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  SF-Caravan Kerava r.y.

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

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

SF-Caravan Espoo r.y. www.sfc-kerava.net

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

Hallitus 2015  puhelin
Puheenjohtaja Seppo Joensuu 040-1662195 
 seppo.joensuu@gmail.com 
Varapuheenjohtaja Juha Rakkola 040-5792351  
	 jrakkola@saunalahti.fi	
Sihteeri Martti Monto 040-8463384  
 martti.monto@gmail.com 
Rahastonhoitaja Maarit Joensuu 040-5197377
 joensuu.maarit@gmail.com 
Jäsenkirjuri Mika Rosten 0500-945088
	 mika.rosten@saunalahti.fi	
Jäsen Hemmo Hyypiä 041-4410625
Jäsen Martti Lamberg 050-5581656
Jäsen Lauri Pietikäinen 0500-814549

Muut toimihenkilöt
Kalustonhoitaja Martti Lamberg
Nuorisoasiamies Mika Rosten
Tekninen yhdyshenkilö Hannu Kivikoski

Yhdistyksen c/o SF-Caravan Helsinki ry
kerhohuone	 Toimisto@sfcaravanhelsinki.fi	
 Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Hallitus 2015       puhelin
Puheenjohtaja Päivi Kulmala 044-5337117
 paivi.kulmala32@gmail.com
Varapuheenjohtaja, 
Tekninen asiantuntija Olavi Lahtinen 0400-608971
 ola.lahtinen@gmail.com
Sihteeri, jäsenkirjuri Ulla Sorvisto 040-7332107
 ulla.sorvisto@gmail.com
 Perttu Tiikkainen 045-6714225
 kaivurikuski.pt@gmail.com
 Kirsi Tolonen 0400-867972
 kikka.tolonen@gmail.com
 Kaija Salonen 0400-806276
 kaija.salonen@gmail.com
 Annikka Rakkolainen 0440-302425
 annikka.rakkolainen@gmail.com
 Auvo Wright 040-5070907
 auvo.wright@gmail.com
Rahastonhoitaja Taru Kulmala 0400-921388
 kulmala.ta@gmail.com
Muut luottamushenkilöt:
Kotisivuvastaava,
varatoiminnan tarkastaja Petri Kauppi 040-5064537
	 petri.kauppi@elisanet.fi
Toiminnantarkastaja Raija Loiva 040-5341674
	 raija.loiva@phnet.fi
Nuorisovastaava Terhi Kulmala 040-3544733
 terhi.kulmala00@luukku.com
Aluevastaava Erkki Stanius 044-2922231
 erkkistranius@gmail.com

Hallitus 2015  puhelin
Puheenjohtaja Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com
Varapuheenjohtaja Lindholm Dag 0400 433 131
	 dag.lindholm@pp.inet.fi	
Sihteeri/Tiedottaja Ylikorpi Armi 040 750 39 29
 armi.ylikorpi@gmail.com     
 
Jäsenet Björkroth Paul 0400 421 863
	 paul.bjorkroth@pp.inet.fi	
 En Anne 044 304 474 
 Peteri Juhani 0500 615 560
	 juhani.peteri@kolumbus.fi	
 Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
	 pihlis@mbnet.fi	
 Rehnfors Ari 050 553 50 10
	 ari.rehnfors@kolumbus.fi
 Sippola Risto 045 260 8680
 sippola47@msn.com

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

Toimintatoimikunnan pj Peteri Juhani 0500 615 560
	 juhani.peteri@kolumbus.fi	

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

Matkailuasiamies/  Seppä Jussi 040 356 5510
Koulutusvastaava jussi.seppa@welho.com 

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

Jäsenetualueiden yhdyshenkilöt
Kultahiekka Björkroth Paul 0400 421 863
	 paul.bjorkroth@pp.inet.fi			
Pääkslahti Sippola Risto 045 260 8680  
 sippola47@msn.com 

Yhdistyksen toimisto Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki

Jönsaksenkuja 3 G, OI600 VANTAA
Pankki DanskeBank IBAN Fl8080130710176718

Hallitus 4/2015 - 4/2016 Kännykkä
Puheenjohtaja:  Kari Koskinen  0400 420 323
 koskinenvaunussa@gmail.com
Varapuheenjohtaja:  Pertti Ruotsi 040 505 5688
	 pertti.ruotsi@saunalahti.fi	
Sihteeri:  Pirkko Peura  040 525 5210
 peurapirkko@gmail.com
 Outi Havas  050 414 5935
 outi.havas@hotmail.com
 Jari Laine  0400 484 190
	 jari.laine@epa-lattiat.fi
   Seppo Peura  0400 804 054 
   seppo.o.peura@gmail.com     
   Seppo Pitkänen  040 516 9652 
			 seppo.k.pitkanen@kolumbus.fi		
Toimitsijat:
Jäsenkirjuri:  Pirkko Peura 

Matkailuasiamies  Kimmo Oinas  0400 702 184

Tiedotus- ja PR-henkilö:  Kari Koskinen

Rahastonhoitaja:  Outi Havas

Jäsentarvikkeet:  Erkki Jarva 0400 549 710

Toimikunnat:
Tallitoimikunta (Pehtoori): Jari Laine

Tiedotustoimikunta:  Kari Koskinen, Henry von Bell

Internet:  Henry von Bell  050 511 9428
 henry.vbell@gmail.com

Turvatoimikunta:  Kari Koskinen

Petanquetoimikunta:  Lasse Kuusisto  045 262 0625
 kuusisto.lasse@luukku.com
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SisällysluetteloJULKAISIJAT

Ekaanari 38 vuosikerta
SF-Caravan Espoo r.y. ISSN 0780-7015

Vankkuri-Uutiset 38. vuosikerta
SF-Caravan Helsinki r.y. ISSN 0787-8044

Keravaanari 22. vuosikerta
SF-Caravan Kerava r.y. ISSN 1237-3354

Matkueviesti 35. vuosikerta
SF-Caravan Vantaa r.y. ISSN 0783-1641

Ilmoitukset
Visuaalinen Viestintä Lumiunikko
Porttikuja 1 E 27,  00940 Helsinki
050 3553 628
lumiunikko1@kolumbus.fi

Vastaava päätoimittaja
Kim Saarikoski

050 438 5133
kim.saarikoski@welho.com

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

Toimituskunta
von Bell Henry, Hyypiä Hemmo, Joensuu Maarit, 
Koskinen Kari, Kulmala Päivi, Lamberg Martti, 
Pietikäinen Lauri, Sorvisto Ulla, , Ylikorpi Armi

ILMOITUSHINNAT
  Värillinen MV
Takakansi 185 x 240 mm 638 € 508 €
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1/2 sivu 87 x 265 mm 259 € 206 €
1/4 sivu 87 x 130 mm 200 € 156 €
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Nro aineisto ilm.vko
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4 30.10.2015 48

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

PAINOPAIKKA
Multiprint,  Vantaa

Kannen kuva:  Messilä 
       Jussi Seppä
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Pääkirjoitus

Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry

Puheenjohtaja

Vain hetki jouluun

Leirintämatkailu on merkittävä työllistäjä ja rahan-
lähde verottajalle. 

Vuoden 2015 tutkimuksen mukaan alan liikevaihto 
on 197 miljoonaa euroa ja se on siis pelkästään lei-
rintämatkailun tuoma liikevaihto, matkailuväline- ja 
varustekauppa tulee siihen lisäksi. Henkilötyövuo-
sia ala tarjoaa 2567 ja koska suurin osa painot-
tuu kesäaikaan, saa tuloja moninkertainen määrä. 
Verottajakin saa osansa, verotuloja kertyy runsaat 
70 miljoonaa, jakautuen melko tasan polttoaineen, 
kulutuksen ja henkilöverotuksen suhteen. Huomat-
tava on, että suurin osa tällä tavoin luodusta liike-
vaihdosta jää kotimaahan eikä sitä tärvätä ympäri 
maailmaa.

Kuitenkin monet suuret kaupungit ja kunnat hank-
kiutuvat eroon leirintäalueistaan joko myymällä ne 
pois tai kaavoittamalla ne rakennusmaaksi. 

Korvaavat alueet sijoitetaan jonnekin korpeen, joista 
ei ole julkisia kulkuyhteyksiä tai muita palveluita. 
Pääkaupunkiseudulla ei ole kuin yksi ympärivuo-
tinen leirintäalue, tuo kovin piskuinen Rastila. Sen 
sijainti on loistava kulkuyhteyksien kannalta kat-
sottuna ja muitakin palveluita on lyhyen auto- tai 
metromatkan päässä. Rastilankin päivät taitavat olla 
luetut, kerrostaloalueet hiipivät yhä lähemmäksi. 
Mahtuuhan Rastilan alueelle jokunen kerrostalo, 
kannattaisikohan kuitenkin asioita tarkastella laa-
jemmin ja useammalta suunnalta.

Lopuksi toivotan lukijoillemme ja yhteistyökumppa-
neillemme Iloista joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.

Kim Saarikoski

Päätoimittaja

Yhdistyksen perinteiset Syystreffit järjestettiin yhteensattumien 
vuoksi jo 28.-30.8. 2015 Sappeella. Teemana oli kantri. Sää 
suosi tapahtumaa ja ihmiset viihtyivät tapahtumien ja yhdessä-
olon mukavassa ilmapiirissä. Jälleen kerran kiitos talkoolaisille, 
jotka jaksavat vuodesta toiseen järjestää mukavan tapahtuman 
vieraille. Valitetattavasti harmaa pilvi leijuu tapahtumien yllä. 
Karavaanarit ikääntyvät ja talkootyövoimaa on yhä vaikeampi 
saada. Meidän on syytä paneutua vakavasti miettimään, mitä 
karavaanaritoiminta on ja mihin suuntaaan se kehittyy tulevai-
suudessa.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.10.2015 
J.Rinta-Jouppi Oy:n tiloissa Kistolantiellä Vantaalla. Kiitos 
isännille. 

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mää-
räämät asiat. Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Joensuu sekä 
hallituksen jäsenet Maarit Joensuu, Martti Monto ja Lauri Pie-
tikäinen olivat erovuorossa. Seppo Joensuu valittiin puheen-
johtajaksi sääntöjen määräämäksi yksivuotiskaudeksi, ja Maa-
rit Joensuu, Martti Monto sekä Lauri Pietikäinen hallituksen 
kaksivuotiskaudeksi. Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskauden 
toisen vuoden Hemmo Hyypiä, Martti Lamberg, Juha Rakkola 
ja Mika Rosten. Yhdistyksen rahastonhoitaja Maarit Joensuu 
esitteli vuoden 2016 talousarvion ja yhdistyksen sihteeri Martti 
Monto vuoden 2016 toimintasuunnitelman. 

Yhdistys osallistuu 2016 ESMYn vuoden 2016 Juhlahyvän-
tekeväisyystreffien järjestelyyn Vihdin Pääkslahdessa. ESMY 
täyttää 40 vuotta.

Nestekaasu kallistuu 2016 
Lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) 
muutetaan 1.1.2016 voimaantulevalla lakimuutosella 
(378/2015).

Lakia muutetaan siten, että nestekaasun verottomuus pois-
tetaan. Veroa kannetaan muun valmisteverotuksen tapaan 
nestekaasusta, joka luovutetaan kulutukseen. Nestekaasusta 
kannetaan energiasisältöön perustuva energiasisältövero ja 
poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästööön perustuva 
hiilidioksidivero, sekä huoltovarmuusmaksu. Energiasisältövero 
on 8,50 snt/kg, alv 0%, hiilidioksidivero 13,30 snt/kg alv 0% 
ja huoltovarmuusmaksu 0,11 snt/kg alv 0 %. Näiden lisäksi 
tulee liikevaihtovero 24 %. Nestekaasuvalmistajat lisäävät verot 
hintoihn, käytännössä 11 kg teräspullon hinta kallistuu 3 euroa.

Harrastuksemme työllistää ja  
tuo verotuloja valtiolle 

Kiitos teille kuluneesta 
vuodesta. 
Hyvää Joulua ja 
Onnellista vuotta 2016!
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Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry 

puheenjohtaja

Päivi Kulmala 
SF- Caravan Kerava ry 

 puheenjohtaja 

www.kabe.se/� 

Talvi tulee - Kabe on valmis

TM 740 mallisto 

NYT alkaen 78.900€

Tervehdys
Näin toimintavuoden lopussa on hyvä tarkastella menneitä ja 
pohtia hieman tulevaakin.
Taloudellisesti vuosi on ollut tiukka, jäsenmaksutulojen pie-
nentyessä ovat kustannukset kuitenkin jatkuvasti nousseet. 
Lehden kustannukset nousevat vuosittain eikä mainostuloja 
voi kuitenkaan lisätä paljoakaan päälle painava laman vuok-
si. Mistään katastrofista ei toki voida puhua, hallituksen on 
vain pitänyt asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Luulenpa että 
useimmat yhdistykset ovat samojen tosiasioiden edessä, toi-
saalta eipä yhdistystoiminnan tarkoitus olekaan olla tuottavaa 
liiketoimintaa.

Järjestämämme Sirkustreffit olivat mielestäni onnistuneet ja 
osallistujia oli mukavasti, varsinkin kun lapsia oli mukana 
runsaasti. Tämä osoittaa mielestäni sen, että treffeillä joissa 
on jokin vetonaula tai teema, voivat menestyä. Järjestäjille on 
toki helpompaa pyörittää samanlaisia treffejä vuodesta toiseen, 
äärimmillään vaihdetaan vain päivämäärät treffiohjelmaan. 
Toisaalta johonkin formaattiin jumittuminen pitemmäksi aikaa 
on pahasta, koska järjestäjät muuttuvat ”laiskoiksi” ja maksavat 
asiakkaat menevät muualle. Seuraavat treffimme tuskin ovat 
sirkustreffit, jotain uutta on keksittävä.

Ensivuodeksi on suunnitteilla pilkkikisat pienimuotoisen tal-
vitreffin ohessa. Näillä näkymin ajankohta olisi maaliskuun 
puoliväli ja tapahtumapaikkana Messilän leirintäalue. Yhdis-
tyksemme ei ole järjestänyt talvitreffejä pitkään aikaan, joten 
ajattelimme että on aika elvyttää tätäkin perinnettä. Tokihan 
meillä on muitakin tapahtumia, seuratkaa ilmoituksiamme leh-
dessämme ja netissä.

Lopuksi haluaisin toivottaa hyvää Joulua ja menestykse-
kästä Uutta Vuotta kaikille jäsenillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme.

Syyskokouksemme on takana ja yhdistyksemme jäsenet valitsivat 
meille uuden hallituksen. Erittäin mukavaa oli, että kokoukseen 
osallistui jäseniä kiitettävästi. Kiitos vuodenvaihteessa lopetta-
ville hallituksen jäsenille Tarulle, Auvolle sekä Pertulle hyvästä 
yhteistyöstä. Tervetuloa mukaan uudet jäsenemme Eki , Matti ja 
Harri, joiden kanssa aloittelemme yhteistyötä sitten vuodenvaih-
teen jälkeen. Kaija, Kirsi, Olavi, Ulla ja Annikka jatkavat ensi 
vuonna uudessa kokoonpanossa. 

Kiitän jäseniä saamastani tuesta ja toivomusten tahdittamana 
jatkan nyt vuoden eteenpäin puheenjohtajan tehtävissä. Ongel-
mallisena puheenjohtajan tehtävässä olen pitänyt sitä, etten pysty 
osallistumaan aina esimerkiksi kokouksiin, joita järjestetään. 
Tämä johtuu siitä, että teen kolmivuorotyötä ja usein kokoukset 
jäävät työvuoron alle. Meillä myös vapaa-aika perheemme kanssa 
on jäänyt aika vähäiseksi, koska puolisoni tekee myös vuorotyötä 
ja yhteisen ajan järjestäminen on haastavaa. Keskustelimme ti-
lanteesta hallituksen kanssa ja pyrimme nyt tehtäviä paremmin 
jakamaan. 

Yhtenä tavoitteena ensi vuodelle on päästä eteenpäin huoltora-
kennuksen rakennuspuuhissa. Kokouksessa ja kokouksen jälkeen 
keskustelimmekin tulevasta rakennuksesta ja oli mukava huomata 
kuinka siihen oli jo hyviä ehdotuksia ja piirustuksia pohdittu. 
Toivonkin lisää hyviä ideoita ja ehdotuksia, joiden turvin sitten 
voimme lähteä projektia eteenpäin viemään. 

Ensi vuosi on yhdistyksemme juhlavuosi ja panostamme muka-
vaan yhdessäoloon. Elokuussa vietetään Elotreffejä, jolloin on 
tarkoitus syntymäpäivää juhlistaa. Ensi vuosi on myös ESMYn 
juhlavuosi ja toivomme, että saamme yhdistyksestämme myös 
osallistujia juhlien toteutukseen sekä tietenkin itse juhlatreffeille 
Pääkslahteen. 

Seuraava yhteinen tapahtumamme onkin Marraskuun viimeise-
nä viikonloppuna järjestettävät 
pikkujoulujuhlat. Tervetuloa 
mukaan nauttimaan joulun 
tuoksusta ja joulupöydän an-
timista, sekä tietysti hyvästä 
seurasta.

Rauhaisaa Joulun aikaa ja
Onnea vuodelle 2016!

Joulua odotellen
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Syksyinen tervehdys Vantaan Tallilta

Tätä kirjoittaessa onkin upea syksyinen 
päivä kun aurinko paistaa ja joutsenet las-
keutuvat viereiselle pellolle lepäämään 
matkallaan etelään. Samoin myös osa 
karavaanituttavistamme on taas lähtenyt 
talveksi etelän lämpöön. Kaikilla meillä 
ei kuitenkaan ole mahdollisuutta lähteä, ja 
miksi pitäisikään antaahan Suomen neljä 
vuodenaikaa mukavaa vaihtelua. Talvella 
kausipaikalla asuminen tai matkailuajo-

neuvolla liikkuminen poikkeaa kovasti 
kesän matkailusta. Itse olemme tehneet 
talvi- sekä kesämatkoja ja molempien 
vuodenaikojen matkailusta olemme pitä-
neet. Kainuun puhtaan lumesta valkoisia 
teitä ajaessa saa kokea jotain mitä etelässä 
ei kohtaa.

Viime aikoina olemme kuulleet kuinka 
Suomen karavaanareiden jäsenmäärä pie-
nenee vuosi vuodelta. Sama ilmiö nähdään 
myös muissa Pohjoismaissa. Liitto onkin 
nyt jalkautunut ja kiertelee kuuntelemassa 
kuinka yhdistyksissä nähdään tulevaisuus.

Myös oman yhdistyksemme jäsenmäärän 
kasvu on pysähtynyt. Tämän johdosta 
järjestimme Vantaan tallilla kausipaikka-
laisten teemapäivän 7.11.2015. Kävimme 
avointa keskustelua meille tärkeistä asi-
oista, jotta pystyisimme terävöittämään 

omaa toimintaamme. Samalla kävimme 
läpi isännän tehtävät ja mitä muutoksia 
niihin on viimeaikoina tullut. 

Vuosi lähenee taas loppuaan ja Tallin pe-
rinteiset pikkujoulut vietetään 28.11. 

Kiitos Teille kaikille jotka olitte mukana 
Valojuhlissa ja teitte niistä unohtumatto-
man.

Hyvää loppuvuotta,

Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry

puheenjohtaja

HELSINKI

Yhdistyksiimme liittyneet jäsenet
Tervetuloa!

    1199 Hytönen Ilmari
    1199-1 Kröger Kari
    1364 Tuovinen Leo
    1364-1 Weyerstall Sisko
  20523 Ekström Sinikka
  22043 Ekman Pertti
  31045 Eklund Raine
  31045-1 Partanen Merja
  35958 Piekäinen Kari
  89446 Puolakka Tomi
  91450 Pynnönen Antti
102035 Hodju Juha
107728 Aittola Arto
111377 Halenius Kurt
126499 Linnama Jemina
128548 Mustonen Antero
135296 Jokinen Jani
152027-1 Ristimäki Soili

057479-0 Häkkinen Harri
153743-0 Ikonen Eija
153857-0  Kebrin Gennadi
139440-0  Kemppainen Antti
029039-0  Kleimola Kari
153981-0  Kuhalampi Marja-Liisa
026901-0 Lampi Juha
092125-0 Merensini Mikko
153884-0 Nykänen Hannu
136516-0 Puurunen Rami
017113-1 Ruoho Kimmo
132400-0 Tukiainen Lauri
034851-0 Widell Aatos

153990 Iivonen Tenho
153993 Korhonen Ari
153855-1 Kuokkanen Joonas
153947 Saario Heikki
153855 Sillanmäki-Kuokkanen Sari
150225-1 Stranius Erkki
57371 Suortti Reino

153394 Aihkisalo Asko
152866 Auvinen Kai
080997 Espo Kari
153074 Grönfors Leena
153793 Haahkola Kimmo
140498 Hassinen Matti
148538 Hell Timo
153562 Hellakoski Jarmo
153562-1 Hellakoski Satu
153868 Holopainen Helena
089552 Huotari Arto
153077 Husa Olli
150955 Immonen Antti
152828 Järvinen Samu
152874 Kaivonurmi Matti
153929 Kamppuri Toivo
153461 Kasurinen Marko
153496 Keinänen Jukka
153803 Korpi Karri
152947 Koski Jarkko
153524 Koskinen Tarmo
118669-1 Kuhanen Heidi
153469 Laine Tarja
144806 Lehto Kalevi
006341 Lindgren Keijo
006341-1 Lindgren Markku
118016 Lindström Jussi
062747 Metsäpelto Tuula
153697 Mäenpää Tiina
153125 Mäkinen Kai
153664 Nuolikoski Sari
105277 Nurmisola Tomi
153871 Oikarinen Harri
153974 Paloviita Heimo
026969 Peltonen Pasi
153232 Pilke Petri
152886 Puotsaari Samuli
135110 Raappana Juha
153062 Rajavaara Toni
153284 Rautakoski Harri
144881-1 Räisänen Noora
086583 Seppänen Esa
153255 Sotikoff Urpo
121066 Svennevig Jan
153499 Toivanen Jani
153764 Tsoukas Dafni
047286 Tuhkala Hannu
149935 Valkokivi Janne
149935-1 Valkokivi Katja
153943 Valta Jouni
153404 Vataja Risto
141557 Vauhkonen Tarina
153070 Virtanen Mika
152839 Välimaa Eveliina

152845 Klemettilä Esko
152848 Laaksonen Mikko
152848-1 Laaksonen Leena
152903 Saihovaara Marian
152910 Nousiainen Päivi
152913 Kaskikallio Jari
152927 Savolainen Janne
152995 Turunen Alex
153003 Pajarinen Sami
153033 Hornborg Christer
153055 Närhi Tero
153172 Myllys Toni
153213 Enberg Kati
153245 Frilander Mika
153393 Kotamäki Markku
153396 Makkonen Jalo
153504 Vehkamäki Erkki
153536 Miettinen Markku
153544 Lindfors Lars
153572 Lauronen Mikko
153596 Cederberg Maarit
153635 Kankaanpää Jarmo
153647 Korhonen Tarja
153703 Niinikoski Jorma
153714 Rosenvall Ari
153733 Aaltonen Anna
153775 Nurminen Risto
153780 Rättö Timi
153796 Hansen Joachim
153824 Knaapinen Pirjo
153894 Blom Sami
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Niin se on, tavoistaan ei karavaanari luo-
vu. Yhdessä on hauska touhuta. Koural-
linen Espoon yhdistyksen aktivisteja ja 
Helsingin yhdistyksen Pelle Peloton eli 
Mokke (Dag Lindholm) apunaan Jussi ja 
Göran sekä ihana joukko talven Sappeella 
viettäviä kavereita saivat sen aikaan, ni-
mittäin tosi hauskat Kantribileet.

Sateisen alkuviikon jälkeen aamuaurinko 
paistoi torstaina lämpimästi, kun talkoo-
laiset saapuivat yksi toisensa jälkeen Sap-
peen caravanalueelle. Edessä oli aktiivi-
nen työviikonloppu. Porttiteltan pystytys, 
kausipaikkojen merkitseminen, sisäänajon 
koristelu ja hetkessä alue oli valmis vie-
raita varten. Talkooväki pääsi saunaan tu-
risemaan toteutuksesta ja saunan jälkeen 
kodalle makkaran paistoon. Turha kiire 
kannattaa tässä vaiheessa jättää pois, jottei 
makkara jää kylmäksi tai polta suuta.

Aamukahdeksalta sitten pieni palaveri 
aamupalan kera, tehtävien kertaus ja tie-
tenkin piti veikata kuinka monta yksikköä 
paikalle saapuu! Martti M piti kirjaa veik-
kauksista ja näin kukin tepasteli tarkista-
maan vastuualueensa. Ajoneuvoja saapui 
aika verkkaiseen, mukavasti kuitenkin.

Jiihaa! Kantritunnelmaa Sappeella 28.-30.8.2015
Perjantai oli varattu tulosaunoille ja Kara-
okekuninkuus- kisalle tanssin kera. Kara-
okekuningattareksi lauloi Oivi Nuojua ja 
Karaokekuninkaaksi selviytyi Veli-Matti 
Karttunen.

Lauantain lipunnoston ja avaussanojen 
jälkeen alkoi kerrassaan rankka kunto-
koulu rivitanssin kuvioita askeltaessa. 
Pienen tauon jälkeen kokoonnuimme ylä-
kentälle ikimuistettavan kantrijoukkue-
kisan temmellykseen. Jossain vaiheessa 

TEKSTI MAARIT JOENSUU KUVAT: MAARIT MIETTINEN, M. ROSTÉN, J-M LÄNSISAARI JA MJ

Vaunuja saapuu verkalleen

Aamupalaveri Lambergien vaunulla.
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Espoon yhdistyksen hallitus valitsi vuoden 
2014 Ekaanariksi Pääkslahden isäntäpa-
riskunnan Ismo Lemmetin ja Merja Jyl-
hämäki-Lemmetin. Huomionosoituksella 
haluamme kiittää Ismoa ja Merjaa pitkään 
jatkuneesta yhteistyöstä yhdistyksemme 
kanssa ja hyväksi. Ongelmatilanteisiin on 
löytynyt heiltä ratkaisu, olipa sitten kyse 
isoista treffien järjestelyistä tai, että lettu-
kestien maito ja kanamunat ovat lopussa, 
vaunu ojassa tai aisalukon avain kotona. 
Aina on ollut ystävällinen apu lähellä. 

Vuoden Ekaanari saa vuodeksi haltuunsa 
Ekaanari teoksen, jonka Esko Rahkonen 
ideoi, suunnitteli ja toteutti vuonna 1979. 
Esko itse valittiin vuoden Ekaanariksi 
vuonna 1979 numerolla 0. Teos on hitsattu 
kuvaelma. Se kuvaa perheen vaunuelämää 
kissoineen ja koirineen. Pääkslahden isän-

Vuoden 2014 Ekaanari
täperheen Ismon, Merjan, lasten ja jopa 
isovanhempien arkeen ja elämään kara-
vaanarit ovat kuuluneet ja vaikuttaneet 
vuosikymmenten ajan. 

Pääkslahden matkailuvaunualue sijaitsee 
Vihdin kunnassa noin 65 km Helsingin 
keskustasta kirkasvetisen ja kalaisan Hii-
denveden rannalla. Selvien opasteiden an-
siosta alueelle on helppo löytää. Alue tar-
joaa monipuolisia vapaa-ajan viettomah-
dollisuuksia sekä lapsille, että aikuisille. 
Pääkslahti on SFC-sopimusalue, sopimus 
on tehty Helsingin ja Espoon yhdistysten 
kanssa. 

Lehtemme taitosta, ulkoasusta ja toteutuk-
sesta huolehtiva, Vuoden 2013 Ekaanari 
Hanna Parviainen sai muistoksi itselleen 
Standaarin numero 53. Espoon yhdistyk-

sen puheenjohtaja Seppo Joensuu luovutti 
Hannalle Standaarin lehtikokouksen 
yhteydessä 5.10.2015.

kisan taiteellinen ohjaaja (Martti M) antoi 
lennokasta neuvontaa keppihevoslaukan 
keskellä olevien esteiden ylittämisen vaih-
toehdoiksi. Hauskaa oli. Lapset tosin kat-
selivat kateellisina aikuisten joukkuekisaa. 
Ei hätää, kaikki saivat kisailla ja osallis-
tua, myös perheen pienimmät. Illan or-
kesteri oli mahtava The Hollymakers. Oi 
että, ihana orkesteri. Soittivat juuri oikeaa 

kuuskyt- ja seitkytluvun musiikkia. Kiitän 
teitä hyvät herrat! Musiikki soi suoraan 
sydämeen. Tanssilattia oli ahkerassa käy-
tössä koko illan ajan. Orkesterin tauolla 
DancAlot Gang esitti kahteen otteeseen 
hieman kauemmin harjoiteltua rivitanssia. 
Ilta oli kääntynyt jo uuden päivän puolel-
le, kun joukolla tepastelimme vaunulle.

Sunnuntain Kantripolku karisteli unen-
rippeet silmistä. Arpajaispalkinnot olivat 

noudettavissa Ravintola Huipusta. Päivän 
jännittävä osuus oli tulosten julkistami-
nen ja palkintojen jako voittajille, tosin 
näissä kisoissa kaikki olivat itsensä voit-
tajia. Viikonlopusta jäi hyvä rentoutunut 
onnistumisen olo. Sydämellinen  kiitos 
vierailijoille, kisailijoille, talkoolaisille 
ja Sappeen väelle! Näemmehän ESMY:n  
Hyväntekeväisyystreffeillä kesäkuussa 
2016. Luvassa on hurjaa kisailua kaiken 
muun yhdessäolon muassa. Ota kaveri 
mukaan tai tule ihan muuten vaan.

 Mara antaa neuvoja keppihevoslaukan 
toteutukseen

 
Miehet valmistautuvat 
keppihevoskisaan

Lasten laukkakisa valmiina 
lähtöön

Vaatimustaso kasvaa, nyt opetellaan neliötä

Karaokekuninkaalliset 
Oivi Nuojua ja  
Veli-Matti Karttunen

TEKSTI MAARIT JOENSUU 
KUVA: ARMI YLIKORPI
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Treffit syntyvät usein niin, että ensin on 
idea. Ideaa tutkitaan ja todetaan, onko se 
toteuttamiskelpoinen vaiko ei, sillä kaikki 
eivät valitettavasti ole. Kun idea on ha-
vaittu toimivaksi, aletaan suunnitella tref-
fejä. Viikkoa ennen treffiä rakennetaan, 
sitten treffaillaan jonka jälkeen puretaan 
tekeleet. Purun jälkeen on yhteenvedon 
aika. 

Ajatus Sirkustreffien järjestämisestä 
syntyi jo pari vuotta sitten muutaman SF- 
Caravan Helsinki ry:n toimihenkilön jutel-
lessa erään kurssin lounastauolla. Silloisen 
lounaan ääressä pohdittiin, mitä teemaa ei 
oltu jo käytetty treffien aiheena. Jostain se 
sirkus sitten putkahti mieleen. No, sitten 
oli edessä idean esittäminen yhdistyksen 
toimintatoimikunnalle ja hallitukselle ja 
tietenkin sirkuksen ja treffipaikan löytä-
minen. Treffipaikka löytyi varsin nopeasti, 
sirkuksen kanssa kesti hieman kauemmin. 
Treffien ajankohdaksi päätettiin lopulta 
11.-13.9.2015 treffikalenterien pitkällisen 
tutkimisen jälkeen.

Paikalla oli ihan oikea 
sirkus 
Sirkustreffien nimi kertoo jo kaiken olen-
naisen, eli ohjelmat pyörivät sirkusmaa-
ilman ympärillä ja ne olivat pääasiassa 
lapsille suunnattuja. Treffien ”vetonaula” 
oli vuodesta 2000 Suomea kiertänyt Sir-
kus Caliba. Sirkuksen esiintyjät ovat Uk-
rainasta ja Bulgariasta, vaikka sirkuksen 
kotipaikka onkin Kalajoki. Sirkuksen saa-
puminen Pääkslahteen oli ohjelmanumero 
jo itsessään, kun autot ja vankkurit tulivat 
alueelle seuraten tarkasti sirkustirehtööri 
Ines Sullmanin ohjeita. Puhumattakaan 
ripeästä teltan pystytyksestä. 

Sirkuksella oli treffeillä kaksi näytöstä, 
joihin pääsi näytöksiin oikeuttavilla kau-
lanauhoilla. Näytöksessä nähtiin mm. ak-
robatiaa, jonglööri, veitsenheittäjä, taikuri, 
pelle, poni, vuohia ja koiria. Popcorn ja 
hattara lisäsivät tunnelmaa. 

Treffeillä kiersi myös taikuri-klovni, joka 

viihdytti lapsia ja aikuisia ilmapallofiguu-
reilla ja omalla showllaan. Klovnilla riitti 
vientiä sunnuntain lähtöhetkiin asti. 

Taitoajoa kaiken ikäisille 
Aikuiset kisasivat lauantaina karavaana-
rin taitoajon eli Caramban neljännessä 
Cuposakilpailussa Vihdin venerannassa. 
Lapsilla alkoi samaan aikaan oma taitoajo 
alueella – polkuautoyhdistelmällä pujotel-
tiin keilojen välistä, kelloa vastaan tieten-
kin. Lapset saivat suorituksistaan mitalit 
kunniakirjoineen. Käytössä olleen vaunun 
on muuten tehnyt Helsingin yhdistyksen 
jäsen Paavo Rousku.

Aikuisten kilpailua pääsi katsomaan paitsi 
omalla kuljetuksella, myös Pääkslahdes-
ta Vihtiin järjestetyllä bussikuljetuksella. 
Kilpailupaikalla olikin mukavasti yleisöä.
Caramban Cup osakilpailu päättyi jälleen 
kerran Helsingin yhdistyksen Elis Buss-
manin lähes ylivoimaiseen voittoon. Toi-
seksi ajoi Helsingin Janne Kallio ja kol-

TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: PAUL BJÖRKROTH, ANNUKKA 
KETTUNEN, ARI KETTUNEN, ARMI YLIKORPI

YHTÄ SIRKUSTA

Sirkus Caliba saapuu alueelle

Poni näytti taitonsa

Taikominen ei tainnut ihan onnistua

Sirkusteltta on kohta pystyssä

Äärimmäisen notkea

Taikuri-Klovni keräsi lapset kokoon monta kertaa päivässä

Taitoajajat yhteiskuvassa
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manneksi Väst-Nylandin Eero Mustonen. 
Ikämiessarjan voiton vei Väst-Nylandin 
Ralf Friberg ja matkailuautosarjan voiton 
Helsingin Juhani Peteri.

Muuta ohjelmaa
Treffeillä oli myös muutakin ohjelmaa. 
Liikenneturvasta oli lauantaina paikal-
la Olli Lehto vastaamassa kysymyksiin, 
jonka lisäksi paikalla oli myös sirkusalan 
ammattilaisia pitämässä sirkuspaneelia. 
Lapset pääsivät piirtelemään ja taideteok-
sia, jotka olivat varsin upeita, pääsi ihas-
telemaan Tipulassa. Lapsilla oli lauantaina 
myös oma bingo, joka keräsi paikalle Ti-
pulan täydeltä väkeä. 

Treffien aikana saattoi vierailla eri myyn-
tipisteissä ostamassa Tupperware –tuot-
teita, puuastioita, pöllötuotteita ja lakuja. 

Helsingin yhdistys tarjosi perjantaina tref-
fivieraille makkaraa ja molempina treffi-
iltoina saattoi käydä ostamassa herkkuja 
Pääkslahden aluetoimikunnan grilliltä.
Perjantai-iltana laulettiin yhdessä Risto 
Sippolan ja Jukka Saarisen johdolla ja 
lauantai-iltana tanssittiin Rami´s Bandin 
tahdissa.

Sunnuntaina totesimme, että Sirkus Cali-
ba oli jatkanut matkaansa kohti seuraavaa 
esiintymispaikkaa. Vuorossa oli enää sir-
kusaiheinen luontopolku, arpajaisvoittojen 
lunastus ja palkintojen jako. Palkintojen 
jaon yhteydessä palkittiin perjantaina ta-
san klo 12 saapunut ensimmäinen yksik-
kö, Katajiston pariskunta, Lahden messu-
lipuilla. Palautelomakkeen palauttaneiden 
kesken arvottiin niin ikään messulippuja, 
onnetar suosi tällä kertaa Helmi ja Timo 
Ryynästä.

Treffit olivat sitten tältä erää ohi ja oli 
enää purkuhommien ja yhteenvedon ai-
ka. Treffeille saapui 144 yksikköä, joilta 
saadun palautteen mukaan oli treffien idea 
hyvä ja siihen toivottiin jatko. Aika näyt-
tää mikä seuraavan treffin aihe on. 

Treffien järjestäminen ei onnistu ilman va-
paaehtoisia ja tukijoita. SF-Caravan Hel-
sinki ry kiittää treffeillä töissä olleita toimi-
henkilöitä ja seuraavia tapahtuman tu-
kijoita: 

Lapsilla riitti virtaa myös bingoon

Makkarapaikalla oli jonoa

Keskittynyttä menoa

Ilari Lepola lähti ensimmäisenä Caramban 
kilpailuradalle

Helsingin yhdistyksen edustajat perhepotretissa, 
Elis Bussman, Ilari Lepola, Timo Aho ja Janne 
Kallio

Arvanmyynnissä oli vilskettä

Jukka Saarinen ja Risto Sippola johtivat yhteislaulua

Dometic Finland Oy 
Finnlines 
Helsinki Caravan Oy 
HOK- Elanto 
IF 
Seppo Joensuu 
L-U Mainosjakelu 
Auli Paavilainen
Pääkslahden Matkailuvaunualue 
Kristian Rehnfors
Mika Rosten 
SF-Caravan ry 
SF-Caravan Kokemäen seutu ry 
TMI Nina Nyyssönen 
Vantaan Energia
Veijo Votkin Oy 
Oy Veikkaus Ab 
Vihdin kunta

Lapset ehtivät myös piirtämään
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SMV Caravan Team Finlandin eli tutta-
vallisemmin munakerhon syystapaami-
nen järjestettiin 21.-23.8.2015 Kokemäen 
Pitkäjärvellä. Tapaaminen keräsi paikalle 
ennätykselliset 24 jäsenperhettä – pai-
kalla oli 22 munaa, yksi Constructam ja 
yksi moderni matkavehje, sillä kyseisen 
perheen munan remontti on vielä kesken. 
Pitkäjärven alue oli varannut kerholle var-
sin keskeisen paikan alueelta, johon kaikki 
yksiköt mahtuivat
Kerhon hyvä tuuri kelien suhteen saatiin 
sateisen kevättapaamisen jälkeen takaisin- 
hellettä oli koko tapaamisen  ajan eikä pit-
kää pöytää tai mitään muutakaan ohjelmaa 
tarvinnut perua. 

Lauantain ohjelma alkoi perinteisesti avoi-
milla ovilla, jolloin munavaunuihin pääsee 
tutustumaan perusteellisesti. Avoimet ovat 
keräsivätkin paikalle runsaasti yleisöä, 
niin alueelta kuin Kokemäen keskustas-
takin. Väkijoukosta saattoi bongata myös 
Kokemäen seudun lehdistön edustajia. 
Kerhon tapaamisesta kirjoitettiin sekä Sy-
dänSatakunnassa että Kokemäkeläisessä. 
Jälkimmäisen kotisivuilta löytyy myös 
video tapaamisesta.

Kerho lähti avointen ovien jälkeen joukol-
la cruisailemaan kohti Nakkila Storagea 
ja siellä odottavaa rompetoria. Matkaan 
päästiin pienten teknisten ongelmien jäl-
keen. Nostalgiset ajoneuvot ajoivat let-
kassa paikallisten opastamaa maisema-

tietä vältellen siten ruuhkaisaa 
kakkostietä. Rompetorilta tarttui 
tavaraa lähes jokaisen matkaan, 
jonka lisäksi sai välipalaksi mak-
karaa pientä korvausta vastaan.

Kerholaiset huomasivat cruisai-
lun jälkeen olevan aika valmis-
tautua perinteiseen pitkään pöy-
tään. Monen kerholaisen suusta sai jälleen 
kerran kuulla, että tapaamisten ohjelma 
on yhtä kellon kanssa juoksemista kun 
yhden päivän aikana pitää periaatteessa 
ehtiä tehdä monen päivän jutut. Lisäksi 
yritetään ehtiä jutella kunnolla jokaisen 
tapaamiseen tulleen kanssa. 

Pitkän pöydän yhteydessä jaettiin nor-
maaliin tapaan pokaaleja. Matti Jokela 
Piehingistä palkittiin pisimmältä tulleena 
yhdistelmänä. Yleisön suosikkipalkinnon 
saivat Raila Ståhl ja Kalle Ulmanen Nur-
mijärveltä. Järjestäjien valinta osui Vivi-
an ja Kenneth Björkskogille Kokkolasta. 
Kerho muisti samassa yhteydessä kolmea 
tänä vuonna 50 vuotta täyttävää munaa. 
50-vuotisjuhlakahvit lisukkeineen oli eh-
ditty nauttia jo edellisenä iltana. 

Illan seuraava ohjelma oli vaunusauna, 
joka oli varattu kerhon käyttöön kolmek-
si tunniksi. Naiset nauttivat ensin saunan 
löylyistä ja mukavasta ilmapiiristä, jon-
ka jälkeen miehet pääsivät testaamaan 
löylyjä. Pitkäjärven vaunusaunan kylki 
on täynnä kaupunkien nimiä, sillä vaunu 

on ehtinyt ennen asettumistaan saunaksi 
reissata monessa maailman kolkassa, niin 
idässä kuin lännessäkin. Monelle vaunun 
nähneelle paikkakunnalle ei enää ole asiaa 
maailmantilanteen vuoksi. 

Sunnuntaina oli sitten vuorossa jokavuoti-
nen kerhon keskustelutilaisuus, jossa nau-
tittiin hyvät kahvit Kokemäen yhdistyksen 
puolesta. Vuosittaisessa keskustelutilai-
suudessa päätetään kerhon seuraavan vuo-
den ohjelmasta ja tapaamispaikoista

Lisätietoja kerhosta antaa Jari Nevala, ja-
ri68.nevala@elisanet.fi; kerhon kotisivut 
löytyvät osoitteesta www.smv.fi.  

Kerho kiittää SF- Caravan Kokemäen seu-
tu ry:tä tuesta onnistuneen tapahtuman jär-
jestämisessä. Kerho kiittää erityisesti vii-
konlopun isäntiä Riitta ja Jan-Erik Suojaa 
ja Päivi ja Petri Toivolaa sekä niitä Pitkä-
järven kausipaikkalaisia, jotka luovuttivat 
paikkansa kerhon käyttöön!

Makkarapaikalla oli jonoa

Lähdössä rompetorille

Grilli kuumana Munakerhon pitkäpöytäMyös lapset huomioitiin

Avointen ovien ohessa oli myös aikaa lehtihaastattelulle

UUSI MUNAENNÄTYS KOKEMÄELLÄ 

Järjestäjien valinta

Yleisön suosikkiyhdistelmä

TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: TIMO AHO, 
ULLA NUMMI, ARMI YLIKORPI
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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

Uutta
•  Monitoimiluukku
•  Ulkovalaistus
•  Sisävalaistus
•  Kaapistot
•  Tekstiilit
•  Ulkoteippaus
•  140l jääkaappi vakiona
•  Noin 1500 € edullisempi
•  Uusi pohjaratkaisu 600 MF
   (pituus vain 599cm)

Täysin uudistunut  Weinsberg CaraLoft -mallisarja!

Huikea Sky Ti Silver Selection -kampanja

700 MX  69590€

650 MF  65990€

700 MEG  68690€

700 MEB  68890€

Hintaan kuuluu mm.
• 2.3 130 HV moottori
• Fiat Paketti
• Sky Ti paketti
• Alde nestekeskuslämmitys
• Sähköinen lattialämmitys
• Integroitu navigaattori
• Peruutuskamera
• Suuri 190l jääkaappi
• Sähkörappu
• Markisi
• LED päiväajovalot
• Duo control automaattinen
  pullon vaihtaja
• 16” Alumiinivanteet
• Dometic S7 ikkunat
• Tekstiilipaketti
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700 MX  69590€

650 MF  65990€

700 MEG  68690€

700 MEB  68890€
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Toimintaa ja touhua tulossaSieltähän se syksy tuli, tuuli tuiversi lehdet puista ja pakkanenkin on 
jo hiukan puraissut. Juuri sen verran tätä kirjoitellessa, että talvita-
mineet on jo testattu. Onneksi vähän otti talven viima takapakkia ja 
antoi vielä hengähdystauon. Näin jokainen ehti varautua matkailu-
ajoneuvonsa talvikuntoon, pistää talvisavupiiput paikoilleen, viritellä 
talviteltat, kerätä kesätavarat, laittaa jääkaapin suojaritilät paikoilleen 
ja kaikkea muuta tärkeää, jolla pidetään huolta majapaikastamme.

Kesän aikana alueella on tapahtunut paljon, ne jotka eivät vielä ole 
käyneet, niin tervetuloa rantasaunalle uutta ”kävelysiltaa” pitkin, 
heikompijalkaisillekin hurjasti helpompaa. Lasten leikkipaikka ha-
kee vielä lopullista muotoaan, mutta siellä on uutuutena jo suloinen 
leikkimökki perheen pienimmille. 

Syystalkoot kuuluvat tietenkin asiaan ja porukka uurasti kovasti 
paikkojen siivoamisen sekä kunnostamisen parissa. Yllätys oli mel-
koinen, kun myös keittokatoksemme oli saanut uuden puuhellan ja 
uuden järjestyksen. Puutalkootkin pidetään vielä ennen talven tuloa, 
saunan lämmössä on sitten mukava pakkasiltoina hikoilla. Aivan 
tämän lehden ilmestymisen aikoihin vietetään myös pikkujouluja. 
Uskon, että saamme niistä mukavat, maukkaat ja riemuisat juhlat 
kuten aikaisempina vuosina. Tänä vuonna joulupöydän kunkkuna on 
palvaamolta tilattu valmiiksi paistettu kinkku, mutta eihän mikään 
tietenkään voita omatekemiämme herkkuja. Eli ah ähkyä ja punaista 
nenää, tontut seuraa ja urkkii, jotta kiltit karavaanarit jouluna sitten 
lahjoja saa ja ensi vuonna luvan ahertaa.

Vaikka takkatulen ääreen onkin kiva käpertyä ja kotona kynttilöitä 
poltella, on syystalvi aivan mahtavaa karavaanarin aikaa. Pieni lo-
manen vaunulla, karkuun kotitöistä on ihan paikallaan. Ja saahan 
sitä vaunullakin käpertyä villaviltin suojiin, pistää villasukat jalkaan 
ja laittaa tunnelmavalot, ulkolyhdyt jne. palamaan. Turvallisuushan 
me aina muistetaan.

Syksy on myös vedenjakaja, sillä silloin on aika suunnitella tulevaa 
vuotta ja sen tapahtumia. Syyskokouksessa hyväksyttiin toiminta-
suunnitelma ja sen myötä toimintamme tulee korostumaan yhdes-
säolon ympärille loppukesällä, eli elokuisiin 25-vuotisjuhliin. Mer-
kitse jo nyt ylös Elotreffit eli syntymäpäiväkekkerimme 13.8.2016.  
Ensi vuonna tapahtuu ympärillämme paljon muutakin, ESMYn 
40-vuotisjuhlat kesäkuussa kaipaavat myös panostamme samoin 
Hämyjen tapahtumat. Aikaa pitäisi jäädä 
myös muilla alueilla vierailuun, lomailuun 
ja kaikenlaiseen kivaan. Tekemistä on siis 

tiedossa, erilaiset ideat ovat nyt keräysvaiheessa ja juhlasuunnitte-
luun sekä toteutukseen tarvitaan paljon yhteistyötä. Siksipä hallitus 
perustanee juhlatoimikunnan, vaikka emme mitään linnanjuhlia to-
teutakaan, on kiva panostaa ja tehdä juhlista ikimuistoiset – juuri 
meille ja meidän näköiset. Neljännesvuosisata on kuitenkin jo huikea 
juttu, nyt on sitten näytön paikka, nuoruuden kasvukivut pitäisi olla 
takana ja hommat vakiintuneet.

Siksipä juuri ja juuri siksi työstämme huoltorakennusta alueelle. 
Tässä vaiheessa kartoitellaan useampaa vaihtoehtoa, syyskokouk-
sessa esiteltiin yksi vaihtoehdoista, mutta nyt ei vielä hätiköidä vaan 
valitaan meille sopiva, niin hinta- kuin toteutusmahdollisuuksiltaan. 
Uutta emme saa, mutta korjaten pystymme täyttämään jäsenistön 
tarpeita ja sitä kautta saamaan alueesta kiinnostavamman. Näin ollen 



14

Rauhallista Joulua

ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto

www.hyvinkaacaravan.net

Avoinna arkisin klo 10-17 tai sopimuksen mukaan • Puh. (019) 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Meillä osataan, 
meillä palvellaan!

Lämpimästi 
tervetuloa meille!

talkoita ja rakentamista on tiedossa. Käyttä-
jiä meille mahtuu lisää eli Kangaslammella 
on tarjolla kausipaikkoja uusillekin jäsenille, 
ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää. Oma-
toimialueemme on Nastolan metsäisessä 
harjumaisemassa, lammen rannalla on rau-
haisaa ja marjametsät ovat vieressä samoin 
Pajulahden ulkoilureitit ja palvelut.

Syyskokouksessa tehtiin myös henkilöva-
lintoja. Koska hallitus ja jäsenistö on ollut 
tyytyväinen puheenjohtajaamme Päivi Kul-
malaan, pyydettiin Päiviä moneen kertaan 
jatkamaan. Iloksemme, pitkän harkinnan 
jälkeen Päivi lupasi luotsata meitä vielä 
juhlavuoden. Päätös ei ollut Päiville help-
po, sillä se vaatii vuorotyöläiseltä ja opiske-
luintoiselta sekä hänen perheeltään paljon. 
Vapaa-aika kun tuppaa olemaan kortilla, ei-
kä perheen yhteisiä hetkiä jää liikaa. Mutta 
siksi hallituskin muuttaa toimintatapojaan 
ja jakaa toimintaa ensi vuodelle useammil-
le tekijöille. Jokaiselle hallituksen jäsenelle 
varmastikin tullaan nimeämään täysin oma 
vastuualue. Myös tähän lehtitoimikuntaan ja 
lehtijuttujen tekoon kaivataan vahvistusta.  
Heti syyskokouksessa jo aloitettiin tämä pro-
sessi ja rakennusprojektille valittiin vetäjäk-
si aluepehtorimme Eki eli Erkki Stranius ja 
aisaparikseen hän saa rakentamistouhuihin 

Jari Kettusen. Hallituskin saatiin täysilukui-
seksi ja uusina hallituksen jäseninä aloittavat 
siis Eki, Matti Saulo sekä Harri Kulmala, 
entisestä hallituksesta uudelle kaudelle va-
littiin Kaija Salonen, Kirsi Tolonen ja Olavi 
Lahtinen. Näin ollen Kulmalan pariskunta 
saa harrastaa yhdessä ja käyttää vapaa-ai-
kansa meidän hyödyksi. Olkaamme siis sen 
arvoisia. Tässä vaiheessa onkin hyvä kiittää 
osallisuudestaan väistyviä hallituksen jäse-
niä ja toivottaa uudet tervetulleiksi.

Hallituksen ulkopuolelta saadaan ensi vuo-
delle talousasioihin apuja. Loivan Raijasta 
saamme rahastonhoitajan ja lisäksi tarvit-
semme ammattikirjanpitäjän huolehtimaan 
yhdistyksemme kirjanpidosta sekä pitämään 
meitä ajan tasalla talousasioihin liittyvistä 
säännöstöistä. 25-vuotiaana yhdistyksenä, 
emme voi enää sortua turhanaikaisiin virhei-
siin vaan haluamme olla siinäkin suhteessa 
jo ”aikuisia”, vastuuntuntoisia ja hyvämai-
neisia. 

Jottei nyt pelkästään oman navan ympärillä 
pyöritä, niin Hämyjen kokouksessa saimme 
liitoltakin terveisiä. Liiton puheenjohtaja 
Juha Hämäläinen osallistui kokoukseen ja 
vieraili samalla Kangaslammen alueellam-
me. Liitollakin on erinäisiä uudistumissuun-

nitelmia, joista he tulevat keskustelemaan 
jokaisen yhdistyksen kanssa. Siitä lisää 
myöhemmin ja varmasti kattavammin myös 
Caravan-lehdestä alkuvuodesta.

Mutta nyt on aika rauhoittua jouluvalmi-
steluihin, uuden vuoden vastaanottoon ja 
yhdessä oloon omien rakkaiden kanssa niin 
kotona kuin matkailuajoneuvoissaan.

Talven riemuja odotellen
Ulla Sorvisto

SF-Caravan Kerava ry
sihteeri
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Kroatian tasavalta sijaitsee Adrianmeren rannalla ja rantaviivaa 
on noin 1800 kilometriä. Naapurimaita ovat Slovenia, Unkari, 
Serbia, Montenegro, Bosnia ja Hertsegovina. Kirkas Adrianmeri 
ja mielenkiintoiset nähtävyydet houkuttelevat matkaajia. Lisäksi 
Kroatiassa on turvallista, väljää, siistiä ja edullinen hintataso. Ei 
liene tarvetta erikseen mainita, että ruokakin on erinomaista. Kro-
atia on täydellinen karavaanarin matkakohde. Tervetuloa matkalle 
kanssamme!

Matkareitti rannikkoa pitkin 
Dubrovnikistä Splitiin
Ajoimme kauniin rantareitin, jonka varrella on kymmenittäin lei-
rintäalueita ja paljon nähtävää. Reitti kesti 5 päivää, noin 260km 
ja kulki läpi Dubrovnik - Ston - Ploce -Dvernik - Hvar - Split 
kaupunkien. Lensimme ensin Dubrovnikiin, josta vuokrasimme 
auton lentokentän AvantCarin toimipisteestä. Vuokraparkissa oli 
paljon myös matkailuautoja. Kohdemaahan voi siis halutessaan 
lentää, paikan päältä vuokrata matkailuauton, ajaa sillä maan läpi 

ja palauttaa huoletta toiseen pisteeseen. Lähin leirintäalue löytyy 
Cavtatin kylän liepeiltä, jonne on lentokentältä matkaa kolme ki-
lometriä. Tällä kertaa ajoimme suoraan Dubrovnikin kaupunkiin, 
joka sijaitsee noin 28km päässä kentästä. 

Dubrovnik ja
Zupa Dubrovka
Dubrovnikin autoton vanhakaupunki on UNESCOn suojelema 
kohde. Yövyimme kuitenkin kaupungin pohjoislaidalla, jossa 
sijaitsevat Lapad- kaupunginosa ja Babin Kuk niemimaa. Vain 
10 minuutin ajomatkan päässä keskustasta, Babin Kukissa on 
väljempää. Alue on vehreä, siellä on paljon luksushotelleja ja 
venesatamia. Niemimaalla sijaitsee myös 3,5 tähden luokituksen 
saanut hieno leirintäalue, Camping Solitudo.

Dubrovnikissa kannattaa viipyä useampikin yö, sillä nähtävää 
riittää yllin kyllin. Vanhakaupunki linnoituksineen on vaikut-
tava. Linnanmuurit kannattaa kiertää vaikka sisäänpääsy mak-
saakin. Lukuisten portaiden vuoksi tämä huvitus ei ole jalka- ja 
polvivaivaisille. Ken muureille kapuaa, päältä näkee sinisen me-
ren lisäksi mm. televisiosarja Game of Thronesin kuvauksissa 
käytetyn Lovrijenacin linnan. Sarjaa seuranneet löytävät mie-
lenkiintoisia yksityiskohtia kaupungissa kävellessään ja linnaan 
voi halutessaan mennä myös käymään. Kaupungissa on paljon 
kulttuuria, museoita, ravintoloita ja ostosmahdollisuuksia, joten 
yksi kokonainen päivä vierähtää helposti pelkästään jo muurien 
sisällä. Suosittelemme erityisesti maistelemaan herkullisia ar-
tesaanijäätelöitä, joita saa lukuisista jäätelökioskeista 10 kunan 
(n. 1.30€) tötteröhintaan.

Meriteitse seikkailemaan
Kaupungista kannattaa suunnistaa sen lähikyliin ja saariin meri-
teitse. Satamasta lähtevät pienet veneet kyliin sesongista riippuen 
4-6 kertaa päivässä ja kyytiin pääsee pikkurahalla. Lähimpänä 
sijaitsee vehreä, suojeltu Lokrumin saari, joka on suosittu päi-
väretkikohde. Lisäksi Cavtatin ja Dubrovnikin välissä on noin 
25 kilometrin pituinen riviera (Zupa Dubrovka), jonka lahden 
poukamissa on ihastuttavia kyliä. Mukaan kannattaa pakata uima-
asu ja pyyhe, sillä kylissä on uimarannat. Ellei aika riitä kaikkeen, 
kannattaa mennä suoraan Cavtatiin, joka on upeudessaan vertaan-
sa vailla ja yksi Kroatian vanhimmista kylistä. Siellä vierähtää 
helposti useampikin tunti pieniä kujia vaellellen. Myös Mlini, 
Srebreno ja Kupari ovat mielenkiintoisia kohteita. Mlini tarkoit-
taa myllyä ja kylästä löytyykin luonnonlähteestä pulppuava joki, 
vanha vesimylly sekä historiallisia jäänteitä antiikin kreikan ja 
Rooman ajoilta. Tasaista rantatietä pitkin voi kävellä Mlinistä 
Kupariin saakka (noin 2km), josta täytyykin joko ottaa päätieltä 
bussi tai kävellä takaisin Mliniin, josta veneet kulkevat.

Kuparin hylätty ja karmiva hotellikylä
Kuparin lahdesta vuorostaan löytyy hylättyjen hotellien kylä, joka 
alunperin oltiin rakennettu Jugoslavian armeijan eliitin ja heidän 
sukulaistensa käyttöön. Lähellä on itse Titon vanha kesäasunto, 
joka on tarkoin vartioitu ja mahdollisesti edelleen virkamiesten 
käytössä. Sinne ei ole pääsyä, mutta paikka näkyy mereltä päin. 

Myöhemmin Kuparin hotellit palvelivat myös eurooppalaisia 
turisteja. Alueella oli aikoinaan upea leirintäalue, joka pystyi ma-
joittamaan jopa 4500 vierasta. Vuoteen 1991 saakka alue toimi 
yhtenä Euroopan hienoista lomakylistä, kunnes sota tuhosi hotel-
lit. Köyhän maan omistuksessa olevat rakennukset ovat jääneet 
kunnostamatta. Täten kylä on täynnä autenttisen karmivia aave-
hotelleja ja niitä on jännittävää käydä tutkimassa, varovaisuutta 
noudattaen.

Omatoimimatkalla Kroatiassa
Kun illat pimenevät, on mukava kietoutua vilttiin ja 
höyryävän teekupin ääreen suunnittelemaan en-
si kesän matkoja. Kroatia herättää kiinnostusta 
matkailijoiden keskuudessa lisääntyvässä mää-
rin ja maa onkin panostanut turismin kehittämi-
seen vastatakseen paremmin kasvavaan kysyn-
tään. Otimme tehtäväksemme tutustua kauniin 
Dalmatian rannikkoon. 

Mali Ston

 Kaunis Cavtatin kylä
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Kytkin ylös ja matkaan
Monipuolisesta Dubrovnikistä riittäisi 
kerrottavaa enemmänkin mutta matka jat-
kuu. Hyvästelemme kaupungin ja ajamme 
rantaviivaa pohjoiseen kohti Stonin ky-
lää, jonne on matkaa 60 kilometriä. Tie on 
vuoristoista ja vaatii ajajalta keskittymistä, 
sillä maisemat ovat päätä huimaavat. Jo 
autovalintaa tehdessä on tärkeää huomi-
oida, että autossa on tarpeeksi vääntöä, 
10% nousuja ja laskuja on paljon. Teissä 
on yleensä ottaen hyvät merkit, opasteet ja 
suojareunat, mutta varovaisuutta kannattaa 
noudattaa. Tankata kannattaa myös aina 
kun näkee aseman, niitä ei kovin montaa 
osunut matkamme varrelle. Bensa-asemat 
sijaitsevat pääosin kylissä, mutta pelkän 
tankkaamisen vuoksi on kurja poiketa 
kauas päätieltä.

Ston on osteriherkutteli-
jan ja kukkasuolan 
ystävän kylä 
Ston on 1000-luvulla rakennettu pieni 
kylä, jota ympäröi vaikuttava 5,5 km pi-
tuinen kivimuuri. Stonissa toimii myös 
vanha suolatehdas edelleen samalla pe-
riaatteella kuin vuonna 1272. Ostimme 
tietysti muistoksi tyyriin (14€) rasian 
kukkasuolaa. 

Piskuisen kylän vieressä (3km päässä) 
sijaitsee Mali Ston, eli pieni Ston, jossa 
kasvatetaan suurin osa Kroatiassa syötä-
vistä simpukoista ja ostereista. Maistoim-
me ostereita ja ne olivat kyllä mielettömän 
hyviä ja edullisia (1,20€). Jos haluat syödä 
varmasti tuoreita mereneläviä, mene Sto-
niin. Uneliaasta olemuksestaan huolimat-
ta Stonissa pidetään vuosittain suurempia 
tapahtumia, kuten muurijuoksumaraton ja 
osterifestivaalit. Stonia vieressä sijaitsee 
kolmen tähden luokituksen saanut Prap-
ratnon leirintäalue, jossa on oma lahden-

poukama uimarantoineen ja monipuoliset 
urheilumahdollisuudet.

Kaistale Bosnia ja 
Hertsegovinaa
Stonin pysähdyksen jälkeen matka jatkui 
Opuzeniin. Tätä ennen täytyi kuitenkin 
ajaa jännittävien tullien läpi ja pätkä Bos-
nia & Hertsegovinan puolella. Tulli meitä 
jännitti turhaan, sillä jonoja ei ollut, mi-
tään maksuja ei peritty ja kaikki sujui hel-
pommin kuin Tallinnan laivaan ajaminen. 
Autoa vuokratessamme meiltä tosin tie-
dusteltiin mahdollisesta rajanylityksestä. 
Jos rajan ylittää, vakuutusmaksuihin tulee 
korotus. Se on kuitenkin täysin ymmärret-
tävää, liikutaanhan siinä vieraassa maassa. 
Bosnian rantareitti näytti aavistuksen köy-
hemmältä kuin Kroatian puoli. Lomakyliä 
näkyi lahdenpoukamissa olevan mutta va-
luutan puuttumisen vuoksi emme pysähty-
neet edes kahveille.

Opuzenin vehreä laakso 
on Kroatian keidas
Rantareitti jatkuu Bosnian jälkeen. Pysäh-
dyimme pikaisesti Neretvanin jokilaak-
sossa, Opuzenissa. Laakso on tasainen 
ja vehreä kuin keidas, alue tunnetaankin 
Kroatian maanviljelyn keskittymänä. Opu-
zenista tulevat muun muassa 80% maassa 
syödyistä mandariineista. 

Laakson pohjalla sijaitseviin värikkäi-
siin hedelmänmyyntikojuihin ei voi olla 
törmäämättä. Suosittelemmekin pikaista 
pysähdystä tien varteen, paikalliseen he-
delmänmyyntipisteeseen, siellä nimittäin 
yllättyy valikoiman laajuudesta. Tarjolla 
on erilaisia hilloja, mehuja, hunajaa, mar-
joja, pähkinöitä, kukkia, vihanneksia, he-
delmiä tuoreina ja kuivattuina. Päädyim-
me ostamaan laajan valikoiman kojujen 
antimista. Hauskan lisän kaupankäyntiin 
toi maistamisen mahdollisuus. Kieltämät-

tä salvia- ja laventelihunaja olivat varsin 
eksoottisen makuisia tavalliseen hunajaan 
tottuneelle. 

Ostoksiimme tyytyväisinä matka jatkui 
kohti Dvernikiä, tai ainakin yritimme. 
Liekö kuskille tullut hillojen maistelusta 
sokerihumala mutta Opuzenin jokilaak-
sosta pois suunnistettaessa ajauduimme 
virheellisesti ulos rantareitiltä uudenkar-
healle A1 moottoritielle Splitin suuntaan. 
Moottoritien loppuosa on valmistunut 
vasta 2013 lopussa ja mobiilikarttasovel-
luskin takelteli reitityksen kanssa. Koska 
meidän täytyi ajaa lauttasatamaan, tämä 
reitti oli varsinainen kiertotie. Mootto-
ritie oli nopea ajaa; 20 minuutin jälkeen 
siellä ei vieläkään näkynyt yhtään autoa. 
Ongelmaksi muodostuikin kääntyminen. 
Tiemaksu täytyi maksaa kertaalleen, 
ennen kuin pääsimme takaisin oikeaan 
suuntaan. Kellon tikittäessä päädyimme 
lopulta ajamaan mobiilisovelluksen eh-
dottamia oikoreittejä eli pyörätien levyisiä 
serpentiiniteitä vuorilta alas. Ei missään 
nimessä heikkohermoisen hommaa! Mi-
käli siis mielii ajaa tasaisen varmaa E65-
rantareittiä, tarkkana sitten Opuzenista 
pois lähtiessä!  Plocen jälkeen saavuimme 
Gradaciin, josta kylttien mukaan löytyy 
useampikin kivannäköinen leirintäalue. 
Ne, keillä ei ole kiire, voivat myös leväh-
tää Dvernikissä sijaitsevassa neljän tähden 
leirintäalueella nimeltä Autocamp Ciste.

Lautalla vaarin saarelle
Dvernikin satamasta löytyy Jadrolinija-
niminen lauttayhtiö, jolla on useita yh-
teyksiä Kroatian eri saarille. Reitit ja 
aikataulut kannattaa tarkistaa yrityksen 
nettisivuilta. Uimarannan tuntumasta, 
pienestä lippakioskista ostimme koh-
tuuhintaiset menoliput (2 hlöä + auto 15 
euroa) Sucuraj:iin Hvarin saarelle. Jotta 

 Autojonossa lauttaan matkalla Hvarin saarelle
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oman paikkansa laivassa varmistaa, kan-
nattaa jonossa olla hyvissä ajoin. Sesongin 
aikaan jää helposti rannalle. Merimatka 
kesti 35 minuuttia melkoisen vanhalla lau-
talla. Mukavuuksia lautalla ei wc:n lisäksi 
ole, siispä eväät kannattaa ostaa mukaan 
sataman kahvilasta. Lauttaan mahtui 23 
henkilöautoa, lisäksi kyydissä oli 2 asun-
toautoa ja pakettiauto. 

Pian olimmekin jo perillä. Sucuraj on 
pieni ja rauhallinen kalastajakylä saaren 
eteläkärjessä. Tänne olisi ollut kiva jäädä 
tutkailemaan paikkoja mutta illan myötä 
kiirehdimme tulevan yön majapaikkaan, 
Hvarin pääkaupunkiin. Jos päiväretki tun-
tuu tässä kohden jo täydeltä, 20 minuutin 
ajomatkan päässä satamasta on 3,5 tähden 
leirintäalue Autocamp Mlaska. Sucurajs-
sa on myös kivoja hotelleja, vaikka kylä 
näyttää uinuvalta. 

Hvarin kaupunkiin on Sucurajsta matkaa 
77 kilometriä. Normaalilla tiellä matka 
taittuisi noin tunnissa mutta nyt koitok-
seen meni pelkällä henkilöautolla kaksi 
tuntia. Tie saaren päästä toiseen on erit-
täin kaunis mutta haasteellinen. Kuskin 
on syytä olla valppaana, nimittäin reitillä 
riittää nousuja, laskuja, kuoppia, huimia 
äkkipudotuksia ja tiukkoja mutkia. Tan-
kissa on myös syytä olla riittävästi ben-
saa, koska tiellä ei ole asemia. Saavuimme 
perille vielä hämärän aikaan, kiitos siitä, 
sillä tätä tietä ei totisesti halua ajaa säk-
kipimeässä. Hiljaa ja valoisalla ajamisen 
hyvänä puolena on, että matkalla näkee 
muun muassa antiikin ajalla rakennettuja 
viinitiloja, laventelipeltoja, vanhoja ky-
liä, rantamaisemaa ja metsää. Saarella on 
myös upeat rannat, joille kannattaa pysäh-
tyä uimaan.

Upea Hvar on Kroatian 
Saint Tropez
Hvarin pääkaupungin parasta antia ovat 
autenttisuus, hyvä ruoka ja laadukkuus. 
Kansainvälistä Saint Tropez-tunnelmaa 
tuovat upeat purjeveneet ja palmujen reu-
nustama satama-alue. 4000 asukkaan Hva-
rin nähtävyyksiin kuuluvat St. Stephenin 
katedraali ja kapeiden kujien vanhakau-
punki. Lisäksi kaupungin yllä kohoavalta 
mahtipontiselta espanjalaislinnoitukselta 
näkee koko kaupungin lintuperspektiivis-
tä. Ostosmahdollisuuksia Hvarissa ei niin-
kään ole, vaan matkamuistoiksi kannattaa 
ostaa aitoa Hvarin saaren laventeliöljyä.

Hvarilta löytyy hieno neljän tähden lei-
rintäalue, Camping Vira Hvar. Niemestä 
on matkaa kaupunkiin vain 4km ja eikä 
sieltä halutessaan tarvitse poistua. Leirin-

täalue on laatutietoisen valinta, siellä on 
vastikään remontoidut tilat, supermarket, 
ravintola, cocktail baari, sekä monipuoli-
set urheilu- ja vapaa-ajan mahdollisuudet 
kuten sukelluskoulu, Wi Fi, lasten leikki-
alue ym. Täällä viihtyy varmasti pidem-
päänkin!

Stari Grad
Teimme seuraavana päivänä retken 30mi-
nuutin ajomatkan päässä sijaitsevaan Stari 
Gradiin eli vanhaan kaupunkiin. Kaupun-
gissa on todisteita jo illyyrialaisasutuk-
sesta 500-400-luvuilta eaa. Pieniä kujia 
vaellellessa tuleekin helposti historiaähky, 
sillä talojen seinissä on pieniä tietolaat-
toja, joista voi lukea paikassa asuneiden 
perheiden tarinoita. Kaupunki on kuin 

pienoislabyrintti, päivä kuluu kuin siivil-
lä sillä verkkainen tunnelma ja ympäröivä 
historia imaisevat mukaansa. Kun Hvar ja 
Stari Grad on nähty ja koettu, kaupungin 
liepeiltä lähteekin kätevästi Jadrolinijan 
lautta Splitiin. 

Split
Kahden tunnin kuluttua laiva saapuu 
Splitiin, joka on rannikon suurin kaupun-
ki ja maan toiseksi suurin kaupunki. Se 
on myös matkamme viimeinen etappi. 
Kaupunki on laajentunut mahtipontisen 
Diocletianuksen palatsialueen ympärille, 
joka on rakennettu vuonna 300 Rooman 
keisarin viimeiseksi leposijaksi. Suuren 
palatsin ympärillä on historian havinaa, 
kirkkoja, aukioita, vanhakaupunki ja sen 
upea palmuin ympäröity Riva kävelybule-

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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vardi. Käynti Splitissä on kuin kulkemista isossa museossa, nähtävää 
riittää joka nurkan takana. Kaupungissa on myös vilinää; hyvät os-
tosmahdollisuudet ja erinomaisia ravintoloita yökeroja unohtamatta. 
Kun matkaväsymys iskee, lähimmälle neljän tähden leirintäalueelle, 
Camping Stobreč Split, on vain 7 kilometrin matka keskustasta. 
Keskustan ulkopuolelta löytyy myös ranta ja Marjanin suuri niemi-
maa, jossa voi viettää aikaa vaikka patikoiden kauniissa Dalmatian 
luonnossa. Splitissä vierähtäisi helposti useampikin päivä.

Matkamme kuitenkin päättyy Splitin lentokentälle, jonne keskustasta 
on noin 35 kilometriä. Jos auton palauttaa kentälle, kannattaa tulla 
ajoissa, sillä vuokra-autojen palautuspisteet ovat täällä täysin epä-
loogisia ja palautusselvitys voi viedä kauankin aikaa. Onneksemme 
ehdimme koneeseen ja nautimme siellä lasilliset onnistuneen matkan 
kunniaksi. Suosittelemme lämpimästi Kroatiaa kaikille omatoimi-
matkailusta kiinnostuneille!

Leirintäalueiden tarkemmat tiedot voi kätevästi tarkistaa Camping 
infon nettisivuilta http://en.camping.info sekä lauttamatkojen aika-
taulut Jadrolinijan sivuilta: http://www.jadrolinija.hr. Emme vastaa 
matkakertomuksen jälkeen tapahtuneista muutoksista aikataulujen, 
hintojen tai muun sisällön suhteen. Mukavia reissusuunnitteluita 
kaikille!

Terveisin Kippari-team

Matkakertomuksen laatijana on matkailuvaunuyritys Kippari-Caravan Oy:n toimelias 
reissutiimi. Löydät meidät Facebeookista nimellä Kippari-Caravan Oy, lisäksi pidämme 
blogia osoitteessa Kipparicaravan.wordpress.com. Toivotamme teidät myös tervetulleik-
si ostoksille liikkeeseemme Itäkeskukseen viereen, osoitteeseen Vanhanlinnantie 15.

VARASTOINTIPALVELUT

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

www.hati.fi

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

Jaakko Häti  040 738 4316 
Roope Häti   040 845 6178

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KESKUSTELUILTA TOIMISTOLLA 

Tervetuloa keskustelemaan turvallisesta 
liikkumisesta liikenteessä matkailuajo-
neuvolla Helsingin yhdistyksen toimistolle, 
Intiankatu 31, Helsinki. 

Aihepiiri on jaettu kahteen osaan 
seuraavasti:

Turvallisesti liikenteessä osa 1
13.1.2016 klo 18.00

Turvallisesti liikenteessä osa 2
20.1.2016 klo 18.00

Lisätietoja:
Timo Aho, puh 0400 346 443, 

timo.aho@gmail.com
Paul Björkroth, puh 0400 421 863, 

paul.bjorkroth@pp.inet.fi 

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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Ajankohtaista Helsingissä vuonna 2015

Syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin 3.11.2015 Helsinki Caravan Oy:n 
tiloissa. 

Helsinki Caravan Oy:n toimitusjohtaja 
Atso Muuronen kertoi ennen kokouksen 
alkua taloudellisen taantuman vaikutuk-
sesta matkailuajoneuvokauppaan. Matkai-
luajoneuvokauppaan on myös oleellisesti 
vaikuttanut Trafin toimesta tehty ajoneu-
vojen vetopainojen alentaminen valmis-
tajien ilmoittamiin vetopainoihin nähden.
Muuronen toivoi, että SF- Caravan ry 
toimisi aktiivisesti vetopainoasiassa jotta 
siihen saataisiin muutos.

SF- Caravan ry:n puheenjohtaja Juha 
Hämäläinen oli paikalla liittohallituksen 
edustajana. 
Hämäläinen kertoi kokoukselle kansainvä-
lisestä toiminnasta, etenkin FICC ja NCT 
tapahtumista. Vuoden 2016 FICC Rally 
järjestetään Portugalissa. Saimme tiedok-
si, että liitto on kutsunut FICC:n presi-
dentin Joao Alves Pereiran Turun Cara-
vanmessuille markkinoimaan tapahtumaa. 
Pereiran saapuminen on tätä kirjoittaessa 
vielä varmistamatta.

Pohjoismaiset karavaanipäivät järjestetään 
Suomessa seuraavan kerran vuonna 2017, 
tarkemmin sanottuna Kokemäellä. Tapah-
tumaan tullaan kutsumaan karavaanareita 
myös Pohjoismaiden ulkopuolelta.
Hämäläinen kertoi myös liittohallituksen 
”maakuntakierroksesta”, jonka tavoittee-
na on osallistua kaikkien jäsenyhdistysten 
hallitusten kokouksiin. Maakuntakierros 
liittyy kattojärjestön uusien sääntöjen val-
misteluun. Sääntöjen uudistuksen tarkoi-
tus on säilyttää järjestömme jatkossakin 
suurena. 

Varsinainen kokous sujui tehokkaasti Juha 
Hämäläisen toimiessa puheenjohtajana. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodel-
le 2016 valittiin yksimielisesti Kim 
Saarikoski. Saarikoskella alkaa vuo-

denvaihteessa jo kymmenes puheen-
johtajavuosi. Hallitukseen valittiin kau-
delle 2016-2017 Paul Björkroth, Anne 
En, Dag Lindholm ja Juhani Peteri. 
Toimintatoimikunta toimii ensi vuonna 
kokoonpanolla Timo Aho, Paul Björk-
roth, Marjo-Riitta Björkroth, Juhani Elo, 
Ari Kettunen, Dag Lindholm, Irja Mah-
konen, Janne Pehkonen, Juhani Peteri, 
Johanna Pihlajamäki, Kristian Rehnfors, 
Päivi Sippola, Siru Vaulakari, Kari Vir-
tanen, Göran Wolff ja Armi Ylikorpi. 
Jäsenlehden toimituskuntaan valit-
tiin Kim Saarikoski ja Armi Ylikorpi. 
Tilintarkastajana jatkaa Harry Eklundh 
(HTM) ja varatilintarkastajana Matti Mä-
kinen (HTM).

Hallituksen esittämät vuoden 2016 toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin 
hallituksen esittämässä muodossa.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat 
nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla. 

Caramba Cup 2015 
Vuoden 2015 Caramba Cupin viides ja 
viimeinen osakilpailu ajettiin 26.9.2015 
Loviisassa. Yhdistyksemme edustaja 
Elis Bussmanin Cup voitto oli jo ennen 
viimeistä kilpailua täysin selvää, sillä 
Bussman on ollut koko kauden lähestul-
koon ylivoimainen. Seuraavaksi tulleet 
yhdistyksemme Carambistit Ilari Lepola 
ja Janne Kallio olivat viimeisen kilpailun 
jälkeen tasapisteissä, joten sijoitus ratkais-
tiin lopulta kauden aikana kertyneiden vir-
hesekuntien perusteella. Ilari Lepola si-
joittui siten viiden sekunnin erolla toiseksi 
ja Janne Kallio kolmanneksi. 
Samanlaista pistelaskua tehtiin viidennen 
ja kuudennen sijan välillä – Ralf Hietanie-
mi Väst-Nylandin yhdistyksestä sijoittui 
viidenneksi ja yhdistyksemme Timo Aho 
kuudenneksi. 
Syyskokoukseen saapui runsaasti jäseniä

Jäsenkorttien tarkastus ennen kokousta

Helsinki Caravan Oyn toimitusjohtaja 
Atso Muuronen

Elis Bussman näytti Loviisassa kuinka  mestari ajaa

Carambistit yhteiskuvassa

SF Caravan ryn puheenjohtaja 
Juha Hämäläinen
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Matkailuautosarjan voitto merkittiin sekin 
yhdistyksellemme Juhani Peterin ottaessa 
siinä voiton.
Ikämiessarjan voitto meni Ralf Fribergille 
Väst-Nylandin yhdistyksestä

Onnittelemme kaikkia Carambisteja hy-
västä kaudesta!

Nipsu kerho 
Nipsukerho on lehden ilmestyessä pitä-
nyt toimistolla kolme nipsutus- ja askar-

teluiltaa. Kerholaisten illoissa on selvitet-
ty nipsutuksen alkeita, esivalmisteluita ja 
erilaisia vaikeusasteita. Iltojen aikana on 
syntynyt hienoja luomuksia.

Nipsukerho kokoontuu toimistolla 
noin kerran kuussa, joten mukaan ehtii 
vielä hyvin. Iltoihin osallistuvan ei tarvitse 
olla nipsutuksen ammattilainen; paikalla 
on henkilöitä jotka opastavat alkuun.

Nipsukerhon illoista ja toiminnasta saa 
lisätietoja Päivi Sippolalta, puh. 050 401 
1230, sippola60@hotmail.com.

Syksyn juhlia
SF- Caravan Lahden seutu ry ilmoitti syk-
syllä juhlivansa ennakkotiedoista poiketen 
pienimuotoisesti 45-vuotisjuhliaan alueel-
laan Artjärven Vuorenmäellä. Yhdistyk-
semme toimihenkilöt innostuivat asiasta 
kovasti, jonka seurauksena osallistuimme 
kyseisiin juhliin 10 yksikön voimin. Tref-
feillä kisailtiin kolmiottelussa, pohdittiin 
visaisia kysymyksiä, nautittiin kakkukah-
veista ja tehtiin valoteoksia. Valoteokset 
tosin kärsivät lauantai-iltana kovasta tuu-
lesta. 

Turvallisesti liikenteessä 
vuonna 2016
Toimistolla järjestetään tammikuussa 
2016 kaksi keskusteluiltaa, joiden aihee-
na on turvallisesti liikenteessä. Aihe on 
varsin laaja, jonka vuoksi keskustelutilai-
suus on jaettu kahteen osaan, 13.1.2016 
ja 20.1.2016. Tilaisuuksissa ei pidetä kal-
vosulkeisia vaan keskustellaan liikentee-
seen liittyvistä asioista kahvin lomassa. 
Tervetuloa mukaan!

Tilaisuuksien ilmoitus toisaalla tässä 
lehdessä. 

Pilkkimään vuonna 
2016
Yhdistys järjestää maaliskuussa 2016 
pilkkikilpailun Messilässä viikonloppuna 
11.-13.3.2016. Kilpailun järjestelyt ovat 
lehden ilmestymisen aikaan vielä jonkin 
verran vaiheessa, jonka vuoksi lisätieto-
ja saadaan vuoden 2016 ykköslehdessä. 
Kilpailun järjestämisen edellytyksenä on 
myös jäätynyt järvi. 

TEKSTI: ARMI YLIKORPI,
KUVAT: TIMO AHO, ARMI YLIKORPI

Yhdistyksemme luovutti Lahden seudulle 
pienen taulun juhlan kunniaksi, taulun vas-
taanotti puheenjohtaja Mikko Keinänen.

Nipsutuksen opiskelu menossa

Nipsukerhon hienoja 
tuotteita

Kolmiottelun yksi osio jonka helsinkiläiset tuntevat 
nimellä Paten Boltsi

PILKKIKISA MESSILÄSSÄ
Tervetuloa mukaan pilkkikisaan 
12.3.2016 Messilään ( jäävaraus) 

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry



21

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.

Kesä meni nopeasti uuden vaunun ihmeelli-
seen maailmaan tutustuen. Suurimpina ih-
mettelyn aiheina olivat jääkaappi sekä läm-
mitys.

Marjo-Riitta ihmetteli miten vaunuun saa-
daan tasainen lämpö. Viileä kesä antoi läm-
mityksen kanssa pulaamiseen hyvät mahdol-
lisuudet. 

Lämmityksen kanssa ongelmaksi muo-
dostui lämmön epätasaisuus . Jessica ja Vivi 
hikoilivat vaunun takaosassa, jossa on lasten 
kerrossängyt.  Marjo-Riitta joutui etupäässä 
hakemaan jalkaan villasukat sekä tuplapeitot. 
Etu- ja takapään lämpöero oli pahimmillaan 
lähes 10 C astetta.

Vainussa on Trumatic lämmitys kaasulla 
sekä Truma Ultraheat sähkölämmitys. Minä 
puhun kansanomaisesti " kaminasta ", joka 
on kaasun lisäksi varustettu sähkövastuksella. 
Kamina on asennettu vaunun takaosaan kerros-
sängyn viereen.

Luin ja selailin ohjekirjaa harva se viikon-
loppu kun tapasimme tytöt. Yritimme saada 
lämmityksen toimimaan ohjekirjan mukaan. 
Niin kaasulla kuin sähköllä ja käyttäen mo-
lempia yhdessä ja erikseen. Aina vain lämpö 
jakautui epätasaisesti.

Aloin etsimään niin sanottua huoneter-
mostaattia, jota en löytänyt. Totesin lopulta, 
että jossain on vikaa.  Päätettiin viedä vaunu 
takuukorjaukseen ennen sirkustreffejä. Samalla   
voisivat korjata muut ilmenneet viat.

Onhan se hienoa, kun vaunussa on todel-
la iso pakastin. Jääkaapin kylmyyden säätö ei 
mielestäni myöskään toimi, ei kaasulla eikä 
sähköllä. Kun säätimen kääntää niin minimille 
kuin mahdollista jääkaapin vihanneslaatikossa 
on lämpötila + 2- +4 astetta. Arvailkoot jokai-
nen mielessään montako kertaa meni maidot 
ja mehut jäähän. Kylmää juomista olisi kyllä 
tarvittu, jos olisi ollut pitkä kuuma kesä.

Marjo-Riitan kanssa sovimme, että varaan 
huoltoon ajan elokuun puolenvälin tietämissä 
syyskuun alkuun, jotta vaunu olisi kunnossa 
Pääkslahden rakenteluviikonloppuna.

Toimitimme Marjo-Riitan kanssa vaunun  
huoltoon 31.08.-15. Kerroimme töiden vas-
taanotossa jo aiemmin ilmoitetut viat, jotka 
mielestämme kaipaavat korjausta, listalla oli 

lämmitys, joka ei toimi, wc:n hana, josta tuli 
vettä vain ajoittain, jääkaapin säätimen toimi-
mattomuus sekä lauhdevedet valahtavat kaapin 
alle, etu- ja sivu pimennysverhot eivät suosi-
olla nousseet ylös, yhden yläkaapin sarannat 
irvisteli, samoin kyselimme miksi ulko-oven 
kynnykselle kertyy vettä.

Huolto lupasi vaunun noutovalmiiksi  
04.09.-15 iltapäivälle. Arvanette miten kävi? 
Olihan niitä korjauksia jotakin tehty. WC:n 
vesihana vaihdettu, jääkaapin takaa tukossa 
olevat putket avattu sekä asennettu lisäpu-
hallin jotta lämpö siirtyisi vaunun etuosaan. 
Kaikki muut työt tekemättä. Huollon kertoman 
mukaan jääkaapin toiminto on normaali sekä 
lämmitys toimii. Emme suostuneet ottamaan 
vaunua vastaan keskeneräisenä. Marjo-Riitalta 
ja tytöiltä jäi rakenteluviikonloppu väliin.

Seuraavalla viikolla kävin vaunun myyjäl-
tä kyselemässä miten tyttären vaunun lämmi-
tys toimii oikeaoppisesti. Myyjä sanoi aivan 
suoraan, ettei hänen teknilliset taidot  ja tiedot 
oikein riittä ja haki paikalle huollon vastuu-
henkilön. Hän selvitti perusteellisesti miten 
lämmitystä pitää käyttää, jotta saavutetaan 
miellyttävä asumislämpötila. Sähkö lämmitys 
on termostaattiohjattu. Termostaatti on sijoitet-
tu säätimen välittömään läheisyyteen. Kaasulla 
lämmitettäessä termostaatti ei moteeraa vaunun 
sisälämpöä. Kaasulle on ainoastaan tunnistin 
joka haistelee puhallusilman lämpötilaa, ettei 
puhalla liian kylmää ilmaa. Lämppärin säätö 
tulee olemaan todella haastavaa .
Ihanne tilanne saavutetaan sähkön ja kaasun 
yhteiskäytöllä. Päätimme kokeilla kunhan 
saavat vaunun  luovutuskuntoon.

Hain Marjo-Riitan vaunun huollosta 
10.09-15 jolloin kerrottiin kaikkien vikojen 
olevan korjattu. Viime tipassa vielä huollon 
vastuuhenkilö kävi kiristämässä yläkaapin 
sarannat todeten " liian jäykkä jousi aukipi-
tämiseen ,ei tuu sarannat kestämään". 

11.09-15 Marjo-Riitta tuli Jessi-
can ja Vivin kanssa Pääkslahteen sir-
kustreffeille intoa täynnä testaamaan 
lämmitystä annettujen ohjeiden mu-
kaan.

Vastoinkäymiset alkoi heti alkuvai-
heessa kun toinen tytöistä kysyi miten 
tämä uusi wc:n hana toimii. Hana oli 
irti kiinnityksestä ja pyöri paikallaan 
kuin pieru molskihousuissa .

Illan tullen kävimme säätelemään 
lämmitystä yötä varten sopivalle tasol-
le. Emme voineet käyttää sähköläm-
mitystä koska treffien aikana sähkö 
on kortilla joten päädyimme pelkkään 
kaasulämmitykseen.

Aamulla Marjo-Riitta ihmetteli , 
että mikä tarkoitus sillä välipuhalti-
mella on, kun kylmää tuli reilummin 
eteen kuin aiemmin. Jääkaapissa oli 
eväät huurteessa .

Keittiön pimennysverho jumittui ala-asen-
toon.

Veimme vaunun 14.09.-15 takaisin huol-
toon, viallisen lämmityksen , viallisen jääkaa-
pin ja irti olevan vesihanan takia, unohtamatta 
pimennysverhoa.

Vesihanasta asentaja totesi: "kierteet olivat 
saaneet vähän kipeää ennen asennusta".

En ymmärrä miksi piti asentaa valmiiksi 
viallinen hana. Toisen hananvaihdon jälkeen 
on vielä jotain pielessä, kun pesualtaan kääntää 
alas hana kiinnityslevyineen nousee ylöspäin. 
Kun pesualtaan kääntää ylös säilytysasentoon 
näkyvät  viemäriputket. Oletan jotain tapahtu-
neen hanan vaihdossa ja asentajan motivaation 
loppuneen viime metreillä.

Lämmitys toimii nyt paremmin kun kol-
mannella kerralla vaihdettiin lämmitys laittee-
seen piirilevy, joka ohjaa lämppärin toimintaa. 
Nyt vaunu on suhteellisen tasalämpöinen, kun 
toimii huollon  antamien ohjeiden mukaan.

Jääkaappi on vielä saatava kuntoon.  On-
neksi takuuta on jäljellä.  En vain oikein tiedä 
kenen puoleen asiassa kääntyisin.  Nyt käy-
tetyn huollon jätämme omaan arvoonsa. Sille 
pihalle emme kovin helpolla poikkea .  Kun 
Vaunu seisoi edellä kerrottujen vikojen takia 
kolme viikkoa huollossa on jossain mätää . 
Asiakasta ei kuunnella vikojen korjaamista ja 
toteamista varten tarpeeksi herkällä korvalla. 

Itse olen vuosien varrella käyttänyt Hel-
sinki Caravanin palveluita kaluston hankin-
nassa sekä huolloissa saaden aina luotettavan 
ja hyvän palvelun. Onneksi HC aloittaa Ad-
rian myynnin ja huollon 2016 vuoden alusta.
Toivottavasti myös Marjo-Riitta siirtyy HC:n 
asiakkaaksi jotta välttyy turhilta korjaamo 
käynneiltä.

Antoisia matkoja vuodelle 2016

V A U N U N P Ä I V I T Y S

TEKSTI JA KUVA: PAUL BJÖRKROTH

Ihmeellinen korjaus

 osa 2/2
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Joulukuusi kynttilöineen ja koristeineen on varsin nuori jou-
luperinne Suomessa, verrattuna tonttuihin ja joulupukkiin 
Vuoden pimeintä aikaa on jo kauan ennen joulukuusen tuloa yritet-
ty hälventää vihreillä havuilla ja oksilla, sillä vanhan uskomuksen 
mukaan vanhan vuoden kuolema synnyttää uuden vuoden ja uuden 
elämän. 

Joulukuusen tarina alkaa 
Joulukuusen tarina alkaa 1500- luvun Saksasta, jossa protestantit 
ottivat kuusen osaksi jouluperinnettään. Silloin käytössä olleet 
kuuset eivät olleet sellaisia kuin meillä on nykyään, vaan ne oli-
vat pieniä ja ne ripustettiin useimmiten kattoon roikkumaan tai 
sitten ne sijoitettiin pöydälle. Meidän nykyinen joulukuusemme 
on perimätiedon mukaan syntynyt Saksassa, jossa vuonna 1605 
pystytettiin ensimmäinen julkinen joulukuusi. Saksalaiset levittivät 
pikku hiljaa joulukuusiperinteen muualle Eurooppaan. 

Kuuset koristeltiin alkuaikoina namusilla ja värikkäillä pape-
reilla, sillä kynttilät tulivat kuusiin vasta 1600-luvun lopulla. 
Kuusiperinne alkoi levitä tosissaan 1840-luvulla, kun kuuset 
alkoivat koristaa myös kirkkoja. 

Joulukuusi löysi tiensä Suomeen 1800-luvun alussa – ensim-
mäinen merkintä joulukuusesta on vuodelta 1829 jolloin paroni 
von Klinkowström järjesti Helsingissä jouluaaton kutsut. Kutsut 
olivat suuret ja niillä saattoi nähdä jopa kahdeksan joulukuusta. 
Jyväskylässä vuonna 1863 perustettu suomenkielisten kansa-
koulunopettajien seminaari oli merkittävä joulukuusiperinteen 
levittäjä Suomessa. Opettajat veivät seminaarin kuusijuhla-
perinteen mukaan ympäri maata ja kuuset olivat joka kodin 
koristeena jo 1870- ja 1880- luvuilla.

Joulukuusi valloittaa maailman 
Joulukuusi kulkeutui valtameren taakse saksalaisten sotilaiden 
mukana Yhdysvaltojen sisällissodan aikana 1770-luvulla. Maa-
ilmanvalloitus oli alkanut ja kun kuusi kerran pääsi Amerik-
kaan, alkoi sen todellinen voittokulku – Amerikassa kun kaikki 
on mahdollista. Maailman ensimmäinen sähkövaloin koristeltu 
joulukuusi nähtiin New Yorkissa vuonna 1882; kuusessa oli pe-
räti 80 sähkölamppua. Mainittakoon, että Suomen ensimmäinen 
sähkövaloin koristeltu kuusi nähtiin Tampereella vuonna 1894.

Yhdysvallat tuottaa maailmalle eniten joulupuita, vaikka niitä 
viljelläänkin Euroopassa. Aidon kuusen rinnalle on vuosien var-
rella tullut jos jonkinlaisia tekokuusia, joilla on jopa 50 vuoden 
takuu. Tekokuusia saa ostaa myös valmiiksi valaistuina.

Koristelu 
Joulukuusen koristelu oli siis alkuaikoina nykypäivään ver-
rattuna varsin vaatimatonta. Monessa tuvassa peitettiin lisäksi 
tuvan lattia jouluna oljilla, mutta tästä tavasta luovuttiin kun 
joulukuusiin asennettiin kynttilät. Kynttilöiden asettelu oli tark-
kaa puuhaa, sillä palovaara oli varsin ilmeinen. Kuuset saivat 
nimittäin Suomessa sähkökynttilät vasta 1950-luvulla.  

Lapsuuteni joulukuusissa oli elävät kynttilät, jotka isäni tarkasti 
asensi paikalleen ja vielä tarkemmin sytytti. Sähkökynttilät 
tulivat kotiimme 1970-luvun puolessa välissä. Kuusessamme 
roikkui muutama tonttu ja sitten se perinteinen Suomen lip-
pu. Äitini vanhemmilla oli sähkökynttilät kuusessa heti kun 
niitä oli saatavilla. Heidän kuusensa oli muutenkin täynnä 
mitä ihmeellisimpiä koristeita, niin ettei itse kuusta tahto-
nut kaiken sen alta näkyä. Ja kuusen juurella oli aina vanha 
pyykkikori täynnä lahjoja, meidän lasten suureksi riemuksi.  
Kuusen tuoksu täytti kodin kun se tuotiin sisälle ja sen havu-
neulasia siivottiin pois vielä juhannuksenakin. Aito joulukuusi 
on tänä päivänä vaihtunut ekologiseen pöytäkuuseen, joka on 
tuonut kotiimme joulutunnelmaa jo toista vuosikymmentä.
Joulukuusi, tuoksuineen ja havunneulasineen, pysynee suoma-
laisessa jouluperinteessä ja saamme jatkossakin laulaa:
”Oi kuusipuu, oi kuusipuu ja lehväs uskolliset!
Myös aina joulun aikahan sä saavut meidän majahan.”

TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVA: HENRY VON BELL

Lähteet: 
Metla, asiakaslehti 12/1997 
Suomalaisen työn liitto/ Joulun perinteet  
Juhlitaan. net/ Suomalainen juhlaopas

Oi kuusipuu, oi kuusipuu ja lehväs uskolliset!

Jarno-Sakari Sinkkonen, SF-C 131533
s. 10.10.1963, k. 1.9.2015

Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Helsinki ry

Pysäht yn eet Van kku r it
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VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI                                     

S A P P E E
O N  L Ä H E L L Ä !

TUO VAUNUSI SAPPEELLE!
Talven 2015-2016 
kausipaikat nyt myynnissä!

960e
860e

Sis. 1 henkilökohtaisen 
kausikortin sekä 100 euron 
varausmaksun.

Ilman kausikorttia. 
Sisältää 100 euron 
varausmaksun.

Sähkö kulutuksen mukaan 0,28e/kWh 2000 kWh 
asti, jonka jälkeen 0,26e/kWh. Varausmaksu 100e 
maksettava 14 vrk:n kuluessa varauksen tekemisestä, 
muutoin varaus raukeaa.
Talvikausipaikka käytössä 18.9.2015 – 1.5.2016.

Varaukset ja tiedustelut Sappeen Myyntipalvelusta
Puh. 0207 559970 tai sappee@sappee.fi

	 Tampere	 50	km

	 Hämeenlinna	 65	km

	
Lahti	 90	km

	 Jyväskylä	 50	km

	
Helsinki	 160	km

	
Pori	 160	km

	
Turku	 185	km

	
Rauma	 195	km

	
Kuopio	 295	km

	
Vaasa	 300	km

	 LA	28.11. STILL
	 LA	05.12.	 FREUD MARX ENGELS & JUNG
	LA	27.02. TEFLON BROTHERS
	LA	05.03. AARNE TENKANEN
	LA	12.03.  MATTI AIRAKSINEN & YSÄRIBILEET
	LA	26.03. KLAMYDIA
	PE	08.04. POPEDA
Katso kaikki tapahtumat: www.sappee.fi
Oikeudet muuutoksiin pidätetään

Tapahtumakeskus Huipun esiintyjät:

K aravaaniystävien joulutervehdykset!
Hyvää Joulua Ja Onnellista Uutta Vuotta 2016 

T: Marjo, Ola, Miksu, Osku ja Mia

Kuusentuoksuista Joulua ja Ilotulitteen hajuista Uutta Vuotta 2016!
t. Armi ja Timi

 Hyvää Joulua ja turvallisia kilometrejä vuodelle 2016 
toivottaa Siru Vaulakari ja Janne Pehkonen

R iemukasta joulua karavaanariystävil lemme!
Ulla ja Tarmo

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
toivoo  Martti ja Kristiina Lamberg

Joulunaikaa leppoisaa, hauskaa ja mieluisaa!
Toivomme kaikille matkailuvuotta hyvää alkavaa 2016!

Terveisin Seppo, Maarit, Minna ja Juha-Pekka

Sytytä tuikkuja, tuhlaa rakkautta,  
rauhallista joulunaikaa. 
Onnekasta uutta vuotta.  

toivovat Annukka ja Ari Kettunen

Iloista Joulua ja H yvää U utta Vuotta
Toivomme kaikille ystävillemme

Liisa ja Kim Saarikoski

Jouluinen tervehdys kaikille karavaanareille 
ja meitä tukeneille yrittäjille, mainostajille ja 

yksityishenkilöille!

H yvää Joulua ja  
M enestyksekästä U utta Vuotta 2 016 !
SF-Caravan Espoo ry,  SF-Caravan Helsinki ry,  
SF-Caravan Kerava ry,  SF-Caravan Vantaa ry
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Taas saapui talviaika ja kausi pääteltiin. 
Juuri niin, Pääkslahden karavaanareiden 
kesken vietettiin kauden päätösjuhlia loka-
marraskuun vaihteessa. Niin se vaan kah-
deksan ja puoli kuukautta hurahti jälleen 
sellaisella vauhdilla, ettei tosikaan. Vasta-
han vietettiin joulua ja vuodenvaihdetta ja 
odoteltiin helmikuun hiihtolomaviikkoa, 
jolloin alue aukesi muutaman kuukauden 
talvisulun jälkeen. Innokkaimmat olivat 
vaunuilla heti kauden alusta lunta luomas-
sa ja loskassa kahlaamassa. Joka keväinen 
kohokohta kevään aikana taitaa olla se, 
kun rantasaunaan pääsee lämmittelemään 
ja uskaliaimmat käyvät pulahtamassa jäi-
den keskellä hyisessä Hiidenvedessä.

Kuluneen kauden aikana leirintäalueella 
on ollut kiitettävästi ohjelmaa, melkeinpä 
kerran kuukaudessa on ollut jonkinlai-
nen tapahtuma. Jokakeväiset pilkkikisat 
jouduttiin järjestämään hieman sovelta-
en koska jäätilanne ei sallinut ohjelman 
järjestämistä ihan tyypillisissä merkeissä. 
Onneksi kuitenkin pilkkivisastakin saatiin 
hauska ja osallistujia kerännyt tapahtuma. 
Aluetoimikunnan ja ystävällisten apukä-
sien voimin järjestettiin muun muassa 
perinteinen juhannus sekä heinäkuiset 
soudut ja heinähässäkkä. Kesäkuussa ja 
syyskuussa Pääkslahden alueella nähtiin 
vierailevia järjestäjiä ahkeroimassa, kesä-
kuussa juhlittiin 40-vuotisjuhlaa ja syys-
kuussa karavaanarit kokoontuivat alueel-
le Sirkustreffien merkeissä. Tänä vuonna 

vappukin osui sellaiseen ajankohtaan, että 
sitäkin päästiin juhlimaan karavaanarei-
den kesken. Kesä oli hieman heikonlainen 
etenkin säiden osalta, mutta onneksi hy-
vässä seurassa ei jokaista niskaan tullutta 
sadekuuroa edes ehtinyt huomaamaan.
Päättäjäisviikonloppuun saatiin kara-
vaanareita mukava määrä ja ohjelma 
käynnistettiin heti perjantai-iltana Tipu-
lassa karaoken merkeissä. Parin viikon 
takaiset lauluharjoitukset olivat selvästi-
kin tuottaneet tulosta. Kuten yleensäkin, 
tälläkin kertaa innokkaita laulajia riitti 
koko illan ja ajoittain myös tanssilattialla 
oli hieman ahtautta havaittavissa. Mitä pi-
demmälle ilta eteni, sitä riemukkaammak-
si juhlijoiden meno alkoi käydä. Joiden-
kin huhujen mukaan joku oli onnistunut 
laulamaan äänensäkin kadoksiin. Niin tai 
näin, osa juhlijoista jaksoi jatkaa iloista 
iltaa aikaiseen lauantai-aamuun asti. Isot 
kiitokset karaoken vetäjälle, toivottavasti 
näemme toistekin.

Päättäjäisviikonloppu osui tänä vuonna 
lauantaille, jolloin vietettiin myös pe-
rinteistä Pyhäinpäivää ja hieman myö-
hemmin Suomeenkin rantautunutta Hal-
loweenia. Lapsille ja lastenmielisille oli 
järjestetty lauantaina puolen päivän ai-
kaan askartelua Tipulassa. Pienet ja vähän 
isommatkin juhlijat leikkasivat ja liima-
sivat sormet ja silmät tarkkana aiheeseen 
liittyen hienoja hämähäkkejä, kummituk-
sia ja muuta teemaan sopivaa. Tipula ko-
risteltiin niillä kauden viimeistä iltaa var-
ten. Kuinkahan moni lauantai-illan juhlija 
sai keräillä hämähäkinseittiä hiuksistaan 
sunnuntai-aamuna.

Lauantai-päivänä ei tarvinnut aikaa käyt-
tää päivän ruuan kokkailuun vaan senkin 

ajan sai viettää karavaanarikavereiden 
kesken esimerkiksi saunoen ja kulunutta 
kautta muistellen. Isäntäpariskunta Ismo 
ja Merja olivat valmistaneet ja tarjoilivat 
viikonlopun vieraille todella herkullista 
lihakeittoa. Jälkiruuaksi oli tarjolla kahvia 
ja Brunbergin suukkoja. Vielä illallakin 
oli nälkäisille juhlijoille  grillimakkaraa 
tarjolla pieneksi hiukopalaksi.

Lauantai-iltana päättäjäisjuhlat huipen-
tuivat kun Tipulassa päästiin vielä kerran 
tanssimaan ennen kauden loppua. Kuudes 
Joulukuu orkesteri oli tällä kertaa vastaa-
massa tahdissa. Vaikka perjantai-ilta oli 
osalla päättäjäisten juhlijoista päässyt ve-
nähtämään, oli tanssilattialla mukavasti 
väkeä myös lauantai-iltanakin.

Sunnuntaipäivä menikin tanssista väsäh-
täneitä jalkoja lepuutellessa ja viimeisiä 
tavaroita autoon pakatessa. Joka vuosi 
sama kysymys, mistä tätä tavaraa oikein 
kertyy? Taas kerran tuli vannottua että 
ensi kaudella ei todellakaan tarvita niin 
paljon kaikkea mahdollista. No, sen näkee 
taas sitten.

Vielä lopuksi haluan toivottaa kaikille mu-
kavaa loppusyksyn jatkoa ja riemukasta 
talven aikaa. Pääkslahden karavaanarit 
lepäilevät nyt muutaman kuukauden ja 
palailevat taas ensi keväänä uuteen kau-
teen. Erityiskiitokset haluan osoittaa koko 
alueen karavaanareiden puolesta ihanalle 
isäntäpariskunnalle Ismolle ja Merjalle ja 
toivottaa myös heille ja heidän perheelle 
rentouttavaa talvenaikaa. Nyt talviunille, 
ensi keväänä taas nähdään!

Auli Pyykkö, Pääkslahden aluetoimi-
kunnan sihteeri

Halloween askartelun tulos

Hämähäkinseitit Tipulassa

Tipulan tanssilattialla oli tungosta

Kauden päätösjuhlat Pääkslahdessa
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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

RINTA-JOUPIN  
AUTOLIIKE

KOSKELONTIE 21,  
ESPOO

Turun moottoritieltä 5 km

KE
HÄ

 II
I

RÖYLÄ
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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Porkansaari seuran puheenjohtaja Martti Jarva oli järjestä-
nyt kylpylämatkan Pärnuun Hotelli Medical Spahan. Seu-
ran jäsenistä ei saatu tarvittavaa lähtijämäärää kasaan, jo-
ten matkaan otettiin Vantaan yhdistyksen jäseniä sekä mui-
ta ystäviä mukaan.

4.10.2015 aurinkoisena sunnuntaiaamuna kello 06.30 oli 
innokas joukko matkaan lähtijöitä kokoontunut Hakunilan os-
tarin parkkipaikalle odottelemaan Inton Matkat Oy:n tilauslin-
ja-autoa. Kuljettaja Matin saavuttua meitä noutamaan, mat-
ka jatkui rautatieasemalle Aleksis Kiven patsaan luona ole-
valle bussipysäkille, josta noukimme mukaan viimeiset mat-
kalle lähtijät. Näin matkamme pääsi vihdoin alkamaan ja kyy-
dissä oli 31 innokasta matkaajaa.

Eckerön Finlandia laivalle päästyämme, nautimme runsaan 
aamupalan, toiset jopa kuohuviinin kanssa. Laivalla oli help-
poa liikuskella, sillä päällysvaatteet saimme jättää linja-au-
toon. Laiva saapui Tallinnan satamaan klo 11.00 ja kun kaik-
ki matkailijat olivat saapuneet, jatkoimme matkaa kohti Pär-
nua.  Matkalla pysähdyimme kahvitauolle, sillä olimme etu-
ajassa aikataulusta.

Hotelliin saavuttuamme, saimme kukin hotellihuoneet, ja 
hoitokortit. Jokaiselle oli laitettu kolme hoitoa molemmil-
le päiville. Hotellissa oli myös kylpyläpalvelut käytettävis-
sä kaikkina päivinä. Huoneeseen asettumisen jälkeen tarjol-
la oli päivällinen. Pakettiimme siis kuului aamiainen, lounas 
ja päivällinen, joten nälkä siellä ei ehtinyt kenellekään tulla.

Maanantaiaamuna aamiaisen jälkeen kukin meni omiin hoi-
toihinsa ja iltapäivällä meille oli varattu kaupunkikierros ja 
retki alpakkatilalle. Tilalla oli myös muita eläimiä mm. kaunis 
rehvasteleva Ludwig kukko kauniine jalkoineen sekä Putin 
vuohi. Joimme pullakahvit ja sen jälkeen matka jatkui Pär-
nun kaupunkikierroksen merkeissä. Opas osasi todella hy-
vin kertoa Pärnun historiasta ja elämästä. Illalla hotellin nä-
köala ravintolassa oli tanssit Eila Pienimäen tahdittamana.

Tiistaina iltapäivällä hoitojen jälkeen, oli vapaata aikaa käy-
dä tutustumassa Pärnun kaupunkiin ja nähtävyyksiin. Osa 
kävi myös hotellissa jalka- tai käsihoidoissa sekä kampaa-
jalla tai parturissa.

Keskiviikkona olikin sitten jo kotiinlähdön aika. Pakkasim-
me linja-auton valmiiksi jo ennen lounasta, ja heti lounaan 
jälkeen kotimatkamme alkoi. Kävimme vielä Pärnun Rimis-
sä ja kodintekstiilejä myyvässä varastomyymälässä. Saa-
vuimme Tallinnaan hyvissä ajoin, joten aikaa oli vielä käy-

• Adria-matkailuvaunut  
nyt meiltä

• Vuoden 2016 uutuudet.  
Ennakkomyynti on 
käynnissä !

• Poistamme esittely-
kalustoamme upein 
tarjouksin

• Suuri lisävaruste- 
 ja varaosavalikoima!

• Asiantunteva 
henkilöstö 
palveluksessasi.

www.helsinkicaravan.fi

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

Verkko kaupastamme  
löydät monipuolisen 

valikoiman lisä
varusteita ja varaosia! Seuraa meitä myös 

Facebookissa ja 
Instagramissa!

Tervetuloa tekemään 
hyvät kaupat!

2016

dä Super Alkossa ja Sada-
marketissa. Laivaan pääs-
tyämme vietimme muka-
van kotimatkan tanssior-
kesteria kuunnellen. Minä 
itse koin unohtumattoman 
ruokailuhetken yhdessä 
kolmenkymmenen venä-
läisen rekkakuskin seuras-
sa, mutta se onkin sitten 
jo oma tarinansa.

Matkalle on aina muka-
va lähteä, mutta kotiin on 
ihanan palata.

Päivi Sulin SF-C 73775

Kylpylämatka Pärnuun 4-7.10.2015
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4. Lasse Kuusisto
5. Martti Jarva
6. Pauli Vuorinen

4. Terttu Hakkarainen
5. Marita Vuorinen

SF-C Vantaan petanquekisat 25.-27.9.2015

2.
Petu

Nurminen

1.
Paavo

Hakkarainen

3.
Toivo

Heikkinen

2.
Trissan
Heikkilä

1.
Piia

Nurminen

3.
Terhi

Kuusisto

Petanquetoimikunta
tarvitsee uuden vetäjän!

Nykyinen vetäjä siirtyy sivuun ja jotta
petanqueharrastus ja -kisat jatkuisivat
tulevaisuudessakin tarvitaan tomikunnalle 
uusi vetäjä. 

Ilmoita halukkuudestasi hallitukselle.

Ottelujen välillä tankattiin nakkeja ja pullakahvit
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Valojuhlat
Vantaan Tallilla

23.-25.10.2015

Valojuhlat
Vantaan Tallilla

23.-25.10.2015

Perjantai-illan huumaa Vexin 
johdolla

Nuorten sarjan voittoisa valoteos

Hieno oli myös aikuisten sarjan 
voittaja Henkilökohtaista valoa...

”Tuomio”

Illalla maistui huikopala

Sammuttimet kuntoon!

Jukkis & Bumerang viihdytti 
lauantai-illan

Valojuhlien “suojelijat”
Heijastinkeiju ja Heijastinvelho
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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

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

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 osoit-
teeseemme! Muutimme lähemmäs 
Helsingin sykettä Prisman puolelle 
Kehä 1 ja Itäväylän risteykseen!

www.caravanhuolto.fi
Koskelontie 18 B Espoo • avoinna ark. 8:00-16:00

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

VARAA HUOLTOAIKA NYT 
ennen talvea!

K&L Caravan huolto Oy

HUOLLAMME JA KORJAAMME
MERKIN KUIN MERKIN!

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

•	 Kolari- ja vuotovaurio 
korjaukset

•	 Matkailuautojen ja  
-vaunujen vuosihuollot

•	 Öljyvaihdot 
•	 Dometic huolto 
•	 Alde, Primus ja  

Trumatic huollot          
•	 Thule / Omnistor  

tuotteet
•	 Matkailuautojen ja  

-vaunujen otsonointi
•	 Rengastyöt ja vaihdot

Koskelontie 18 B Tervetuloa !
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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 2015-2016
Tapahtumakalenteri 2015-2016

MARRASKUU 27.-29. Pikkujoulu, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 27.-29. Pikkujoulut Kultahiekassa Kultahiekka
 28. Pikkujoulut, Kangaslampi SF-C Kerava

JOULUKUU 15. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki
 31.12.-1.1. Uusi Vuosi, Vantaan Talli SF-C Vantaa

2016

TAMMIKUU  8.-10. Caravan Show, Turun messukeskus
 13. Keskusteluilta Turvallisesti liikenteessä osa 1 SF-C Helsinki
 20. Keskusteluilta Turvallisesti liikenteessä osa 2 SF-C Helsinki
 24.-26. Matka/Caravan, Helsingin messukeskus

MAALISKUU 12. Pilkkikisat Messilässä SF-C Helsinki
 25.-28. 66. Youth FICC Rally, Zeewolde, Hollanti

HUHTIKUU 16. Kevätretki laavulle, Kangaslampi SF-C Kerava
 23. Keravan yhdistyksen kevätkokous SF-C Kerava

TOUKOKUU	 20.-22.	 Liittokokoustreffit,	Nallikari	Camping	Oulu

KESÄKUU 10.-12. ESMY 40 vuotta, Pääkslahti ESMY

HEINÄKUU 11.-16. Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Seljord, Norja
 29.-7.8 84. FICC Rally, Ponte de Lima, Portugali

ELOKUU 12.-14. Elokuiset 25-vuotissynttärit, Kangaslampi SF-C Kerava

MARRASKUU 26. Pikkujoulut, Kangaslampi SF-C Kerava

TERVETULOA
Glögitilaisuuteen toimistolle tiistaina 15.12.2015 

klo 15.00-18.00.
Toimistolla on tarjolla glögiä sekä jouluun liittyviä leivonnaisia. 
Niille, jotka eivät glögistä välitä, löytyy toki myös kahvia, teetä
ja mehua. Tilaisuudessa voi katsella kuluneen vuoden aikana
arkistoon kertyneitä kuvia eri tapahtumista ja vaihtaa kuulumisia 
tuttujen kanssa


