuyhdistelmä
 1. Janne Kallio Helsinki
 2. Ilari Lepola Helsinki
 3. Toni Westerlund Väst-Nyland
 4. Kimmo Oinas Vantaa
 5. Bror-Erik Nyholm Väst-Nyland
 6. Lasse Vähä-Vahe Kokemäen seutu
 7. Ralf Hietaniemi Väst-Nyland
 8. Jari Nurmi Hyvinkään seutu
 9. Esko Vuorinen Hyvinkään seutu
10. Timo Aho Helsinki

Matkailuauto
 1. Juhani Peteri Helsinki
 2. Kristian Rehnfors Helsinki

Päätuomari Olof Bussman 
toivottaa kaikki tervetulleiksi

Makkara maistui tauolla

Kuviot vaihdetaan tauolla, Olof Bussman 
mittaa ja Ralf Hietaniemi sekä Timo Aho 
asentavat keiloja

Keila kaatuu myös matkailuautolla

Hieno suoritus

Lasse Vähä-Vahe nostaa 
numeron, Birgitta Bussman 
on valmiina kirjaamaan

Tulospalvelu toimi autosta käsin

Keilat ohitetaan tarkasti

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI
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knaus.�

weinsberg.�

Sky Traveller 500 D
Fiat-alustan paketti 2 109€
Sky Traveller -paketti 1 198€
Integrointipaketti 970€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€.
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Markiisi 747€
Radio-cd mp3 -soitin 241€
Ulkoluukku oikealla takana 284€

Sky Traveller 600 DKG
Fiat-alustan paketti 2 109€
Sky Traveller -paketti 1 198€
Integrointipaketti 970€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€ 
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€
Takatallin ovi kuljettajan puolella 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Suuri 190l jääkaappi 889€
Markiisi 883€
Radio-cd mp3 -soitin 241€

Sky Traveller 650 DG SuperLight
Fiat-alustan paketti 2 109€
SL-paketti 1 579€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€, 
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€,
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€
Takatallin ovi kuljettajan puolella 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Suuri 190l jääkaappi 889€
Markiisi 1 001€
Radio-cd mp3 -soitin 241€

Sky Traveller -kampanja

Ovh: 71 581€ – Säästö 8 891€
Kampanjahinta

62 690€

Ovh: 72 052€ – Säästö 10 462€
Kampanjahinta

61 590€

Ovh: 65 459€ – Säästö 9 469€
Kampanjahinta
59 990€

600 MG
Fiat-alustan paketti 2 428€
Weinsberg Smart -paketti 944
2.3l 130hv Moottori 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metalliharmaa ohjaamo 298€
Radio-cd mp3 -soitin 241€
Ohjaamon pimennysverhot (Remis) 667€
Markiisi 811€
Takatallin ovi vasemmalla 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl CS 30mbar -paineensäädin 278€

700 DG
Fiat-alustan paketti 2 428€
Weinsberg Smart -paketti 944€
2.3l 130hv Moottori 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metalliharmaa ohjaamo 298€
Radio-cd mp3 -soitin 241€
Ohjaamon pimennysverhot (Remis) 667€
Markiisi 1 001€, Takatallin ovi vasemmalla 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl CS 30mbar paineensäädin 278€
Suuri 190l Jääkaappi 889€

CaraHome-kampanja

Säästö jopa
10 462€

Ovh: 61 447€ – Säästö 7 157€
Kampanjahinta

54 290€

Ovh: 65 526€ – Säästö 7 936€
Kampanjahinta

57 590€

Säästö jopa
7 936€

Cartrade
Pikkukorventie 2
37150 Nokia
Puh. 03 341 5444
www.cartrade.�

Pro-Caravan Finland 
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska
Puh. 020 728 9222
www.procaravan.�

Lomapalvelu
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela
Puh. 045 277 3251
www.lomapalvelu.�

Arctic Motorcaravan
Käpyläntie 6
94450 Keminmaa
Puh. 016 280 220
www.arcticmc.�

Caravan Larvanto
Kartanonkatu 9
70700 Kuopio
Puh. 017 5800 645
www.caravanlarvanto.�

Knaus ja Weinsberg myyjäsi:
Markkinointi Mika Lehtinen
Liesitie 2
27230 Rauma 
Puh. 02 822 5144
www.mikalehtinen.net

Tule kaupoille!
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Matkamme alkoi Helsingistä 12.11.2014 
laivalla ja Travemündeen saavuimme 13.11 
myöhään illalla. Ensimmäinen yöpyminen oli 
Lyypekissä Schönböckenin Campingplazis-
sa.  Aamulla jatkoimme etelää kohti. Baden 
Badenista suunnistimme Oberridiin joka on 
Schwarzwaldissa. Siellä vuoren kupeessa oli 
tosi upeat maisemat ja lehmät käyskentelivät 
rinteillä. 

Sateinen sää, mutta karttaa katsoessani ajat-
telin että poikkean Sveitsin puolelle Baselin 
kautta. Tunneleita pitkin suurin osa, mutta 
rajamuodollisuuksiahan ei enää ole, joten 
jostain peltojen halki tupsahdimme Ranskan 
puolelle. Camping Le Passe-Loup löytyi ilta-
hämärissä. Paikan omistaja puhui ranskaa ja 
muutaman sanan saksaa, joten ei hätää. Kyllä 
suomalaiset pärjää maailmalla ja yöpaikka 
saatiin.
 
Aamulla jatkettiin matkaa kohti Lyonia. Ru-
tusakin vinkit ja leiskat oli printattu tietys-
ti mukaan, mutta harmiksi Rhônen laakson 
merkitty leirintäalue olikin jo kiinni. Taas 
oli suojelusenkeli mukana, sillä viereeni 
parkkeerasi yksi rouva ja minä heti kysele-
mään seuraavaa leirintäaluetta. Rouva pyysi 

kotiinsa, että katsomme heidän kotikoneelta 
seuraavaa leirintäaluetta. Olisi ollut tosi kau-
kana ja ilta jo hämärtyi, joten rouva ehdotti 
että jäämme hänen pihalleen yöksi. Oli aina-
kin turvallinen ja iltaa istuimme heidän 172 
vuotta vanhassa kivitalossa. Tämä rouva osasi 
hyvin englantia koska tyttärenlapset asuvat 
Englannissa.

Aamulla matka jatkui kohti Avignonia ja nyt 
oli leirintäaluekin jo tiedossa. Camping Baga-
tellessa olimme kolme päivää, sillä Avignossa 
oli paljon katseltavaa mm Paavin palatsi, joka 
on rakennettu vuosina 1335-1364. Näkemi-
sen arvoinen tämä Palais des Papes. Täällä-
kin tapasimme suomalaisia ja heiltä saimme 
vinkkejä Espanjan puolen leirintäalueista. 
Avignosta lähdettyämme saavuttiin Giro-
naan, Espanja ja leirintäalue oli varsin suuri, 
yli 1000 paikkaa. Santa Christina nimeltään. 

Benicarlossa oli seuraava yö ja sääkin oli 
muuttunut lämpimäksi ja auringon 
paistetta  oli sopivasti. 

24.11 saavuimme Santa Polaan jossa 
vietimme pidemmän ajan. Täällä oli 
tuolloin noin kymmenkunta suoma-
laisyksikköä ja heti tultuamme moni 
tuli tervehtimään. Todella mukavaa. 
Santa Polan leirintäalue on tiivis, noin 
460-paikkainen ja kadut on nimetty eri 
maiden ja paikallisilla paikkakunnil-

la. Alue on vanha appelsiinilehto ja näkymät 
ovat kaupungin yli. Myös suolavuoret näkyvät 
selkeästi leirintäalueelta. Santa Polan leirin-
täalueen aitauksessa koristaa kaunis kopio 
Dama de Elchen veistoksesta. Alkuperäinen 
"Dama de Elche" veistosta säilytetään Espan-
jan arkeologisessa museossa Madridissa.

Joulumme ei ollut perinteinen. Riisipuuroa 
oli tietysti, mutta joulukinkku vaihtuikin 
villisikaan. Mureaa lihaa ja ähkyltäkin väl-
tyimme kun ei ollut porkkana-, lanttu- ja pe-
runalaatikkoja. Leirintäalueen omistaja piti 
meistä talvehtijoista hyvää huolta jakamalla 
jokaiselle joulukassit, jossa oli appelsiineja, 
puna- ja valkoviiniä sekä pikku kassi ja lippis 
sekä pikku kalenteri. Huomaavaista!

Emme toki olleet paikoillamme koko aikaa 
vaan teimme myös omatoimiretkiä lähiym-
päristöön vuokra-autolla.  Elx eli Elche joka 

Naiset seikkailulla maailmalla, 

Avignon palatsi

Avignon palatsi

Oberrid

Ranskattaren olohuone

Santa Pola ja kulkupeli

Dama de Elche

talvi Espanjassa ja Portugalissa
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on noin 17 km Santa Polasta. Täältä löytyy 
Euroopan suurin jalkineiden outlet sekä 
valtava palmupuisto. Taatelipalmut joita on 
yli 200 000 kpl kuuluvat mm. UNESCO:n 
maailmaperintökohteeseen.  Kiertoajelulla 
kävimme Jijonassa, Alcoissa, Benimantellissa 
ja Polopissa. 

Kolmen kuninkaan kulkueen Alcoissa väite-
tään olevan maailman vanhimman ja juhla on 
Espanjassa hyvin tärkeä, sillä tietäjät kame-
leineen toimivat siellä joulupukin vastinee-
na. Kuninkaat saapuvat illalla ja yöllä tam-
mikuun 5 päivänä eli meidän Loppiaisena. 
Kävimme myös  Alicanten Castillo de Santa 
Barbara-linnoituksessa. Näkymät olivat joka 
suuntaan hienot. Autolla pääsi aika ylös ja 
loppumatka sujui kävellen. 

Jostain sain käteeni Uusi Costa Blancan leh-
den, taisi olla Torrevieja ja Torre market, jos-
ta minulle selvisi miksi esim. Elx - Elche tai 
Alacant - Alicante kirjoitetaan kahdella eri 
tavalla. Lainaus lehden artikkelista : " Kyllä, 
asuinympäristömme on kaksikielinen. Sen 
kielen, mitä tavallisesti tarkoitamme puhues-
samme espanjan kielestä, nimi on castellano. 
Sen toisen kielen nimi on valencia. Oikeas-
taan kyse ei kuitenkaan ole kahdesta täysin 
erillisestä kielestä, vaan pikemminkin saman 
kielen eri murteista." Taas viisastuttiin.

Vuosi vaihtui rauhallisesti ja ilotulitus oli hy-
vin vaisua. Muutama raketti ammuttiin ran-
nalta ja se oli siinä. Leirintäalueen asukkaat 
sen sijaan jaksoivat seurustella yömyöhään 
iloisesti skoolaillen. 

Santa Polasta lähdimme 12.1. kohti Portuga-
lia. Yövyimme Aranjuesissa, joka on noin 
50 km päässä Madridista. Lähellä virtaa Rio 
Tajo ja sen rannoilla oli valtaisa hanhiparvi 
joka kääkätti varsin äänekkäästi heti aamulla. 
Varmaan toivottivat hyvää huomenta. Seuraa-
va etappi piti olla Ciudad Rodrigossa, mutta 
leirintäalue olikin lopettanut toimintansa tai 
oli avoinna vain kesäkuukausina, en saanut 
selvyyttä, joten eteenpäin ja rajan yli. Gouvei-
ja Beira Alyan Camping Quinta das Cegon-
has oli avoinna joten yövyimme siellä. Täältä 
Portoon oli vielä n 170 km. Eli matka taittui 
yllättävän nopeasti, koska ajoimme moottori-
teitä ja liikenne oli vähäistä.

14.1 saavuimme Vila Nova de La Gaia Cam-
ping Orbitur Madalenaan pienen epämiellyt-
tävän kokemuksen kera. GPS:ään oli laitettu 
oikea osoite, mutta jostain syystä GPS yritti 
ohjata meidät alle 2 m kadulle. Siinä kohdin 
alkoi pikkaisen ahdistaa ja pysäytin auton hä-
tävilkut päällä. Katu oli yksisuuntainen joten 
perään oli tullut jo muutama auto. Samaan 
aikaan tuli jostain ovesta pieni nainen pik-
kaisen englantia puhuen ja sanoi että aja vaan 
suoraan, on ne muuttoautotkin siitä menneet. 
Eipä tullut kysyttyä että minkä kokoinen 

muuttoauto oli. Läpi päästiin ja autokin ihan 
ehjänä, mutta kokemuksena ei kovinkaan ki-
va.  
Leirintäalueelta on rannalle noin 1 km, mutta 
Atlantin aallot pauhasivat niin voimakkaasti, 
että ne kuuluivat hyvin autolle asti. Täällä 
olimme muutaman päivän, koska tyttäreni 
koira oli ilmoitettu 2-päiväiseen koiranäyt-
telyyn. Sateinen sää ei suosinut Porton kau-
punkivisiittiä ja kokemus katujen kapeudesta 
ei houkuttanut isolla autolla Portoon, joten 
kävelimme vain lähistössä ja rannalle kun 
oli poutaista. Aallot olivat tuolloinkin 4-5 
metrisiä. Näyttely meni hienosti ja tuliaisina 
Portugalin muotovalion titteli ym. 

Santa Pola Costa Nova

Kristus-patsasCastillo de Santa Barbara Alicante

Polo

Porton kapeat kadut
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Tämän jälkeen olikin hyvä jatkaa matkaa ja suuntana oli Aveiro. 
Aveiroa kutsutaan Portugalin Venetsiaksi, eikä ihme, sillä kaupun-
kiin johtavia kanavia/ jokia löytyy jonkin verran ja turistia kuljettavia 
gondoleita oli paljon. 

Sää oli kuitenkin pilvinen ja kolea, joten gondoliin emme menneet. 
Aveiron lähistöllä on saari/niemeke nimeltä Costa Nova ja sieltä löytyi 
erikoisen värikkäitä taloja. Löytyy raitoja pystyyn ja vaakaan sekä 
kirkkaita värejä jokaisen makuun.

Ennen saapumista Lissaboniin tyttäreni bongasi samanlaisen Kristus-
patsaan kuin Rio de Janeiron sokeritoppavuorella, vaikkakin jalus-
ta, jolla tämä patsas seisoo, on huomattavasti korkeampi. Mahtaako 
kukaan tietää onko samanlaisia Kristus-patsaita muitakin kuin nyt 
nämä kaksi? 

Portugalin rannikolla tuuli oli paikoin hyvinkin kovaa ja se sai ajami-
sen tuntumaan epämukavalta. Säitä ei voi etukäteen tilata ja on vain 
sopeuduttava tilanteisiin maltilla. Moni sanookin, että Portugaliin 
kannattaakin tutustua keväällä tai syksyllä. Seuraavana olivat Cascais 
ja Faro vielä siis Portugalin puolella. 

Faro on vehreä luonnostaan ja mielestäni kaunista seutua näin tam-
mikuussakin. Farosta suuntasimme Espanjan puolelle Huelvaan, Ca-
diziin ja Tarifaan. 

Tarifan leirintäalue Camping Rio Jara on Espanjan eteläisin kohta 
josta Afrikkaan on vain 15 km. Gibraltarin salmen ylittäminen sujuu 
Tarifasta Tangeriin nopeasti katamaraaneilla. 

Hieman mietimme poikkeaisimmeko Tangerissa, mutta tulin siihen 
lopputulokseen ettei tähän reissuun Afrikka kuulu. Tiedä vaikka tytöt 
olisi vaihtuneet laumaan kameleita kun kauppamiehiä ovat siellä. 
Tarifasta suuntasimme kohti Gibraltaria. Visiitti jäi kuitenkin lyhy-
eksi, sillä köysirata ei ollut toiminnassa ja tippukiviluolassa käynti 
olisi vienyt yli 3h. Väkeä oli tungokseen asti, joten joka paikkaan ei 
tarvitse mennä. 

• Bürstner -matkailu-
autot nyt meiltä

• Vuoden 2015 uutuudet.  
Ennakkomyynti on 
käynnissä !

• Poistamme esittely-
kalustoamme upein 
tarjouksin

• Suuri lisävaruste- 
 ja varaosavalikoima!

• Asiantunteva 
henkilöstö 
palveluksessasi.

• Bürstner -matkailu-
autot nyt meiltä

• Vuoden 2015 uutuudet.  
Ennakkomyynti on 
käynnissä !

• Poistamme esittely-
kalustoamme upein 
tarjouksin

• Suuri lisävaruste- 
 ja varaosavalikoima!

• Asiantunteva 
henkilöstö 
palveluksessasi.

2015

Tervetuloa tekemään 
hyvät kaupat!

Tervetuloa tekemään 
hyvät kaupat!

www.helsinkicaravan.fi

Mestarintie 2, 01730 Vantaa, puhelin (09) 276 6560

Verkko kaupastamme  
löydät monipuolisen 

valikoiman lisä
varusteita ja varaosia! Seuraa meitä myös 

Facebookissa!

Costa Nova

Aveiro ja gondolit

Gibraltar häämöttää
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Seuraava yöpyminen oli Marbellassa, Ca-
bopino Camping. Täällä suihkutilat olivat 
erinomaiset ja varsinkin lapsille tarkoitettu 
suihkutila oli prinsessamaisen hieno ja hinta-
kaan ei ollut paha 16 €/yö. Almerian Camping 
Cabo de Gata oli hiljainen leirintäalue, mutta 
yhden yön paikkana ok. Täältä suuntasimme 
La Marina Resortiin, joka oli iso leirintäalue 
vesipuistoineen ja saimme yhdeksi yöksi pai-
kan eli täyttä oli täälläkin. Vesipuisto toimii 
kesäkuukausina, joten liukumäet jäivät ko-
kematta.

Helmikuun alussa tulimme uudelleen Santa 
Polaan. Olimme noin 3 viikkoa poissa ja pa-
lattuamme huomasimme kuinka luonto oli 
alkanut kukkimaan. Mantelipuut puhkesivat 
kukkaan helmikuun lopulla ja niitäkin oli 
pakko päästä kuvaamaan. 

Pienet iris-liljat, helmililjat ja monia monia 
muita kauniita kasveja kukassa. Myös pääka-
dulla olevat puut alkoivat työntää uusia lehtiä. 
Eikä ihmekään, sillä maaliskuun alussa läm-
pötila päivällä oli + 28 C. 

8.3. Santa Polan omistaja vietti leirintäalu-
een 50-vuotisjuhlia. Leirintäalueen asiakkaat 
oli kutsuttu syömään paellaa ja nauttimaan 
musiikista viinin kera. Paellapannu oli mah-
tava, noin 2 m halkaisijaltaan ja kokkeja hyö-
ri hämmentämässä pitkillä lapioilla. Pitkiä 
pöytiä oli tenniskentällä tiuhassa ja suoma-
laisetkin kokoontuivat omaksi ryhmäkseen. 
Paella maistui erinomaiselta ja tarjoilu pelasi. 
En tiedä kuinka myöhään juhlinta jatkui, sillä 
aamulla leirintäalueella oli tosi hiljaista.

Santa Polassa olemme vielä viikon verran 
ja sitten matka jatkuu kohti Andorraa, sieltä 
Pyreneitten yli Ranskaan ja Saksaan. Kotiin 
tulemme juuri Pääsiäiseksi.

Matkamme on ollut upea ja ainakin täällä 
olemme kokeneet mukavaa yhteisöllisyyttä 
kansallisuudesta huolimatta. Toisten kanssa 
juttu luistaa paremmin ja toisille hyvää huo-
menta/ hyvää päivää riittää. Seppo Parkkonen 
on kertonut kokemuksiaan Caravan lehdessä, 
joten Santa Pola on tullut tutuksi monelle ka-
ravaanarille ja myös meille täällä Santa Polas-
sa. Pyöräretkille en ole ehtinyt vaikka Seppo 

on kutsunut. Eli täällä harrastetaan myös 
liikuntaa ja antaahan ilmasto jo erinomaiset 
puitteet siihen mahdollisuuden. Vaikka lii-
kenne ajoittain on vilkasta niin mielestäni ja-
lankulkijat ja pyöräilijät huomioidaan hyvin.
Täällä emme ole kokeneet kaamosväsymys-
tä tai muutakaan vetämättömyyttä. Ruoka 
on hyvää ja torilta saa tuoreita vihanneksia 
ja hedelmiä edullisesti. Ilmasto on sopiva ja 
ilmeisesti suolajärvillä on positiivinen vaiku-
tus mm astmaatikoille ja reumasta kärsiville. 
Lapsen kanssa matkustaminen ei ole ollut 
vaikeaa ja hyvin hän on kehittynyt ja oppinut 
konttaamaan sekä nousemaan pystyyn vaikka 
tilaa asuntoautossa ei kovin paljon ole. 

Seikkailumme lähenee siis loppuaan, mutta 
vielä on koettavaa ja nähtävää. Toivon Teille 
ja myös itselleni turvallisia kilometrejä ja pal-
jon iloista mieltä.

Santa Polasta kesäisin terveisin Fay, 
Nina ja Tuire Sonntag

Mantelipuun kukintaa Santa Polan 50v-juhlapaella
Pitkän pöydän tunnelmaa

Santa Polan omistajat ja flamencotanssijat

Pikku-karavaanari Fay
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Vembu-Tembumaa on täysin yksityisessä 
omistuksessa oleva koko perheen puu-
hamaa. Alue perustettiin vuonna 2002 ja 
lieneekin monelle suomalaiselle tuttu lo-
mailukohde. Puuhapuisto on muuttunut 
alkuajoistaan paljonkin ja sinne yritetään 
saada joka vuosi jotain uutta, tänä vuonna 
alueelle asennetaan muutama laserampu-
marata isoilla screeneillä.  

Vauhdikkaasta viihteestä nauttivat voivat 
ajella erilaisilla autoilla ja mönkijöillä. 
Kulkupelejä on erilaisia joten kaikenikäi-
sille lapsille löytyy sopiva ajopeli alle. 
Jos haluaa liikkua itse, on alueella myös 
erilaisia pomppulinnoja ja trampoliineja, 
joita ainakin nettisivujen kuvien mukaan 
löytyy moneen makuun. 
 
Perheen vesipedoille löytyy myös uima-
altaita ja vesiliukumäkiä. Osa altaista sopii 
myös pienille lapsille. Kun uiminen alkaa 
kyllästyttämää, voi kiipeilytaitojaan ko-
keilla Tarzan- radalla tai sännätä pelaa-
maan pelihalliin.
Alueella sijaitsee myös useampia ravinto-
loita ja allasbaari. Jos omatoiminen ruo-
kailu on enemmän mieleen, voi eväänsä 
nauttia puistossa sijaitsevilla grillipisteillä. 
Kaiken huvittelun jälkeen voi rentoutua 
saunan löylyissä jotka niin ikään kuuluvat 
hintaan.

Meille karavaanareille valmistuu täksi ke-
säksi leirintäalue johon tulee myös pieni 
kahvioterassi. Leirintäalueella voi yöpyä 
omassa matkakodissaan tai vuokrata mö-
kin. Myös telttailu on mahdollista. 

Vembu-Tembumaan lähistöllä toimii myös 
kaksi kirpputoria ja moottoripyörämuseo.
Hinnat vaikuttavat edullisilta, päivälippu 
on 17€ ja se mahdollistaa kaikkien laittei-

den käytön ja muun hauskanpidon koko 
päiväksi. Eläkeläiset selviävät kympillä ja 
alle metrin mittaiset kokonaan ilmaiseksi.
Vembu-Tembumaa sijaitsee alle 30 kilo-
metriä Tallinnan keskustasta joten se sopii 
hyvin pidemmän reissun pääte- tai aloi-
tuspisteeksi.

Vembu-Tembumaa 
- mielenkiintoinen matkailukohde Virossa

Yhteystiedot ja lisäinfoa:
Vembu-Tembumaa 
Keskuse tee 2, 75518 Kurtna, 
Saku vald, Eesti
info@vembu-tembumaa.ee, 
puhelin +372 6719155 

OPI KÄSITTELEMÄÄN YHDISTELMÄÄSI PAREMMIN!
Yhdistystemme ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat käytettävissäsi

AJOHARJOITTELUTAPAHTUMASSA

n Harjoitteluradan suorittaneiden kesken arvotaan lahjakortti
n Lauantaina 9.5. paikalla Autoliitto vastaamassa matkailuun

 liittyviin kysymyksiin
n Helsinki Caravan Oy esittelee kevään 2015 mallistoaan

n Kahvi- ja mehutarjoilu

Harjoittelu tapahtuu tarkoitusta varten merkityllä, suljetulla radalla omalla autolla
sekä yhdistysten hankkimalla matkailuvaunulla.
Yhdistysten ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat paikalla opastamassa yhdistelmän 
käsittelyssä sekä vastaamassa kysymyksiisi.
Paikalla on mahdollista suorittaa myös ajotaitomerkkejä sekä yhdistelmällä että 
matkailuautolla.
Yhdistykset ovat hankkineet paikalle merkkisuoritusta varten myös matkailuauton.

järjestää: SF- Caravan Espoo ry  SF- Caravan Helsinki ry

9.-10.5.2015 klo 10.00-15.00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, Mestarintie 2, Keimolanportti

Ajamaan haluavia muistutetaan siitä, että omat vetopeilit tulee olla mukana.
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Lähilammella on viihtyisää 
kesällä ja talvella!
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Lähilampi Caravan alue täyttää tänä kesänä 35 vuotta. Sen perus-
tamispäätös syntyi aikanaan hyvien tähtien alla. Se on kestänyt 
ajan myrskyt. Tämän enempää en tässä tarinoi historiasta, men-
käämme nykypäivään. Muutamia mainesanoja itse alueesta ja sen 
käyttäjistä: Se on tarkoitettu vain SF-Caravanin ja sen sisarjärjes-
töjen jäsenistön käyttöön. Lähilampi sijaitsee Klaukkalan taajaman 
pohjoispuolella Nurmijärvellä. Alue on metsäinen rinne jossa mat-
kailuvälineet voidaan sijoittaa mukavasti eri tasoihin. Kaikki paikat 
ovat sähköistetyt ja alue on valaistu.  Puusto ja vaunujen sijoittelu 
auttaa siihen että ”oman pihan” viihtyvyys moninkertaistuu. Kau-
sipaikkalaisten lisäksi on Lammella tilaa satunnaisille kulkijoille. 
Alueelle mahtuu 220 vainua ja siellä on hyvät peruspalvelut. Pää-
rakennuksessa Koppilassa on toimisto ja maksuliikenne asiat ja 
sauna, suihkut, miesten ja naisten WC. Sen takkatuvassa on videot 
ja joitakin lasten pelejä.  Pesupiste-rakennuksessa sijaitsee kaksi 
suihkua ja lastenhoitotila sekä pyykkikone.  Alueella on kolme grilliä 
yhteisiä turinailtoja varten. Piha-alueella on lasten leikkikenttä ja 
tarpeelliset vempaimet. Alueella on kaksi tekolampea, joista suu-
rempi on uintikelpoinen. Lammen matala pää on turvallinen pienille 
lapsille, Veden laatu tutkitaan vuosittain. 

Alueella käyttäjät arvostavat eri vuodenaikoina sen rauhallista 
ilmapiiriä ja sen puhdasta ilmaa, kuulasta syyssäätä ja marja - sie-
nimetsiä. Narisevaa pakkaslunta anturan alla. Kevään ja kesät lin-
tujen konserttia sekä käen kukuntaa, jotka eivät maksa mitään. Ja 
lopuksi sokeria pohjalla, ystäviä, joiden kanssa vietetään yhdessä 
lukemattomia muistorikkaita hetkiä.  

Tarkempia tietoja saat Lähilammen uusilta kotisivuilta,  www.
lahilampi.fi  tai puhelinkoneen avulla 050 357 5526. Voit myös poi-
keta tutustumaan alueeseen jonakin sinulle sopivana viikonloppuna. 
Sydämellisesti tervetuloa! 

Lähilammella on viihtyisää 
kesällä ja talvella!

Oivallisen kausipaikan tarjoaa 

kesällä ja talvella. 
Nurmijärvi Lähilammentie 71, 01860 Perttula 

Puh. 050 357 5526 

lahilampi@elisanet.fi 

 
 

TEKSTI: OSMO LEHTOALHO
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RINTA-JOUPIN  
AUTOLIIKE

KOSKELONTIE 21,  
ESPOO

Turun moottoritieltä 5 km

KEHÄ III
RÖYLÄ

KOSKELO
VANHAKARTANO
KULLOONMÄKI

KOSKELO
VANHAKARTANO

Hämeen-
linnan-
tieltä 4,2 km

Uusi Caravan-myymälä avattu
pääkaupunkiseudulle
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Turun moottoritieltä 5 km
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KOSKELO

VANHAKARTANO
KULLOONMÄKI

KOSKELO
VANHAKARTANO

Hämeen-
linnan-
tieltä 4,2 km

Edustamme uusia  
Hymer, Carado, 

Pössl ja LMC
-matkailuautoja.
Tule tutustumaan.

Valitse omasi 
yli 250 vaihtoehdosta 

osoitteessa 
rinta-jouppi.com 

tai auto.fi

Kaikista voit tehdä kaupat  
meillä Espoossa.

Meillä
vaihdossa käyvät

mm. nämä

Meiltä löydät 

JÄTTI- 

VALIKOIMAN 

MATKAILU-

AJONEUVOJA

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

 
 

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

Jukka Heino
044 971 2525

Sampo Paavilainen
050 420 1106
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Caravan lehdessä 2/2015 oli artik-
keli Ruotsin ruuhkamaksuista. Aihe 
kiinnosti ja tutustuin Ruotsin kuljetus-
hallituksen kotisivuihin selvittääkseni 
kuinka ruuhkamaksua käytännössä 
peritään.

Ruotsissa käytetään ruuhkamaksujärjestel-
mää Tukholmassa ja Göteborgissa. Maksut 
koskevat 1. tammikuuta alkaen sekä Ruotsin 
että ulkomaan rekisterissä olevia ajoneuvoja. 
Aiemmin maksut koskivat ainoastaan Ruot-
sin rekisterissä olevia ajoneuvoja. Maksu-
järjestelmä on täysin automaattinen. Mak-
suaseman ohitus rekisteröidään ja ajoneuvon 
omistajalle lähetetään lasku.

Maksetaanko ruuhkamaksuja kaiken-
laisista ajoneuvoista? 
Ruuhkamaksuja maksetaan henkilöautoista, 
kuorma-autoista ja alle 14 tonnia painavista 
busseista. Maksua ei peritä hälytysajoneu-
voista, ajoneuvonostureista ja yli 14 tonnin 
painoisista busseista, eikä moottoripyöristä 
ja mopoista.

Eri maksu eri aikoina
Ruuhkamaksua peritään ajoneuvoista, jotka 
ohittavat maksuaseman maanantaista perjan-
taihin ajalla 06.00 – 18.29. Maksua ei peritä 
viikonloppuisin, pyhäpäivinä, pyhäpäivän 
aattopäivinä eikä heinäkuussa.

Jotta maksu todellakin vähentäisi liikennettä, 
maksun suuruus riippuu vuorokauden ajas-
ta – maksu on korkein niinä aikoina, jolloin 
liikennettä on yleensä eniten. Ruuhkamaksu 
on Tukholmassa 10–20 SEK ja Göteborgis-
sa 9-22 SEK kellonajasta riippuen. Maksun 
enimmäismäärä ajoneuvoa ja vuorokautta 
kohden on 60 kruunua.

Miten maksan? 
Maksuasemalla ei tarvitse pysähtyä mak-
samaan. Kun ajat ajoneuvollasi maksuase-
man ohi, kamera tallentaa kuvan ajoneuvosi 
rekisterikyltistä. Kuva lähetetään Ruotsin 
Kuljetushallitukselle (Transportstyrelsen), 
jossa ajoneuvo tunnistetaan. Tämän jälkeen 
Kuljetushallitus lähettää laskun Ruotsin re-
kisterissä olevien ajoneuvojen omistajille. 
Ulkomaan rekisterissä olevien ajoneuvojen 
osalta Kuljetushallitus tekee yhteistyötä 
laskutuskumppanien kanssa. Kyseinen las-
kutuskumppani lähettää laskun ajoneuvon 
omistajalle.

Mistä tiedän miten paljon ruuhkamak-
sua minun on maksettava? 
Kun ajat maksuaseman ohi, näet voimassa 

olevat maksut digitaalisista tiedotuskylteistä 
kyseisessä tienkohdassa.

Ulkomaan rekisterissä olevien ajoneuvojen 
osalta Ruotsin Kuljetushallitus (Transports-
tyrelsen) tekee yhteistyötä laskutuskump-
panien kanssa. Kyseinen laskutuskumppani 
lähettää laskun ajoneuvon omistajalle. Las-
kussa on tieto maksuaseman ohituskerroista 
ja päiväkohtaiset summat edellisen kalen-
terikuukauden ajalta sekä laskutettava ko-
konaissumma. Laskun summan tulee olla 
Kuljetushallituksen ruuhkamaksujen tilillä 
viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä.

Viivästymismaksu, jos laskua ei makseta 
ajallaan

Jos et ole maksanut laskua ajallaan, 
Ruotsin kuljetushallitus laskuttaa 500 SEK:n 
lisämaksun.

Yllä oleva teksti on Sveriges Transportsty-
relsenin suomenkieliseltä sivulta, jossa asi-
asta kerrotaan vielä yksityiskohtaisemmin. 
Pääset lukemaan asiasta tarkemmin osoit-
teesta http://transportstyrelsen.se/en/Other-
languages/Suomi-Finnish/Ruuhkamaksut-
Tukholmassa-ja-Goteborgissa/

Seppo Joensuu

Ruuhkamaksut Tukholmassa ja Göteborgissa 1.1.2015 alkaen

K&K Kivinen Oy
Valimontie 3,  T u u s u l a ,  S u l a n  a l u e 

puh. Karo Kivinen 0400 439 579, Kari Kivinen 0400 817 217

www.kkkivinen.fi

M e i l t ä  m y ö s  v a h v a t 
B i s o n - p e r ä k ä r r y t !

K y s y  t a r j o u s ! M.A.T.
JÄSENLIIKE

Vuoden 2012 
Hobby-

kauppias!

Muutama uusi vaunu heti-toimitukseen! 
Tai silloin kun haluat!

M AT K A I L U VA U N U J E N 
E R I K O I S L I I K E !

Tule ja  näe UPEA 2015-MALLISTO!

Näe myös legendaarinen 
jenkkivaunu Airstream (ikä 38v)!

www.hobby-caravan.de
Kostenlose Kataloghotline: 0800-MEINHOBBY (0800-634646229)

 Besuchen Sie uns auch auf Facebook

Ein Highlight von vielen. Das volle Programm 

der Saison 2015 erleben Sie auf dem Caravan 

Salon in Düsseldorf und ab Herbst bei Ihrem 

Hobby Händler.

 MEIN HOBBY IST SPONTAN

DER NEUE 
ONTOUR
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Nautinnollinen, rentouttava, virkis-
tävä ja kehittävä vapaa-aika oli-
si aivan mahtavaa. Arjen huolet ja 
murheet taakse jättävä lomanen 
toivottava, kavereiden kera vielä 
viihdyttävä, mistäkös sen löytäisi. 
No mutta, sinähän olet karavaanari 
ja kaikki tämä on saatavillasi. Nau-
ti harrastuksestasi, pääset pitkälle 
ja lähelle, yhteisön luo tai yksinäi-
syyteen,  omalla tavallasi, omalla 
ajallasi, omat tarpeelliset asiat mu-
kanasi. 

Tiedon kultaa
Kuinka ollakaan, sitä on taas tullut vietet-
tyä kevättalven viikonloppuja liiton semi-
naareissa ja koulutuksissa. Paljon on saatu 
tiedon jyviä, uskomatonta kuinka paljon 
meidänkin vapaa-ajan touhussa on asioita, 
joita pitää huomioida, hallita, hyväksyä, 
kehittää ja toteuttaa. Olemme saaneet jaet-
tavaksi tietoa mm turvallisuudesta, tästä 
tullaan kertomaan jäsenille mm Turvat-
reffeillä. Ovatkos kaikki jo nähneet sen 
vaunun polttovideon? Haluaisitko olla 
viereisessä vaunussa? Mitäs teet jos tilan-
teeseen joudut? 

Varautumista ja vastuunkantoa vaaditaan 
paljon, jokaiselta. Siksi muistutellaan taas 
katsastusten, koeponnistusten ja vakuu-
tusten tärkeydestä. Ja vakuutuksessa ei 
kannata liikaa pihistellä. Vaikka vaunu ja 
autokin pitää olla katsastettuja ja vakuu-
tettuja, niin myös sinulla ja perheelläsi 
kannattaa olla vähintään vapaa-ajan tapa-
turmavakuutus. Nimimerkillä ”kokemus-
ta on”, kun nuorena tuli pihistettyä auton 
lisävakuutuksessa ulkomaille matkatessa, 
arvatkaa olikos kiva lomareissun 4. päivä-
nä kaivaa 10.000 mk (yli 3 kk:n palkka) 
korjaamolle (lomabudjetti taisi olla 1500 
mk + bensat), siinä sitä oli lomafiilis ties-
sään, kun lainatutkin rahat loppuivat .  

No muutakin tietoa on saatu, pilvipal-
velua kehitellään arkistojen säilytykseen 
ja sitä kautta tiedonkulun nopeuttamiseen 
hallituksen kesken. Hallitus istui myös 
koulunpenkillä saamassa rautaisannoksen 
yhdistystoiminnan periaatteita ja pykäliä. 
Mutta koska tämä on harrastustoimintaa 
ja tehdään vapaaehtoisesti, ei kaikki hyvä 
tapahdu hetkessä eikä varsinkaan yksin. 
Tarvitaan siis kavereita, apuja ja karavaa-
narihan on kaikkien kaveri.  Siksi jos tun-
net tai edes hiukan osaat auttaa sihteeriä 
pilvipalvelussa, niin kiitollisena apuasi 
otan vastaan.  Nyt alkaa olla voimat vähis-
sä, kun koneen äärellä saa olla työpäivät 

ja näköjään vapaa-ajatkin. Välillä kaipaan 
jo metsään, joten onneksi pääsiäisenä on 
tavoitteena laavuretki. Toivottavasti ilmat 
suosivat ja löydämme perille.

Vihreää kultaa
Viime aikoina on paljon nostettu esiin 
metsän parantava ja virkistävä vaikutus 
ihmiseen.  Karavaanialueiden lähistöllä 
on yleensä paljon metsiä ja ulkoilureit-
tejä. Aivan kuten Kangiksellakin, jossa 
meillä on rauhaisa ja primitiivinen alue 
aivan metsän siimeksessä. Pääsemme 
nauttimaan puhtaasta luonnosta ja luonnon 
antimista monin tavoin, kerätään marjat 
ja sienet aivan vierestä, uidaan ihanan vir-
kistävässä lammessa, ulkoillaan ja hiih-
dellään Pajulahden poluilla ja nautitaan 
auringon paisteesta vaunualueella. Näi-
tä asioita kannattaa ja pitää arvostaa, ne 
eivät ole itsestäänselvyys monillekaan. 
Vaikka et nyt ehkä puita halaisi, niin jo 
samoilu metsäpolulla vetreyttää eri lihak-
sia, rentouttaa ja vilkastuttaa verenkiertoa, 
puhtaan ilman hengittämisestä puhumat-
takaan. Tässä on karavaanareilla suuri 
ympäristövastuu, pitää huolta alueestaan 
ja alueensa lähistöstä, huolehtia myös jät-
teiden ja jäteveden käsittelystä sekä pitää 
paikat siistinä. Jäteasiaan palataan myös 
oikein kunnolla Turvatreffeillä, jolloin 
saamme valtaisan tietoiskun jäteneuvojan 
esittelyssä. Jätteidenkäsittelystä huolehti-
minen tuo myös alueen kuluihin säästöä, 
kun lajittelemme oikein, jätekustannukset 
pienevät ja pysyvät hallinnassa.

Joskus on kuitenkin mukavaa, kun on tie-
dossa jotain erilaista, kenties uuttakin ja 

haastavaa. Toisenlainen tapa nauttia met-
sästä on kohta myös mahdollista, sillä ai-
van Kangaslammen lähimaastoon avautuu 
Liikuntakeskus Pajulahden Seikkailulii-
kuntapuisto alkukesästä. Kukapa ei lap-
suuden Tarzan-leikkejä muistaisi ja muita 
kiipeämisiä pitkin puita… Pajuketun Seik-
kailuliikuntapuisto ei ole perinteinen huvi-
puisto, jossa laite tekee työt ja huvittelija 
istuu paikoillaan. Ei toki, vaan pitää olla 
itse aktiivinen ja aikaansaapa, ylöspäin 
yrittävä ja korkeita paikkoja kestävä sekä 
valjaissa viihtyvä. Seikkailuliikuntapuis-
to tuo kaivattua vaihtelua kesätouhujen 
tarjontaan myös meille karavaanareille, 
ratoja on eri kuntoisille ja oppaan avul-
la mennään max 3 tuntia ”pitkin metsää 
korkeuksissa” eli välillä puiden latvojakin 
hipoen. Seikkailuliikuntapuistossa opas on 
apuna (aina 10 henkeä kohti) ja hinnoit-
telu on ryhmän koon mukaan, alustavaa 
tietoa on saatu että esim. henkilölippu 
olisi 22 €, perhelippu (2 aik+2 lasta) olisi 
74€ ja ja 10 hengen ryhmä 19 €/henkilö. 
Mukaan tarvitaan hanskat, ellei sitten ha-
lua hankkia niitä paikan päältä, sekä ur-
heilulliset vaatteet ja kengät, pihkavaara 
on, kuten metsässä yleensäkin, niin että 
ei kannata niitä parhaita vermeitään päälle 
laittaa.  Minusta on mukavaa, kun kaikki 
ei ole muovista ja neonväristä, Seikkailu-
liikuntapuistoon tulevat radat rakennetaan 
puusta ja niitä rakentavat ammattitaitoi-
set puusepät, mallia on haettu maailmalta 
toki.  Lisätietoja saa netistä, osoitteesta: 
www.seikkailupuistopajulahti.com, sivus-
to aukeaa toukokuussa sekä Pajulahden 
facebook-sivuilta. Nyt sitten vaan kasaa-
maan ryhmää kokoon ja seikkailemaan!

Karavaanarin kultaa

Kangiksen uusi trampoliini on nyt kasattu ja odottaa kesäkävijöitä
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Sinistä kultaa
No liikuntasuorituksen sekä saunan jäl-
keen on hyvä tietenkin huolehtia nestey-
tyksestä. Vedestä puhutaan paljon ja siitä 
määrästä mikä sitä elimistöön tarvitaan. 
Maaliskuun Metro-lehdessä numerossa 
58 oli mukava artikkeli, jossa kerrottiin 
kuinka ihminen haihduttaa päivän mittaan 
jopa 2,5 litraa nestettä ja se tulisi korvata 
jotenkin. Asiantuntijatkin kiistelevät sii-
tä, mikä määrä nauttivasta nesteestä pitää 
olla vettä ja riittääkö että osa haihdutetun 
nesteen määrästä korvataan muilla nes-
teillä. Yhtä oikeaa vastausta ei varmasti 
ole, arvellaan kuitenkin että 1,6 litrasta 2 
litraan on sopiva määrä vuorokaudessa ja 
onneksi esiin tuli näkökulma, että kyllä 
muutkin juomat tilannetta korjaavat, jopa 
nestettä sisältävät keitot ja hedelmätkin. 
Terveyssyistä pitää kuitenkin ajatella mai-
dot ja mehut enemmän ruokana ja välttää 
liiallista sokeripitoisten juomien sekä al-
koholien nauttimista. Eli jälleen palataan 
maalaisjärjen pariin, aina kun janottaa 
hörppää vettä tai muuta nestettä. Liikunta-
suorituksen ja saunan jälkeen sekä tulevan 
kesän helteillä kiinnitä huomiota myös ki-

vennäisaineiden saantiin. No, aivan kuten 
puhdas luonto, niin vesikään ei ole kaikille 
itsestään selvyys. Noin joka 7. ihminen 
maailmassa kärsii puhtaan veden puuttees-
ta. On arveltu että jo 10 vuoden kuluttua 
vesipulasta kärsii 2/3 maailman ihmisistä. 
Siis oikeasti vuonna 2025 makeaa vettä ei 
riittäisikään enää juuri mihinkään.  Puhdas 
juomavesi voikin olla pian aivan yhtä ha-
luttua kuin öljy ja maakaasu.  Veden puute 
ei ole pelkästään yksilön ongelma, vaan se 
aiheuttaa paljon kerrannaisongelmia, mm. 
kuivuuden ja toisaalta tulvien muodossa 
sekä makean veden saastumisen takia sai-
rastutaan entistä enemmän. Pidetään siis 
huoli omista vesilähteistämme, kaivosta 
ja lammestamme sekä tarkkaillaan omia 
vedenkäyttötottumuksia, niin kotona kuin 
alueella ja mietitään voidaanko jossain 
veden käyttöä turvallisesti vähentää hy-
gienian vaarantumatta eikä varsinkaan 
käytetä kemikaaleja sisältäviä pesuaineita 
siellä, missä niiden käsittelyyn ei ole so-
veltuvaa puhdistus- tai viemäröintijärjes-
telmää. Nykyään ei suositella edes män-
tysuovan huuhtomista suoraan järvessä, 
joten huuhdotaan muutkin pesuaineet pois 

myös iholta jo rantasaunassamme, ennen 
uimaan menoa.
 
Mustaa kultaa
Niinpä niin, karavaanarin kesäkausi on 
aluillaan ja varmasti tänäkin vuonna 
saamme polttoaineen hinnan korotukset 
kesäsesongille ja käyttöverolappukin jo 
muistutti ilmestymisellään autoilun kal-
leudesta. Mutta ei lannistuta, paikkoja on 
lähellä ja välillä voi mennä hiukan kau-
emmas, jotta osaa arvostaa omaansa. Toi-
saalta matkailu avartaa ja hyvät ideathan 
on tarkoitettu kopioitavaksi. Miksi pitäisi 
aina kaikkien pyörä uudestaan keksiä… 
Tarkista siis matkailuvälineesi laitteet ja 
kunto ennen käyttöönottoa, muista tarvit-
tavat apuvälineet (peilit, askelmat, ajokii-
lat sekä muut tykötarpeet matkaan pakata 
ja kellarin kätköistä esiin kaivaa) ja nauti 
seikkailusta, toivottavasti kullan kera.
 Turvallista matkaa kaikille!

Iloista ja aurinkoista kesää odotellen,
Ulla Sorvisto

SF-C Kerava ry, sihteeri

n Karavaanarin ensiapu 
n sammutusharjoituksia

n liiton turvatoimikunnan esitys
n henkilökohtaisia mittauksia 

(kehonkoostumus, verenpaine, verensokeri)
n jäteneuvontaa (soveltuu myös lapsille)

n Lauantai-iltana tanssit Erkki Kallion tahtiin
n Saunat lämpiää joka ilta

n Arpajaiset
HUOM! Sammutinhuoltaja paikalla 

helatorstaina 14.5. klo 10-13

Tervetuloa Kangaslammelle!
osoite: Alhaistentie 77, 15560 NASTOLA

www.sfc-kerava.net
Treffimaksu 15 e/majoitusyksikkö + majoitusmaksut hinnaston 
mukaan.  Saa ilmoittautua ennakkoon, niin varataan paikka: 
ulla.sorvisto@gmail.com tai puh 040-7332107 (miel. iltaisin)
Sää- ja tilannevarauksella, muutokset mahdollisia ja  
todennäköisiä.

Turvatreffit Kangaslammella

15.5. – 17.5.2015

Treffimaksu 20 €/majoitusyksikkö + majoi-
tusmaksut hinnaston mukaan.  Lisätietoja 
nettisivuille kesän mittaan.
Sää- ja tilannevarauksella, muutokset 
mahdollisia ja todennäköisiä.

Tervetuloa!
SF-C Kerava ry

www.sfc-kerava.net

Yhdistyksen syntymäpäivät 
Kangiksella

mukavaa ohjelmaa ja 
hyvää ruokaa

21.-23.8.2015

 Mukavat ja maistuvat 

ELOTREFFIT
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Kippari-Caravan Oy perustettiin vuonna 1987 jolloin se 
aloitti KIP-vaunujen maahantuonnin. Liike sijaitsi silloin Ka-
tajanokalla, josta se muutti Espoon Leppävaaraan vuonna 
1989. Vuonna 2003 liike muutti Vuosaareen, Rastilan lei-
rintäalueen kupeeseen. Nyt on taas edessä muutto, koska 
paikalle rakennetaan pysäköintitalo. 

Uudessa paikassa toiminta käynnistyi 1. huhtikuuta joten 
kiirettä riitti varastojen siirrossa. Kauas Kehä III:n ulkopuo-
lelle ei nytkään siirrytty, uusi osoite on Vanhanlinnantie 15. 
Helpoimmin sinne löytää kääntymällä Kehä I:ltä Prisman 
suuntaan ja siitä parisataa metriä eteenpäin.

Kippari-Caravan ostaa ja myy uusia ja käytettyjä matkai-
luvälineitä pääpainon ollessa kuitenkin matkailuvaunuis-
sa. Palveluun kuuluu myös vaunujen ja autojen myyntitili-
menetelmä. Varusteet ja tarvikkeet kuuluvat myös valikoi-
miin. Ihmetyttää miten noinkin pieneen myymälätilaan on 
saatu mahdutettua noinkin paljon tavaraa. ”Varastossa on 
myös varaosia vanhempiin vaunuihin, joten kannattaa ky-
sellä, josko osia löytyisi” kertoo Ilkka Sademies. Merkittä-
vä osa liikevaihdosta tulee nestekaasun myynnistä. Pul-
lokokoja löytyy 2 kilosta ylöspäin ja kaikkia pullotyyppejä 
on varastossa. Jopa niitä sinisiä Primus-pulloja saa vielä. 

Lisätietoja löytyy yrityksen nettisivuilta
www.kippari-caravan.fi

Kippari-Caravan Oy on muuttanut

Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto

www.hyvinkaacaravan.net

Avoinna ark klo 10-17, la klo 10-14. Tai sop. mukaan • Puh. (019) 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Meillä osataan, 
meillä palvellaan!

Lämpimästi 
tervetuloa meille!

Ihan tässä vieressä

- hyvien yhteyksien päässä!

Matti Sarlin 
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HELSINKI

Yhdistyksiimme liittyneet jäsenet
Tervetuloa!

100559 Norrman-Jauhola Helena
143435 Niemikortpi Juho
150910 Nurminen Martti
150912 Kumpuniemi Vesa
150935 Vänskä Raija
150955 Immonen Antti
150992 Leppänen Miika
151025 Somardahl Karl Olof
151033 Raatikainen Suvi
151041 Snabb Ritva
151117 Hagelberg Max Mikael
151134 Bordi Seppo
151143 Jaatinen Niilo
151153 Terho Lauri
151173 Kaurala Heikki
151181 Kemppainen Jari
151194 Hopia Tomi
151236 Koponen Aulis
151303 Uusiportimo Kalevi
151303-1 Uusiportimo Marja
151307 Hirvonen Petri

151311 Hulkkonen Markku
151176 Lågas Antti
151367 Seppänen Jesse

1338800  Heino Jori
151130 Iivonen Teemu
088819 Kantola Timo
151132 Kaukiainen Kim
151122 Komulainen Jari
112159-1 Kotilainen Jyrki
151066 Kujansuu Kai
151249 Leppälä Timo
150889 Lindsten Marja
151085 Löfström Martin
070098 Miettinen Jouni
150903 Mikkonen Kimmo
151044 Mäenpää Evamaria
026440 Neminen Veli
151139 Nurminen Samu
150991 Ojaniemi Heikki
128349 Petäjä Tommi
151123 Piironen Antero
151135 Rinkinen Marko
069575 Sairio Christa
151048 Salo Veli-Pekka
151328 Savolainen Jyri
151227 Simonen Eila
151137 Suomalainen Kai
151294 Viljaranta-Svart Miia

5954 Saksa Jukka 
7429 Mäkinen Teuvo 
15726-1 Virta Vesa  
24116 Weuro Eero
28938 Uuksulainen Raimo
36516 Berglund Christer
39130 Kylänpää Matti
44908 Nyman Juha
54879 Laamanen Ari
114416 Rissanen Pentti
132849-1 Sivén Douglas
135663 Ojala Markku
135950 Skog Christian
137066 Linden Katja
149418-1 Kostiainen Marja
150919 Heinsalu Valdo
151003 Hakulinen Jouko
151006 Stenberg Harri
151035 Tuomisto Tero
151059 Arponen Markus
151081 Kolehmainen Seppo
151127 Salo Jaana
151138 Juntunen Sakari
151140 Sorjolahti Antti
151211 Pulkkinen Marjukka
151256 Malinen Maarit
151296 Laukkanen Teppo
151361 Pitkänen Petri
151384 Peltonen Jarmo
151394 Salminen Krista

Katsastustarjous SF–Caravanin jäsenille

www.koivuhaanautokatsastus.fi

Koivuhaan Autokatsastus Oy
Niittytie 15, 01300 Vantaa p. 0207 999 620

avoinna  
arkisin  
klo 8–18

Matkailuauton 
tai henkilöauton 
määräaikaiskatsastus  
päästömittauksineen

Matkailuvaunun  
määräaikaiskatsastus

50 €

35 €
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Ajankohtaista Helsingissä vuonna 2015

Kevätkokous mielenkiintoisessa 
paikassa
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tänä vuonna kiinnostavas-
sa paikassa, nimittäin Vantaan Energian uudella Jätevoimalla 
20.5.2015. Pääsemme ennen kokousta tutustumaan voimalan 
toimintaan, kuten moni minulle soitellut jäsen on arvellutkin.
Voimalan taholta on esittelykierroksen vuoksi esitetty toivomus, 
että mahdollisimman moni kokoukseen osallistuva ilmoittaisi 
tulostaan etukäteen. Ilmoittautua voi 7.5.2015 mennessä kevät-
kokouskutsussa mainitulla tavalla. Kokoukseen pääsee toki ilman 
ennakkoilmoittautumistakin. Jokaisen kannattaa varautua siihen, 
että jäsenkortti tarkastetaan ensimmäisen kerran voimalaitoksen 
portilla. 

Sirkustreffit
Sirkustreffien suunnittelu on vuoden vaihteen jälkeen eden-
nyt huimaa vauhtia. Treffithän järjestetään Pääkslahdessa 11.-
13.9.2015. 
Sirkus Caliba tuo kalustonsa Pääkslahteen. Sirkus Caliban koti-
paikka on Kalajoki ja sirkus on kiertänyt Suomea jo viidentoista 
vuoden ajan.
Treffimaksu, 60 euroa/vaunukunta ja 25 euroa/kausipaikkalaisten 
ohjelmamaksu, sisältää pääsyn sirkukseen.
Treffeillä on muutakin ohjelmaa luvassa kuin sirkuksen näytökset 
ja viikonloppuun kuuluvat saunat. Suunnittelutiimi on luvannut 
järjestää lapsille ainakin taitoajomittelön, muu lasten ohjelma on 
vielä salaisuus.
Vihdin laivarannassa ajetaan Caramba cupin neljäs osakilpailu; 
Pääkslahdesta on järjestetty kuljetus kisapaikalle ja takaisin.
Liikenneturva tulee treffilauantaina paikalle kertomaan toimin-
nastaan ja vastailemaan kysymyksiin.
Varsinainen treffi-ilmoitus löytyy toisaalta tästä lehdestä. Lisätie-
toja treffeistä löytyy yhdistyksemme kotisivuilta.
Katokset ja teltat ovat kiellettyjä treffeillä, jotta kaikki halukkaat 
mahtuvat aluelle. Tervetuloa sirkusmaailmaan!

Muuta 
Kevään ajoharjoittelutapahtuma järjestetään poikkeuksellises-
ti äitienpäiväviikonloppuna eli 9.-10.5.2015, tutussa paikassa 
Helsinki Caravan Oy:n vieressä. Yhdistelmällä harjoittelemaan 
ja ajotaitomerkkejä suorittamaan tulevia muistutetaan siitä, että 
omat vetopeilit tulee ottaa mukaan.
Matkailuauton ajotaitomerkin suorittaneille on tänä vuonna tul-
lut sellainen positiivinen muutos, että myös matkailuautolla voi 
suorittaa vihdoin ns. suurmestarimerkin. Merkin edellytykset ovat 
samat kuin mestarimerkin. 
Autoliiton edustaja on paikalla tapahtumalauantaina kertomassa 
automatkailusta ja vastailemassa kysymyksiin. 

Toimistolla järjestettiin ulkomaanmatkailua koskeva matkai-
luilta 24.3.2015. Toimistolle kerääntyikin todella suuri joukko 
ihmisiä, joista osa vieraili toimistolla ensimmäinen kerta. Jussi 
Sepän vetämässä matkailuillassa keskusteltiin pääasiassa Kro-
atian FICC-Rallysta, sillä kaikki läsnäolijat olivat suuntaamassa 
sinne. Moni FICC-konkari kaipasi sitä ”vanhaa aikaa”, jolloin 
kattojärjestömme toimi kansainvälisten matkojen matkanjär-
jestäjänä. Suomalaiset oli silloin kerätty yhteen yhden tahon 
toimesta. 

Jos illasta jäi jotain kysyttävää tai muuten haluat tietoa tule-
van kesän FICC Rallysta tai Pohjoismaisista päivistä, voit olla 
yhteydessä Jussi Seppään, puh. 040 356 5510, jussi.seppa@
welho.com. 

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

Matkailuilta keräsi paljon väkeä toimistolle

Onko Ahti suosiollinen?
Se selviää Helsingin yhdistyksen rannaltaonginta-
kilpailussa

Kilpailu on tarkoitettu kaikille karavaanareille ja  
karavanhenkisille
Sarjat: yleinen, lapset, naiset, miehet. Lisäksi 
jaetaan palkinnot suurimmasta kalasta, pienim-
mästä kalasta sekä lukumäärällisesti suurim-
masta saaliista.
Kilpailun jälkeen on mahdollista paistaa makkaraa.
Osallistumismaksu 2 €.

järjestää SF- Caravan Helsinki ry

1.9.2015 klo 18.00
Vuosaaren Uutelassa (Nuottaniemi)

Jussi Seppä ja Juha Rakkola 
testaavat tekniikkaa ennen 
matkailuillan alkamista.
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VARASTOINTIPALVELUT

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

www.hati.fi

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

Jaakko Häti  040 738 4316 
Roope Häti   040 845 6178
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CY

CMY

K

Pysähtyneet Vankkurit

Jorma Heinonen
SF-C 2637

s. 11.7.1933
k. 6.3.2014

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Helsinki ry

Pysähtyneet Vankkurit

Yhdistyksemme perustajajäsen

Eino Jehkonen 
SF-C 12328

s. 14.4.1931
k. 14.12.2014

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Kerava ry

Pysähtyneet Vankkurit

Kauko Valdemar Laaksonen
SF-C 795

s. 7.7.1933
k. 14.2.2015

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Helsinki ry

Pysähtyneet Vankkurit

Kalevi Löfgren
SF-C 9954

s. 2.9.1946
k. 15.1.2015

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Helsinki ry

Pysähtyneet Vankkurit

Kauko Rokka 
SF-C 64303

s. 10.7.1944
k. 16.9.2014

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Helsinki ry
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SF-Caravan ry järjesti jälleen maaliskuun 
alussa kurssiviikonlopun. Tällä kertaa 
opiskelimme Siuntiossa.

Kursseja ei ollut ihan yhtä monta kuin vii-
me vuonna Hyvinkäällä, mutta tietoa saa-
tiin vähintään saman verran. Kursseille oli 
tänä vuonna ilmoittautunut 95 henkilöä.

Nykyaikainen yhdistys
Nykyaikainen yhdistys on käsitteenä ai-
ka erikoinen, ovathan kaikki yhdistykset 
ainakin omasta mielestään erittäin nyky-
aikaisia. Kurssiotsikon taakse kätkeytyi 
kuitenkin annos yhdistyslakia, verotus-
tietoa, bittimaailman saloja ja mietintöjä 
siitä, miten vanhoista kaavoista voidaan 
irrottautua.

Verotusasiat ovat erittäin ajankohtaisia 
etenkin niille yhdistyksille, jotka yllä-
pitävät omaa aluetta. Verottajan kanssa 
pitää koko ajan olla ajan hermolla, ettei 
epähuomiossa tule tehtyä tyhmyyksiä. Kä-
vimmekin laajasti läpi sitä, mikä on yhdis-
tystoimintaa ja mikä liiketoimintaa. Näi-
den kahden välillä oleva raja oli paikoin 
hiuksenhieno. Liiketoimintaa harjoittavat, 
usein ehkä tietämättään, myös sellaiset yh-
distykset, joilla ei ole omaa aluetta. Teke-
misissään kannatta siis olla tarkkana. 

Internetmaailman puolella tutustuimme 
pilvipalvelimiin ja sosiaalisen mediaan, 
jonka kautta niin liitto kuin paikallisyh-
distyksetkin ovat saaneet lisää näkyvyyttä. 
Sosiaalinen media on hektisempi tiedotus-
kanava kuin esimerkiksi kotisivut, joille 
päivitetään tietoa silloin, kun on tiedon ja-
kamisen aika. Sosiaalisessa mediassa voi 
viestittää nopeaan tahtiin sellaista, mikä 
on tässä ja nyt ajankohtaista. Somessa 
pyöriessä kannattaa kuitenkin muistaa 
käyttää järkeä.

Kurssilla keskusteltiin myös paljon rutii-
neista, joita jokaisella yhdistyksellä on ja 
siitä, miten uusia toimihenkilöitä saadaan 
mukaan toimintaan.

Laatua ja turvallisuutta 
leirintäalueelle 
Kurssin otsikon alla lymysi tietoa uudesta 
turvallisuusasioita korostavasta laatujär-
jestelmästä eli Vankkurihymiöstä, aluei-
den tähtiluokituksesta, alueiden ja etenkin 
niiden leikkipaikkojen turvallisuudesta, 
nestekaasu- ja sähköturvallisuudesta. 

Leikkipaikkojen turvallisuutta käsittelevä 
osio oli kurssin laajin osio. Kurssilla sel-
visi, että lähestulkoon kaikki alueidemme 
leikkikentät ovat laittomia sillä ne eivät 
täytä nykystandaareja, joissa määritellään 
mm. käytettävän hiekan laatu ja eri lait-
teiden turvamääräykset. Trampoliinit ovat 
nekin suurin osa laittomia. 

Maailma muuttuu eikä suhtautuminen 
lasten leikkipaikkoihin ole kuten silloin 
kun itsekin oli lapsi – vahinkoja sattui ja 
ne kuuluivat asiaan. Tänä päivänä etsitään 
ensin vastuussa olevaa tahoa ja vakuutus-
yhtiö tutkii tarkkaan, täyttääkö leikkipaik-
ka voimassa olevat määräykset. Risto Es-
kelinen ja Reijo Tuomala antavat tietoa 
leikkikenttien turvallisuudesta. Heidän yh-
teystietonsa löytyvät mm Caravan-lehdes-
tä kohdasta Leirintä- ja turvatoimikunta.

Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Ari-
Juhani Punkka kertoi siitä, miten luonnon-
ilmiöihin voi yrittää varautua. Luennon 
aikana saatiin tietoa salamoinnista, syök-
syvirtauksista ja trombeista. Internetistä 
löytyy sivustoja, joilta voi tarkkailla sään 
muutoksia, esim. tutka.meteo.fi ja Rain-
Man- sovellus.

Kursseilla käsiteltiin myös aina ajankoh-
taista asiaa, nimittäin turvallisuutta leirin-
täalueella. Molemmille kursseille näytet-
tiin tähän liittyen video, jossa Satakunnan 
alueen yhdistysten järjestämässä tilaisuu-
dessa poltetaan vaunu. Video on nähtävis-
sä mm Helsingin yhdistyksen kotisivuilla 
ajankohtaista - osiossa.

Yhteenveto 
Molemmat kurssi antoivat paljon tietoa 
etenkin uusille aktiivijäsenille. Kurssit 
olivat samalla tärkeää päivitystä ns. van-
hoille konkareille. Tietoa kun ei koskaan 
voi olla liikaa.

TEKSTI: ARMI YLIKORPI 
KUVAT: TIMO AHO, SEPPO JOENSUU

Hetki ennen Laatua ja turvallisuutta kurssin alkua

Nykyikainen yhdistys kurssin osallistujia

Tietoa jaettiin Siuntiossa

Esa Pussinen luennoi Nykyaikainen 
yhdistys kurssilla
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hotellin ravitsemuspisteestä, olikin jo aika lähteä Musiikki-
teatteri Palatsiin. Jouduimme hieman odottelemaan sisään 
pääsyä, sillä hotellilta ei ollut kuin kymmenen minuutin mat-
ka teatterille.

Musiikkiteatteri Palatsi
Musiikkiteatteri Palatsi on yhdistelmä Ylioppilastaloa, konsert-
tisalia, baaria ja yökerhoa. Sisätilojen arkkitehtuuri muistuttaa 
hyvin paljon Helsingin Vanhaa ylioppilastaloa. Palatsi on to-
sin hieman Vanhaa pienempi.
Palatsin yläkerrassa sijaitsee ns. Vintti, jossa esitetään joka 
viikko stand up-komiikkaa. Vintiltä löytyy myös Juice-baari.
Palatsin ruokaa oli kehuttu meille etukäteen, jonka vuoksi 
olimme varanneet itsellemme buffet-illallisen ennen showta. 
Kuvittelimme syövämme hienossa ruokasalissa, jonka jäl-
keen siirtyisimme katsomaan illan showta. Porukan reaktiot 
sisään tultuamme olisivat varmasti olleet ikuistamisen arvoisia 
– ruokailu nimittäin tapahtui samassa salissa kuin näytöskin. 
Useimmat seurueestamme ajattelivat ensimmäiseksi, että ”mi-
ten ihmeessä tässä mahtuu syömään?”. Salin pyöreät pöydät 
näyttivät todella pieniltä neljälle hengelle, mutta kyllä niissä 
hyvin mahtui syömään. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. 

ABBA- Dancing Queen Show
Shown nimi kertoo kaiken. ABBAn tarina on useasti kerrottu 
ja siten varsin tuttu kaikille. Tarina alkoi esityksessä siitä, kun 
ABBA osallistui ensimmäisen kerran Ruotsin Euroviisukarsin-
taan kappaleella ”Ring, ring” ja jäi kolmanneksi. ABBAn nimi 
syntyi esityksessä huomattavasti todellisuutta helpommin.
ABBAn tarina kerrottiin musiikin ja välispiikkien välityksellä. 
Kuulimme koko joukon upeita hittejä, kuten Waterloo, SOS, 
Chiquitita, Fernando, Take a Chance on me… niin, ja tietysti 
se Dancing Queen. Mukana oli myös muita kappaleita, kuten 
Tiger ja Slipping through my fingers.
Capri Selon, Päivi Lepistön, Ville-Veikko Niemelän ja Marko 
Lämsän äänet soivat niin hienosti, että muutamassa kappa-
leessa saattoi silmät sulkiessaan luulla oikean ABBAn ole-
van lavalla.
Esitys ei jättänyt ketään kylmäksi.

Seuraavaa odotellessa 
Esityksen jälkeen oli mahdollista maksutta jäädä kuuntele-
maan Jussi Selon konserttia. Selo esittää Palatissa Rauli 

Helsingin yhdistyksen järjestämä teatterimatka suuntautui täl-
lä kertaa Tampereelle.  Matkalle osallistui peräti 32 henkilöä.

Yhteiskuljetusta ei tällä kertaa ollut järjestetty, vaan jokaisen 
täytyi itse löytää tiensä Cumulus Koskikadulle, kuka kimppa-
kyydillä, kuka junalla ja kuka bussilla seikkaillen.
Saatuamme huoneet ja kummasti löydettyämme toisemme 

SIRKUSTREFFIT 
11.-13.9.2015 Vihdin Pääkslahdessa

Sirkus Caliba
Caramba Cup osakilpailu IV

Liikenneturva
Ohjelmaa kaiken ikäisille

SF-Caravan Helsinki ry järjestää

Treffimaksu 60 euroa/vaunukunta, sisältää paikan, 
valosähkön, saunat ja pääsyn sirkukseen. Kausi-
paikkalaisten ohjelmamaksu 25 euroa/ vaunukunta.
Katokset ja teltat eivät ole sallittuja treffeillä

ABBA soi Tampereella
Abba lavallaAbballa pilkettä sillmäkulmassa

Tervetuloa sirkusmaailmaan!
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I Petri Haakana Topi Heikkinen Lasse Kuusisto
II Antti Veijalainen Rauno Pankka Auli Kallio
III Petu Nurminen Asko Dahlman Riitta Krook

Petu        Riitta       Asko       Petri      Topi        Lasse       Auli       Antti        Rauno
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5.-7.6.2015!

KARAVAANARIN
KAASUTARVIKKEET

Olarinluoma 16 F
02200 ESPOO
Puh. 09-4208 075
www.wilhtom.fi

Kaasulaitteet asiantuntemuksella!

Euro-Set
liitinsarja

à
31,00 €

PV-adapteri
KV-11kg lähdöllä

à
45,00 €

- Nestekaasut
- Laitteet ja

tarvikkeet
- Asennus ja

huolto
Hinnat voimassa myymälässämme 31.12.2015 asti

adapteri
kierreventtiilisäätimen
ja painoventtiili-
pullon väliin.

Jussi Selo

”Badding” Somerjokea Badding-musi-
kaalissa. Selo on suurelle yleisölle tut-
tu Uniklubi-yhteestä. Saimme siis vielä 
bonuksena nauttia rokista.

Matkan palaute oli positiivista. Seuru-
eesta esitettiin, että yhdistys voisi seu-
raavaksi viedä jäsenensä katsomaan 
stand up-komiikka. Asia on hautumas-
sa.

Kiitos kaikille mukavasta reissusta!

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: ANNE EN, JUSSI SEPPÄ
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Matkailuajoneuvojen huoltoliike Nummelassa!

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

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

Matti Turunen 0400-486 037 Ari Mäkinen 0400-934 665 www.caravanhuolto.fi
Koskelontie 15 Espoo • avoinna ark. 8:00-16:00

Richard Komi: 040-5168702  
E-mail: k-l.caravan@pp.inet.fi

Vanhat matkailuautot ja -vaunut noudetaan pois nurkista. 
SOITA!

HUOLLAMME JA KORJAAMME
MERKIN KUIN MERKIN!

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

•	 Dometic huolto
•	 Öljyvaihdot 
•	 Alde, Primus ja Trumatic 

huollot          
•	 Thule / Omnistor tuotteet
•	 Matkailuautojen ja -vau-

nujen vuosihuollot
UUTUUS! 
Polar Energiavahti - energiansäästö 70-100%
Ei enää turhaa lämmitystä, autosi on aina lähtövalmis!
Ajoneuvon lämmityspistoke voi olla aina kytkettynä, eikä 
kellokytkimiä tarvita.

Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat alen-
nusta yli 1 500 leirintäalueella 26 Euroopan maas-
sa. Useat leirintäalueet edellyttävät matkustajal-
ta jonkinlaista leirintäkorttia. Leirintäkortilla saa 
yleensä alennusta leirinnästä, ja kortin voi jättää 
pantiksi passin tai henkilökortin sijasta.

Kortti voidaan kirjoittaa SF-Caravan ry:n jäsenel-
le. Kortissa on henkilötietojen (nimi, osoite, synty-
mäaika ja -paikka) lisäksi passin tai henkilökortin 
numero, kortin myöntämispäivä ja myöntämis-
paikka / viranomainen.

Kortin voi hankkia vuodeksi ja sen hinta on 10 €.

Lisätietoja kortista ja sen eduista voit lukea 
osoitteessa www.campingcardinternational.
com. Kansainvälisen leirintäkortin voit hank-
kia SF-Caravan ryn:n toimistosta Hämeen-
linnasta, SF-Caravan Pirkanmaa ry:n toimis-
tosta Tampereelta ja verkkokaupasta osoit-
teesta www.karavaanarit.fi/verkkokauppa. 
Verkkokaupasta tilattaessa postikulut vain 3 €.  
Toimitus puhelin- tai sähköpostitilauksissa posti- 
ennakolla. Postiennakkotilauksissa postikulut 
ovat 7 €. Huom! Korttia ei toimiteta ulkomaille.

Kansainvälinen leirintäkortti, CCI

Ko s ke l o n t i e  18  B  E s p o o      avo i n n a  a r k .  8 : 0 0 -16 : 0 0

Kippari-Caravan Oy
Vanhanlinnantie 15
00900 Helsinki
09-51 222 50
ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

● Suomen edullisimmat matkailuvaunut
● Euroopan parhaat varaosat, + teltat
● Maailman paras kaasuvalikoima 

Kipparitakuu = lähdet varmasti 
onnellisempana kuin tulit 

Lämpimästi tervetuloa uuteen osoittee-
seemme! Muutimme lähemmäs Helsingin
sykettä, Itäkeskukseen Prisman puolelle,
Kehä 1 ja Itäväylän risteyksen tuntumaan!
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Kangaslammen hinnasto 2015Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu 15 €
Valosähkö / vrk (1.5.-31.8.) 2 €
tai mittarisähkö / kWh 0,25 €
Sähkö ilman mittaria / vrk (1.9.-30.4.) 10 €
Kuukausimaksu 70 €
Kevätkausipaikka 190 €
Kesäkausipaikka 270 €
Syyskausipaikka 190 €
Vuosipaikka 470 €
Kuukausi- ja kausipaikkojen edellytyksenä on asennettu 
kWh-mittari. Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella)   100 € 
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella)  15 € 
Päiväkäyntimaksu / matkailuajoneuvo 7 €
Pesukone / kerta 3 €
Kaasupullo 11kg 20 €
Tapahtumamaksu erikseen

Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

puh: 050 5223 902
Ajo-ohje Vantaan Tallille:
Tieltä nro 3 (HKI-HLINNA) Tervakosken kohdalta Ryttylän ohi Turk-
hautaan, josta Turkhaudantietä (Jokimaa) n. 100m ja vasemmalle 
Heinäjoentietä (Vantaan Talli).
LAHTI-FORSSA tieltä tullessa Janakkalan suuntaan Turkhautaan.
Loppu samoin kuin edellä.

Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen jäsenlehti. 
Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat liittyä jonkin  
yhdistyksemme jäseneksi, on siihen kolme mahdollisuutta. Liittyminen 
hoidetaan kaikissa tapauksissa SF-Caravan ry:n jäsenrekisterin  
kautta (jasenrekisteri@karavaanarit.fi).

Miten yhdistystemme jäseneksi?

HELSINKI

Jos olet jo SF-Caravan ry:n jäsen jossain toisessa yhdistyksessä, voit valita joko 
lisäjäsenyyden jo voimassa olevan paikallisyhdistyksen jäsenyyden lisäksi tai sitten 
voit erota toisesta ja liittyä johonkin yhdistyksistämme. Jos et vielä ole SF- Caravan 
ry:n jäsen, tulee sinun liittyä ensin sen jäseneksi. Muista aina liittyessäsi mainita oi-
kea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Kerava 063, Vantaa 023). 
Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 24,50 €, johon lisätään valitsemasi 
paikallisyhdistyksen osuus 14 € - 18 €. 

Aluemaksut 
Vuorokausimaksu  13,00 €/vrk sis. valosähkön
Kausipaikkamaksut
Kuukausipaikka (1 kk) 80,00 € + sähkö 
Neljännesvuosipaikka (3 kk) 150,00 € + sähkö
Puolivuosipaikka (6 kk) 250,00 € + sähkö
Vuosipaikka (12 kk) 400,00 € + sähkö
Uutuus: Sarjalippu Kangaslammelle 70,00 €
6 vrk/sis. valosähkö, voimassa vuoden ostopäivästä. Lisätietoja 
sihteeriltä.
Sähkömaksut
Mittarisähkö 0,25 €/kWh
Kangaslammen alueella edellytetään oman mittarin käyttöä. Alueella 
ei ole mahdollisuutta käyttää sähköä lämmitykseen eikä ilmastoin-
tilaitteeseen.
Muut maksut
Ulkojäsenmaksu 10,00 €/vuosi
- hinta sisältyy ensimmäiseen käyntivuorokauteen
- ulkojäsenet vierailevat vuorokausihinnoilla
Rantasaunan perhesaunavuoro, 50 min 15,00 €
- ennen tai jälkeen yleisiä vuoroja, tarvittaessa osallistuttava läm-
mitykseen
Säilytyspaikat  20,00 €/kk
- erikseen merkityillä paikoilla 
- ei oleskeluoikeutta 
Kaasupullo, vaihto 23,00 €
Kaasun myyntiä hoitavat paikalla ollessaan
Erkki Stranius, Päivi Kulmala, Annikka Rakkolainen ja Kaija Salonen
Lisätietoja:
Erkki Stranius puh 044-2922231 erkki.stranius@gmail.com
Päivi Kulmala puh 044-5337117 paivi.kulmala32@gmail.com
Kaija Salonen puh 0400-806276 kaija.salonen@gmail.com

SF-Caravan Kerava ry:n tilinumero: 
Danske Bank  FI8680001300560472
Merkitse viesti-kenttään erittely kaikista eri suorituksista, kiitos

Alueen osoite:  Alhaistentie 77, 15560 Nastola



Tapahtuma- ja treffikalenteri 2015

TOUKOKUU 9.-10. Ajoharjoittelutapahtuma, Keimolanportti SF-C Espoo, SF-C Helsinki
 10. Äitienpäivä Pääkslahdessa Pääkslahti
 15.-17.  SF-Caravan Vantaa ry 40 vuotta, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 15.-17. Turvatreffit, Kangaslampi SF-C Kerava
 15.-17. Hernerokkatreffit, Skeppars SF-C Itä-Uusimaa
 20. Helsingin yhdistyksen kevät kokous SF-C Helsinki
 22.-24. Meksikolaiset, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 22.-24. Liittokokoustreffit, Joensuu
 24. Liittokokous, Joensuu
 25. Espoon yhdistyksen kevätkokous SF-C Espoo

KESÄKUU 5.-7. SF-Caravan Espoo ry 40 vuotta, Pääkslahti SF-C Espoo
 5.-7. Petanque 25 v. juhlakisat, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 18.-21. Juhannus Pääkslahdessa Pääkslahti
 18.-21. Juhannus Kultahiekassa Kultahiekka
 19.-21. Juhannus Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa 
 27.6.-5.7. 82. FICC Rally, Pag/Novalja, Kroatia

HEINÄKUU 5.-11. Pohjoismaiset Karavaanipäivä, Sönderborg, Tanska
 17.-19. Heinähässäkkä ja soudut Pääkslahdessa Pääkslahti
 18.-19. Nostalgia-tapahtuma, Mobilia
 31.7.-9.8. 83. FICC Rally, Wanju, Etelä-Korea

ELOKUU 7.-9. Lasten ja Nuorten tapahtuma Pääkslahdessa Pääkslahti
 21.-23. Lökäpöksyt Kultahiekassa Kultahiekka
 21.-23. Elotreffit, Kangaslampi SF-C Kerava
 21.-23. Possutreffit, Skeppars SF-C Itä-Uusimaa
 28.-30. Caravan Kantritreffit, Sappee SF-C Espoo

SYYSKUU 4.-6.9.     SF-Caravan Hyvinkään seutu ry 40 vuotta SF-C Hyvinkää
 11.-13. Sirkustreffit, Pääkslahti SF-C Helsinki
 11.-13. Köyhät kulkurit- tapahtuma, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 18.-20. Ruskatreffit Kultahiekassa Kultahiekka
 26.-28. Petanque, Vantaan yhdistyksen sisäiset, Vantaan Talli SF-C Vantaa

LOKAKUU 16.-18. Syystalkoot, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 23.-25. Valojuhlat, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 30.10.-1.11. Kauden päätös Pääkslahdessa Pääkslahti
 30.10.-1.11. Valojuhlat Kultahiekassa Kultahiekka
 31. Keravan yhdistyksen syyskokous SF-C Kerava

MARRASKUU 7. Valojuhla, Skeppars SF-C Itä-Uusimaa
 27.-29. Pikkujoulu, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 27.-29. Pikkujoulut Kultahiekassa Kultahiekka
 28. Pikkujoulut, Kangaslampi SF-C Kerava

JOULUKUU 31.12.-1.1. Uusi Vuosi, Vantaan Talli SF-C Vantaa


