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Pääkirjoitus
Tiirailen Facebookia melko usein, ehkäpä liiankin
usein, mutta ainahan sieltä löytyy jotain pohtimisen
arvoista. Taannoin käytiin keskustelua treffeistä ja
niiden ohjelmasta.

Luulisin että ilmoitukset hukkuvat jatkuvaan kohinaan,
meille syötetään koko ajan runsaasti informaatiota joka
tuutista, jolloin yksittäinen mainos jää helposti huomaamatta.

Aloittaja kritisoi ohjelmia vanhahtaviksi ja itseään toistaviksi. Tottahan tuo on.

Vaikka meillä karavaanareilla on omat kanavamme niin
internetissä kuin somessa, hukkuu viesti usein kaikkeen tuohon jatkuvaan hälinään. Tämä pohdiskelu sai
alkunsa kun istuskelin mökkilaiturilla, kaikki elektroniset vempeleet olivat mökissä, suljettuina. Oikeastaan oli
mukavaa olla ja vain olla.

Aina joku keksii kuitenkin jotain uutta ja erilaista
ohjelmaa tai treffi-idean. Järjestäjät työskentelevät viikkokausia, joskus jopa muutaman vuoden ennen tapahtumaa laatien ohjelmaa ja pohtien kymmeniä muita
asioita. Koittaa treffien alku ja järjestävän yhdistyksen
toimihenkilöt tiiraavat alueelle johtavaa tietä, joskus
masentuneinakin, arvaillen treffeille saapuvan kansan
määrää. Joskus onnistutaan ja saavutetaan hyvä tulos,
joskus taas jäädään tappiolle.

Ehkä vähemmän on enemmän. Siinäpä pohdittavaa
pimeisiin syysiltoihin, mutta pitäisiköhän tässä silti
vielä vääntäytyä joillekin treffeille kun niitä nyt kuitenkin järjestetään.

Samassa keskustelussa puhuttiin esimerkiksi Helsingin
järjestämistä Rokkitreffeistä, joista osa ei ollut kuullutkaan. Olisivat kuulemma saapuneet paikalle jos olisivat tienneet. Vaikka niitä mainostettiin Facebookissa,
netissä, lehdessä ja joillekin alueille lähetetyissä mainoksissa?

Syysterveisin
Kim Saarikoski
Päätoimittaja

”Maattoman” yhdistyksen pulmia
Viime liittokokouksessa tehtiin mielestäni käsittämätön päätös.
Tarkoitan tällä päätöstä, jolla jäsen joutuu maksamaan liittomaksun useaan kertaan liittyessään useampaan yhdistykseen.
Tämä on aiheuttanut jäsenkatoa joillekin yhdistyksille, varsinkin niille yhdistyksille, joilla ei ole omaa aluetta. Monet karavaanarit liittyvät johonkin yhdistykseen, jolla on oma alue
saadakseen alennusta kausipaikoista, mutta haluaisivat kuitenkin olla esimerkiksi kotiseutunsa yhdistyksen jäseniä kannatuksen vuoksi. Nyt tämä mahdollisuus on estetty tai ainakin se
on muuttunut kalliimmaksi. Tunnen karavaanareita jotka ovat
olleet jäseniä kolmessa tai jopa neljässä yhdistyksessä, mutta
ovat nyt lopettaneet kaikki kannatusjäsenyydet.
Tähän on olemassa ainakin meillä Helsingin yhdistyksessä eräs
ratkaisu, nimittäin ulkojäsenyys. Ulkojäsenellä on samat oikeudet kuin muillakin jäsenillämme lukuun ottamatta äänioikeutta
vuosikokouksissa. Tätä mahdollisuutta kannattaa harkita.
Muutenkin minulla on tunne että liitto on muuttumassa enemmänkin jäsenalueiden tai ainakin niiden ylläpitäjien liitoksi.
Meidänhän pitäisi olla matkailijoiden yhteenliittymä jonka jäsenet nyt sattuneesta syystä liikkuvat matkailuajoneuvolla. Ainakin tämä näkyy liittokokouksessa äänestyskäyttäytymisessä.
Meitä ” maattomia” on kuitenkin melkoinen osa yhdistyksistä,
joten pitäisiköhän meidän kokoontua ja keskustella yhteisistä
asioista. Tällä ehdotuksen tapaisella en kuitenkaan halua aikaansaada yhdistyskenttään säröjä vaan pikemminkin lujittaa
alueettomien yhdistysten yhteistyötä.
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Minulta on kysytty miksi viemme 50V juhlatreffimme Järvenpäähän, miksi ei juhlita Helsingissä tai tutulla alueella Pääkslahdessa. Helsingissä ei ole paikkaa tällaisen tapahtuman järjestämiseen ja sitä paitsi, vaikka saisimmekin jonkin kentän
vuokratuksi kotikaupungistamme, tulisi treffien järjestelykustannuksiin valtavasti lisäkuluja vartioinnista ja infran rakentamisesta. Pääkslahti on tuttu paikka ja siellä on helppo järjestää
tapahtumia, mutta tällä kertaa se ei sovi, koska lähistöllä ei ole
tapahtumakokonaisuuteen tarvittavia tiloja. Niinpä hallitus
päätyi tähän paikkaan pitkien
keskustelujen jälkeen.
Hyvää alkanutta syksyä ja
antakaapa pyörien pyöriä,
olemmehan matkailijoita.

Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry
puheenjohtaja

Syksyinen tervehdys kaikille
Suomi 100 vuosi on ollut myös hauskojen ja iloisten teemojen ympärille rakennettujen caravan treffien vuosi. Suomessa 1970-luku oli
yhdistysten perustamisen huippu vuosikymmen, niinpä juhlallisia
syntymäpäiviä on vietetty kevään ja kesän aikana monessa yhdistyksessä.

kymmenestä eri maasta, neljänneksi suurimmalla äänimäärällä.
Minna on ollut liittohallituksen jäsen vuodesta 2007 ja on ollut hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2013.
Suomalaisten ylivoima PM-carambassa eli matkailuvaunun taitoajon
pohjoismaisissa mestaruuskisoissa oli lyömätön. Suomalaisille tuli
nelosvoitto Kokemäellä ajetussa kisassa. Onnittelut Suomen Caramba joukkue!

Tänä kesänä kaikenikäisiä ja -kokoisia asuntovaunuja ja -autoja on
liikkunut maanteillä enemmän kuin moneen vuoteen. Olen ihaillen
seurannut netissä nuorten karavaanareiden innostusta kunnostaa,
tuunata ja sisustaa vanha vaunu täysin uuteen hienoon kuosiin. Toivottavasti sitten kun menopeli on kunnossa, he osallistuvat samalla
intensiteetillä toimintaan mukaan.

Matkailuajoneuvojen kysyntä on vilkastunut kiitettävästi. Heinäkuussa myytiin jo kolmas kuukausi peräkkäin enemmän matkailuvaunuja kuin kahtena aiempana vuonna. Kumulatiivinen myynnin
kasvu on nyt lähes 17%. Myös tehdasvalmisteisten matkailuautojen
kumulatiivinen myynti on kasvanut 15 %. Heinäkuussa myytiin
yhteensä 224 matkailuajoneuvoa, joka on 61 kpl (37,4 %) enemmän
kuin vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. (Lähde mat-

Arvelen, että kotimaan matkailu ja tapahtumiin osallistuminen on
hienoisessa kasvussa. Hyvä niin, sillä talkoovoimin yhteistyössä
tehtyjen treffien kisat ja kilpailut ovat olleet idearikkaita ja ihailtavasti kilpailuhenkeä kiihottavia. Vai mitä sanotte sellaisista lajeista
kuin paperilennokin rakentaminen ja heitto, nännikumin heitto,
pudotustikka ja minuutin kävely. Hauskaa oli kaikilla.

kailuajoneuvon tuojat ry, Antti Siljamäki)

Liittokokouksessa Lappeenrannassa 20.5.2017 valittiin liitolle uusi
puheenjohtaja. Nykyinen puheenjohtaja Juha Hämäläinen ilmoitti
vuonna 2014, ettei asetu enää ehdolle neljännelle perättäiselle toimintakaudelle. Turkulainen SF-Caravan Vakka-Suomen ehdolle
asettama 60-vuotias Olli Rusi valittiin mandaattiin seuraavaksi
kolmeksi vuodeksi. Hänen kautensa alkaa 1.1.2018. Onnittelumme
Ollille.
Liittohallituksen jäsenistä erovuorossa olleet Heikki J.O. Leinonen
ja Espoon yhdistyksen Juha Rakkola saivat jatkopestin seuraavaksi
kolmeksi vuodeksi äänestyksessä. Onnittelut Heikille ja Juhalle.
Espoon yhdistyksen Minna Joensuu on toiminut FICC:n hallituksessa vuodesta 2014 alkaen. Hänet valittiin Brysselissä keväällä
jatkokaudelle FICC:n uuteen hallitukseen, johon kuuluu jäseniä

Tervehdys Vantaan Tallilta
Kesä tuli ja kesä meni. Ainakin säiden puolesta kulunut kesä
oli hyvin vaihteleva ja jokainen on varmaan saanut mieleistään
säätä. Kesän matkat on nyt tehty ja monet ovatkin jo palanneet
Tallille. Olimme vaimoni kanssa ensimmäistä kertaa vaunulla
Suomen rajojen ulkopuolella. Pari viikkoa seikkailimme Virossa
ja tämä ei varmaankaan ollut viimeinen ulkomaille suuntautunut
reissu.
Jos oli säät vaihtelevia, niin on järjestötoiminnassakin tapahtunut
muutoksia.
Yhdistyksemme vuosikokous oli keväällä ja saimme hallitukseen
uusia jäseniä: Marko Keränen, Martti Jarva, Susanna Pihkala sekä
Jarmo Vekkeli. Onnittelut kaikille valituille! Koko hallituksen kokoonpano ja tehtävät löytyy nettisivuiltamme http://sfc-vantaa.
fi/

Liittokokous pidettiin keväisessä Lappeenrannassa toukokuun
lopulla. Nykyinen liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen lopettaa
tehtävässään vuoden lopussa ja hänen seuraajakseen äänestettiin
Olli Rusi Turusta. Onnittelut tulevalle puheenjohtajalle ja kiitos

Tilastojen luvut lupaavat hyvää myös Caravan harrastukselle. Iso
vahva liitto, 63 000 harrastajaa saavat yhdessä aikaan hyvää kaikille
jäsenille. Jäsenyys kannattaa.
Muistutan teitä vielä, että yhdistyksemme syyskokous pidetään
lokakuun 25. päivänä 2017 J.Rinta-Joupin tiloissa Kistolantiellä
Vantaalla.
Hyvää syksyä Teille!

Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry
Puheenjohtaja

Juhalle hyvästä työstä. Muita jäsenistöön liittyviä kokouksessa tehtyjä päätöksiä oli jäsenmaksun korotus vuodenvaihteessa
kahdella eurolla.
SF-Caravan ry:n varapuheenjohtaja Minna Joensuu valittiin uudelleen kansainvälisen leirintämatkailujärjestö FICC:n hallitukseen vuosiksi 2017-2020. Onnittelut Minnalle.
Syksyllä meillä on taas monet treffit edessä joista varmaan jokaiselle löytyy mieleinen tapahtuma. Treffilista löytyy myöhemmin tästä lehdestä. Kiitokset myös keväällä pidettyjen treffien
järjestelijöille.
Vantaan Tallille voi tulla myös rauhoittumaan, liikkumaan luonnossa ja keräämään sieniä tai poimimaan marjoja. Hyvää marja- ja sienisatoa kaikille. Tallilta löytyy
myös kaiken kokoisia polkupyöriä, joita voi lainata ja lähteä vaikka pyöräretkelle.
Syksyn tapahtumia odotellen.
Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry puheenjohtaja
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Petanquekisat ja SM-Caramba 9.-11.6.2017 Vantaan Tallilla
Viikonloppu 9.-11.6.2017 oli kilpailuhenkinen viikonloppu Vantaan Tallilla.
Sään suosiessa pidettiin henkilökohtaiset petanquekilpailut 17 heittäjän kisaillessa keskenään
voitosta ja muista sijoituksista.
Naisten sarjan tulokset
olivat seuraavat:
1.
Terttu Hakkarainen
2.
Pirkko Happonen
3.
Ulla Hjelt
Miesten sarjan tulokset
muodostuivat seuraavaksi:
1.
Petu Nurminen
2.
Tero Porkka
3.
Jarmo Vekkeli
Jarmo

Voittokamppailu kiivaimmillaan

Petu

Tero

Ulla

Terttu

Pirkko

“Välipala” valmistuu

SM-Caramba ajettiin Kastorin tehtaan parkkipaikalla Riihimäellä, ajajia oli 12
ja yöpymiset ja illanvietot olivat Vantaan Tallilla.
Tulokset olivat seuraavat:
1.
Elis Bussman yhteisaika 4:37,33
2.
Janne Kallio
4:46,30
3.
Ilari Lepola
6:27,62
Matkailuautosarja:
1.
Juhani Peteri yhteisaika 6:08,20
2.
Karl-Olof Grönholm
6:14,02
3.
Kari Härkönen
6:31,61
Mukana oli myös nuorison edustaja Tomi Mustonen, mutta tällä kertaa hän sai paljon kokemusta
tulevaisuuteen, kuten kaikki muutkin aloittaneet.
mukana oli myös Martti Jarva leiripäällikkönä.
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HELSINGIN YHDISTYKSELLE KOLMOISVOITTO CARAMBAN SM-KISOISSA

Ilari Lepola hakee ajolinjaa

Juhani Peteri suoriutuu kuviosta

Mistä on kyse?

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

Caramban SM-kilpailut

Caramban Suomen mestaruudesta kilpailtiin 10.6.2017 Riihimäellä.
Kilpailussa nähtiin tänä vuonna edustaja myös nuorten sarjassa, kun Väst-Ny-

Ajovuorossa Kari Tampio

landin yhdistystä edustava Tomi Mustonen osallistui kilpailuun. Mustonen ajoi
oman sarjansa Suomen mestariksi.
Matkailuvaunupuolen kilpailu päättyi Helsingin yhdistyksen edustajien kolmoisvoittoon. Elis Bussman ajoi Suomen
mestariksi jo 14. kerran. Janne Kallio sijoittui hopealle ja Ilari Lepola pronssille.
Yhdistyksen menestystä täydensi BrorErik Nyholmin viides sija.
Matkailuautopuolen Suomen mestari
löytyi niin ikään Helsingin yhdistyksestä.
Juhani Peteri vei Suomen mestaruuden
ennen Väst-Nylandia edustavaa Karl-Olof
Grönholmia. Helsingin yhdistyksen Kari
Härkönen kurvaili pronssille.

Tulokset:
Matkailuvaunuyhdistelmä
Elis Bussman
Helsinki
Janne Kallio
Helsinki
Ilari Lepola
Helsinki
Eero Mustonen
Väst-Nyland
Bror-Erik Nyholm Helsinki
Toni Westerlund
Väst-Nyland
Ralf Hietaniemi
Väst-Nyland
Kari Tampio
Väst-Nyland
Nuoret
Tomi Mustonen
Väst-Nyland
Matkailuautolla
Juhani Peteri
Helsinki
Karl-Olof Grönholm Väst-Nyland
Kari Härkönen
Helsinki

4.37,33
4.56,30
6.27,62
6.51,44
8.57,37
9.36,15
10.47,60
disq
16.57,44
6.08,20
6.14,02
6.31,61

TEKSTI: ARMI YLIKORPI,
KUVAT: MARIA BREDENBERG

Meiltä nyt myös
Adria-matkailuautot!

Mestarintie 2, 01730 Vantaa Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto
Tuomas Salminen Atso Muuronen
040 588 5777
0400 672 626 050 5756 720
0500 450 735
HC_Caravan_2017_elokuu_255x180.indd 2

21.8.2017 10.17
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Treffit avattiin virallisella lipunnostolla

Tervetuloa treffeille

Maamme-laulun soitti Jaakko Helsingin yhdistyksen puheen- Yhdistys muisti yhteistyöTreffiä edeltävänä päivänä saapuneet kävejohtaja Kim Saarikoski piti
kumppania kultaisella mitalilla livät portille hoitamaan treffimaksun
Sippola
tervetulopuheen

PÄÄKSTOCK 1970-LUVUN HENGESSÄ
TEKSTI: ARMI YLIKORPI,
KUVAT: PAUL BJÖRKROTH, HEIKKI EN,
ARI KETTUNEN, ARMI YLIKORPI

Pääkslahden Matkailuvaunualueen ja
Helsingin yhdistyksen aluesopimuksen
40-vuotisjuhlia vietettiin 26.-28.5.2017
Pääkstock -Rokkitreffien merkeissä.
Treffit keräsivät Pääkslahteen 124 vaunukuntaa. Osa treffivieraista oli saapunut
alueelle jo edellisenä päivänä Helatorstaita hyväksikäyttäen.
Treffien sisäänajo sujui talkooväeltä rutiinilla eikä pahempia ruuhkia päässyt
syntymään. Sisäänajo sujui perjantaina
alkuillasta Kuudes Joulukuu –orkesterin
soundien virityksen tahdissa.
Orkesterin kiivettyä lavalla alkoi musiikki soida toden teolla Tipulan kulmalta.
Musavalikoima kattoi aika monta vuosikymmentä, tanssilattia täyttyi hetkessä ja yleisö olisi halunnut kuulla keikan
loputtua lisääkin vaikka kuinka kauan.
Muutama tanssija harmitteli, ettei ollut
ottanut Dingo-aikakauden sifonkihuivejaan mukaan - sille olisi ollut käyttöä.
Treffilauantai alkoi virallisilla avajaisilla, joissa nostettiin liput Maamme-laulun
soidessa, pidettiin ennalta sovitut erittäin
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lyhyet puheet ja ojennettiin molemmin
puolin huomionosoitukset juhlan kunniaksi. Treffivieraat vapautettiin tilaisuuden
jälkeen seurustelemaan ja virittäytymään
päivän muuhun ohjelmaan.
Treffivieraita kestittiin maukkaalla juhlasopalla ja makeilla kakkukahveilla,
jonka jälkeen lapset pääsivät kokeilemaan taitoajoa polkuautoyhdistelmällä
ja ratsastamista hevosella. Hepan selkään päätyi myös muutama aikuinenkin.
Treffikansa kokoontui iltapäivällä Tipulaan kaikille avoinna olevaan bingoon,
jossa bingo-huudon esille saaminen tuotti
tällä kertaa vaikeuksia. Voittajat löytyivät
kuitenkin ajan kanssa, kun numerot vihdoin alkoivat olla kilpailijoille suotuisia.
Järjestäjät olivat hankkineet lauantai-illan
pääesiintyjäksi Bridge of Rock-yhtyeen.
Bändin keikka sisälsi kunnon 1970-luvun
showmeininkiä pukuineen ja savukoneineen eikä se jättänyt ketään kylmäksi.
Yhtye olisi saanut yleisön puolesta soittaa
vaikka koko yön, mutta se ei tällä kertaa Woodstock-aatteesta huolimatta ollut
mahdollista.
Sunnuntaina oli vielä järjestetty luontopolku, jossa lasten kysymykset koskivat

juhlivaa aluetta ja aikuisten kysymyksen
treffin hengen mukaisesti 1970-luvun
musiikkitarjontaa. Aikuisten kysymykset olivat saadun palautteen mukaan
kuulemma liian vaikeita. Täysin oikein
täytettyjä lappuja ei aikuisten puolelta tosin löytynyt, mutta joukosta löytyi
kaksi lappua, jossa oli kahdeksan oikein,
kolme lappua, jossa oli seitsemän oikein ja yksi lappu, jossa oli kuusi oikein.
Treffien päätteeksi palkittiin paitsi luontopolun tietäjät, myös lasten taitoajoon
osallistuneet. Kaikkien treffivieraiden
kesken arvottiin lisäksi Tea Anderssonin tarkoitusta varten lahjoittama taulu. Arvonta suoritettiin tällä tavalla sen
vuoksi, että Pääkslahdessa järjestetyillä
ensimmäisillä treffeillä suoritettiin yhden palkinnon arvonta kaikkien treffeille
osallistuneiden kesken ja suunnittelutiimi
halusi tällä tavalla muistella ”ensitreffejä”.
Treffit eivät onnistu ilman vieraita, talkootyöntekijöitä ja tukijoita. Kiitämme
kaikkia treffeille osallistuneita sekä toimintaamme tukeneita:
Tea Andersson
Anne En
Helsinki Caravan Oy
HOK Elanto
Irma Fagerholm
J. Rinta-Jouppi Oy Vantaa
K-Market Vihti
Mika Rostén
Nikinmäen Omakotiyhdistys Niko ry

SAPPEE ON L ÄHELL Ä!

TUO VAUNUSI
SAPPEELLE!

Keilat kierretään hienosti
Lasten taitoajoon osallistuneet ryhmittyvät yhteiskuvaan sunnuntaina

TALVEN 2017-2018
KAUSIPAIKAT NYT
MYYNNISSÄ

860e

Alk.
sis. 1 henkilökohtaisen
kausikortin

760e

Alk.
ilman kausikorttia

Talvipaikka käytössä
15.9.2017–1.5.2018

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Sappeen Myyntipalvelu puh. 020 755 9975

Pelto alkaa täyttyä

Kaikkien treffivieraiden kesken suoritettiin arvonta

Bridge of Rock-yhtyeen
show villitsi yleisön

HUIPUN ESIINTYJÄT
17.11.
18.11.
24.11.
25.11.
8.12.
9.12.

KARAOKE VOHVELISSA
KOTITEOLLISUUS
KARAOKE VOHVELISSA
TEFLON BROTHERS
KARAOKE VOHVELISSA
LAURA VOUTILAINEN

Oikeudet muuutoksiin pidätetään

Perinteinen Moveri käytössä

Katso kaikki
tapahtumat:
www.sappee.fi.

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
9

Talkooväki odottaa porttien avaamista
Raimo Myllymäki ajoi ensimmäisenä sisään ja pääsi kuvaan Kokemäen Kollin kanssa

Suomen lippua kantoi Olof
Bussman ja Helsingin yhdistyksen lippua Kim Saarikoski

NCR:n presidentti Kenneth
Björkskog avasi Pohjoismaiset
Karavaanipaivat

Kokemäen kaupunginjohtaja
Risto Siltala

Kokemäki isännöi Pohjoismaisia Karavaanipäiviä
TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: MARIA BREDENBERG, ANNA-LIISA KETTUNEN, NCT2017/
NORDIC RALLY2017

Suomi oli tänä vuonna jälleen Pohjoismaisten Karavaanipäivien järjestelyvuorossa. Treffien ovet avattiin Suomen
100-vuotisjuhlan kunniaksi pohjoismaalaisten kollegojemme lisäksi myös muille
maailman karavaanareille. Treffeille osallistui siten karavaanareita kymmenestä
eri maasta.
Sisäänajopäivä sujui aurinkoisessa säässä
Kokemäen kaupungin maskotin Kokemäen Kollin olleessa talkooväen apuna vastaanottamassa vieraita.
Vieraat saivat perinteisen ohjelmakassin
sijaan käteensä sinisen ämpärin, jonka
sisältöä saattoi rauhassa leiriydyttyään
tutkia.
Anneli Matikainen ottaa vieraita vastaan
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Treffit aukeavat

Treffien ohjelma koostuu melko pitkälle
ennalta määrätyistä asioista, joita ovat
juhlalliset avajaiset ja päättäjäiset tarkoin
määritellyin seremonioin, pitkät pöydät,
arpajaiset ja retkien järjestäminen.
Avajaisissa nähtiin kuinka NCR:n eli
Nordisk Caravan Rådetin lippu takavarikoitiin sen viime vuonna Norjassa ryöstäneeltä Kokemäen Kollilta, jonka jälkeen
Kolli saatettiin tomerien järjestyksenvalvojien toimesta pois paikalta - lippu
saatiin siten asianmukaisesti nostettua ja
treffit avattua. Avajaisissa kuultiin puheita, kuten tapana on. Tervehdyksen toivat
Kokemäen kaupunginjohtaja Reijo Siltala,
NCR:n presidentti Kenneth Björkskog ja
SF- Caravan ry:n varapuheenjohtaja Minna Joensuu.

SF-Caravan ry:n varapuheenjohtaja
Minna Joensuu

Ohjelmaa kaikille

Treffiaamut alkoivat reippaasti Irma Fagerholmin järjestämän keppijumpan tahdissa. Aamuvirkut erimaalaiset karavaanarit saapuivat sankoin joukoin aamuisin
jumpalle.
Treffien ohjelmaan kuuluvat joka ilta
kortteleissa järjestetyt pitkätpöydät leikkimielisine ohjelmineen, jonka jälkeen
siirryttiin seuraamaan arpajaisia ja viihtymään iltaohjelman parissa. Mainittakoon, että kolmen ensimmäisen treffipäivän arpajaisten pääpalkintoina oli Finnlines Oy:n 800 euron arvoiset lahjakortit ja
viimeisen päivän päävoittona sähköpyörä.
Treffeillä kisattiin kiivaasti mm nännikumin ja saappaan heiton mestaruudesta. Suomi vei nännikumin heitossa kolmoisvoiton sillä mestariksi kruunattiin
Martti Lamberg, hopealle heitti Heikki
Digert ja pronssille Jorma Kilkki.
Lapsille oli järjestetty omat olympialaiset, joihin aikuisilla ei ollut asiaa.

Nännikumin heiton mestaruudesta kisattiin kiivaasti

Taitoajo menossa
Saappaanheitto on taitolaji

Hienoa jälkeä

Toisenlaista tikanheittoa
Pitkien pöytien oheiskilpailut
olivat monenmoisia

Hyvä tulos
Janne Kallio suorittaa kuviota

maan suuntautunut retki kesti koko
päivän, sillä päivän aikana tehtiin
myös piipahdus Porin jazzhumuun.
Vanhassa Raumassa päästiin oppaan johdolla tutustumaan kaupungin tarinaan, jonka jälkeen
siirryttiin tutkimaan Poroholman
leirintäaluetta, joka on luokiteltu
viiden tähden alueeksi.

Carambistit yhteiskuvassa

Lasten olympialaisten yhtenä lajina oli
mölkynheitto. Myös frisbeegolfin ja polkuautoyhdistelmän paremmuudesta kisattiin.
Retkikohteina olivat Emil Cedercreuzin
museo ja Vanha Rauma. Vanhaan Rau-

Pohjoismainen ilta, jonka voi
katsoa olevan treffien kohokohta, oli tällä kertaa järjestetty satakuntalaisen pitopöydän
merkeissä. Treffien alkupäivinä
tarjottu leivosbuffet antoi osviittaa mitä tuleman pitää: pöydät
notkuivat satakuntalaisista herkuista ja vatsat täyttyivät.

Ajotaitoa

Viikon aikana testattiin myös ajotaitoa,
sillä treffeillä oli mahdollista jälleen suorittaa pohjoismaisia ajotaitomerkkejä.
Ajotaidon jo varsin hyvin hallitsevat
karavaanarit kilpailivat toisaalla karavaanarin taitoajon eli Caramban pohjoismaisesta mestaruudesta. Kilpailu on valitettavasti kutistunut Suomi-Ruotsi maaotteluksi, mutta toiveissa on että saamme
jälleen mukaan norjalaisväriä.
Ruotsin Anders Friis ajoi Caramban
pohjoismaiseksi mestariksi senioriluokassa; nuorten mestariksi kruunattiin Suomen Tomi Mustonen.
Suomi otti matkailuvaunuyhdistelmäpuolella kolmoisvoiton Elis Bussmanin
voittaessa, Janne Kallion sijoittuessa toiseksi ja Ilari Lepolan kolmanneksi.

Pitkät pöydät kokosivat korttelien väen
yhteen

Pohjoismaisilla päivien Carambassa oli
ensimmäistä kertaa mukana myös matkailuautoluokka. Suomen Karl-Olof
Grönholm ajoi mestariksi ennen Suomen
Juhani Peteriä.

Kaikki päättyy aikanaan

Treffiviikon kääntyessä loppua kohden
alkoivat markkinatorin kojut myyjineen
kadota, kortteleista katosi väkeä kohti
seuraavia seikkailuja ja ohjelmassakin
luki että päättäjäiset ja treffien viimeinen
pitkäpöytä olisivat kohta käsillä.
Ruotsi isännöi vuoden 2018 Pohjoismaisia
Karavaanipäiviä. Treffit järjestetään
8.-14.7.2018 Kristinehamnissa.
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Hämyilyä

Hämyjen vuoden 2017 karaokefinaali keräsi runsaan yleisön

Hämyt-lyhenne tulee sanoista Hämeen yhteistoiminta-alueen
yhteistyötoimikunta, johon kuuluu kymmenen karavaanariyhdistystä. Hämyt on perustettu 26.9.1989.
Hämyjen jäsenyhdistyksiä ovat:
SF- Caravan Forssan seutu ry		/ Majamäki, Vojakkala
SF- Caravan Kaakois-Häme ry
/ Leininranta, Kausala
SF- Caravan Kanta-Häme ry		/ Tilkunpelto, Lammi
SF- Caravan Kerava ry		/ Kangaslampi, Nastola
SF- Caravan Lahden seutu ry		/ Vuorenmäki, Artjärvi
SF- Caravan Länsi-Päijänne ry		/ Mylly-Mäkelä, Arrakoski
SF- Caravan Pirkanmaa ry		/ Maisansalo, Terälahti
			ja Vankkurimännikkö,
			Virrat
SF- Caravan Riihimäen seutu ry		/ Lallujärvi, Hikiä
SF- Caravan Valkeakosken seutu ry		/ Hakalanranta, Ritvala
SF- Caravan Ydin-Häme ry		/ Hämeenhelmi, Janakkala

Hämyjen päätehtävät
ovat:
- koordinoida yhdistysten tapahtumia ja
ehkäistä niiden ajankohdan päällekkäisyyttä.
- järjestää yhteisiä tapaamisia, mm Hyväntekeväisyystreffit joka toinen vuosi
- järjestää jäsenistölle mahdollisuuksien
mukaan koulutusta karavaanimatkailuun
liittyvissä asioissa
- ottaa kantaa SF- Caravan- liittoa ja sen
toimintaa koskevissa asioissa
- kehittää ja ylläpitää yhteyksiä matkailupalveluita tarjoaviin yrittäjiin ja tiedottaa
mahdollisista erityissopimuksista Hämyjen alueen yhdistyksille
- luoda yhteistyössä eri tiedotusvälineiden, yhteisöjen jne. kanssa myönteistä
kuvaa karavaanareista
Vuonna 2015 oli merkittävä harppaus yhteistyölle kun esim. Hämyralli laitettiin
alulle. Rallin tarkoitus on lähinnä, että
kun kaikki eivät halua olla paikallaan niin

kierrettäisiin muiden yhdistysten alueilla
ja näin tuettaisiin samalla lähialueiden
toimintaa. Täytyy myöntää, että edellisenä kesänä kiertäessämme tuli eteen paikkoja (Hämyalueita), jossa ei oltu käyty ja
jäi niin hyvä kuva muutamasta alueesta,
että täytyy myös tänä vuonna poiketa.
Ehkäpä ei olisi tullut käytyä, jos ei olisi
tuota Hämyrallia samalla kiertänyt.
Hyväntekeväisyys on hieno asia ja siihen
olisi kyllä hyvä palata vielä, mutta miten
siihen saadaan väkeä liikkeelle, niin on
taas ihan eri juttu. Muutaman vuoteen ei
siis ole järjestetty Hyväntekeväisyystreffejä. Kehitellään ideoita eteenpäin.
Karaoke on tänä päivänä löytänyt tiensä
lähes kaikkialle ja niinpä myös Hämyt
järjestävät kilpailuja vuosittain. Vuoden
2017 Finaali järjestettiin Virroilla/ Vankkurimännikössä isäntänä SF-C Pirkanmaa ry. Sen verran on tietysti mainittava,
että SF-C Lahden seutu ry voitti lasten ja
miesten sarjan.

Yhdistysten omien karsintojen kautta finaaliin päässet laulajat olivat erittäin kokeneita ja hyviä.
Uusia ideoita otetaan vastaan ja parhaamme mukaan koitamme niitä sitten
viedä eteenpäin. Monella yhdistyksellä
on varmasti paljon kalamiehiä/naisia ja
voisi suunnitella vaikka pilkki- tai rantaonkikilpailut.
Voisiko esim. olla alue, jossa olisi Esmyn
ja Hämyjen väkeä kilpailemassa paremmuudesta… no vaikka leikkimielisesti
ettei tarvitse verenmaku suussa vetää ahvenia ylös….
Tai voisiko olla jokin muu tapahtuma,
jossa olisi paljon ihmisiä ja tunnelma
katossa, sillä karavaanarit osaavat ottaa
myös ilon irti.
Mukavaa syksyn jatkoa
terveisin
Juha Hartman, SF-C 127140,
Hämyjen puheenjohtaja
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Aloita
matkasi
meiltä!
90€

83.3

Knaus Sky Ti 700 MEG
-17
Tyylikäs erillisvuodemalli huipputason varusteilla!

0€

0
74.2

60€

83.0

Rapido 696FF 55th Fiat 2.3 -17
Tyylikäs, tilava juhlavuoden
malli upeilla varusteilla!

00€

0€

9
78.1

00€

75.3

Varustei
pakett
10.575€

Varustei
t
t
e
k
pa
11.277€

Knaus Sun Ti 700 MEG
-17
Upea erillisvuodemalli! 2xpohja, Alde, Nahkasisusta..

Knaus Sun Ti 650 MF 130hv -17
Upea kulmavuodemalli!
2xpohja, Alde, Nahkasisusta..

0€

€

71.3

0
62.9

30
60.8

Rapido 650 F Fiat 2.3JTD -17
Tyylikäs ja laadukas auto! Saarekevuode, huippuvarusteet!

Weinsberg 700MXH 130hv -17
Automaatti! Kattavat varusteet! Saarekevuode.

Weinsberg 700MEH 130hv -17
Tyylikäs erillisvuodemalli!
Kattavat varusteet!

ProCaravan-logo
Rapido 666F Fiat 2.3 JTD
-17
Tyylikäs ja laadukas Rapido erillisvuoteilla! Huippuvarusteet!

0€

.90
Vaalealla
59pohjalla

Weinsberg 650MFH 130hv -17
Tyylikäs kulmavuodemalli!
Kattavat varusteet!

39€

46.3

Tabbert Puccini 655 E
-16
Uusi tyylikäs, tilava vaunu erillisvuoteilla! Upeat varusteet!

€

00
57.6

Weinsberg 600MF, 130hv -17
Automaatti! Tyylikäs kulmavuodemalli!

90€

36.9

Knaus Südwind 590UE
-17
Tyylikäs erillisvuodemalli
upeilla kampanjavarusteilla!

0€
0Tummalla
pohjalla

€

62.4

90
59.9

Knaus BoxLife 630 130hv -17
Tyylikäs Knausin retkeilyauto!
Pitkittäinen parivuode!

Weinsberg CaraBus 631ME -17
Suosittu, tyylikäs retkeilyauto
erillisvuoteilla!

33€

27€

27.2

19.2

Tabbert Rossini 490DM -17
Tyylikäs ja laadukas Tabbert!
Kerrosvuoteet + parivuode!

Weinsberg CaraTwo 450FU -17
Tyylikäs kulmavuodemalli!
Laatua järkevään hintaan!

NUMMELA Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela

www.procaravan.fi
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ANDRE PAISO
045 277 3251
andre.paiso@procaravan.fi

ARI NISKANEN
020 728 9222
ari.niskanen@procaravan.fi

Täysin entisöity Poksi vm 1977

Vuoden 1977 Poksin sisutusta

Kun matkailuvaunua ”varastoidaan” 15 – 20 vuotta metsänreunassa on sen kunto arvattavissa vaikka kori onkin tehty lujitemuovista. Harri Lempinen uskoi Lievestuoreella ensin Poksi
126 Nb -stä vuodelta 1977 saatavan vain peräkärryn, koska
vaunu kattokin oli painunut sisään. Kolmen kuukauden mittaisen urakan lopputulos on kuitenkin todella kunniakirjan ”Täysin
kunnostettu vaunu” -arvoinen. Mitää säilytettävää ei sisätiloissa
ollut, nyt alkuperäisyys on hyvin lähellä. (PT)

Tuunattu Poksi vuodelta 1972

Muutamia vuosia sitten Nostalgia -kerho otti alkuperäisten vaunujen ja autojen rinnalle arvioitaviksi.
Nostalgiapäivillä myös ”tuunatut”. Vuoden 1982 Poksi Bredom –vaunu on edelleen ulkoapäin tutun näköinen eikä sitä muuksi muuta GULF –öljy-yhtiön
väritys. Sisällä ei juurikaan tuttua näy, mutta matkailuasumiseen tilat sopivat nytkin hyvin. Erikoista on ”takka” lämmönlähteenä, jossa näkyvissä ovat
valotehoiset, varsin aitojen näköiset liekit. Tämäkin oli seissyt ”ladon takana” kolme vuotta. Sitten siitä teki joku sisäpanelointeineen ja kiukaineen saunan
ja käytti sitä kerran. Kolmas sisä- ja ulkoasu on nyt sitten raahelaisten Pia Päivärinnan ja Jyrki Itäpalon työn tulos. (PT)

Oi niitä aikoja........

Kiinnostusta riittää
perimää vaalimaan

Kulttuurihistoria keskittyy seuraamaan ja
vaalimaan pidemmän aikajakson kehityskulkuja. Caravan-liiton Nostalgiakerhon
jäsenet ovat kiinnostuneita kulttuurihistoriasta. Jäsenet seuraavat siis kehityskulkuja matkailuajoineuvoissa ja niiden käytössä 50 vuoden aikana. Kimmoke tähän
historiatyöhön sai alkunsa aiheesta kiinnostuneiden liiton paikallisyhdistysten
jäsenten keskuudessa vuonna 2007 kun
Lahden Caravanmessuilla oli ensimäinen
Caravan Nostalgia –osasto. Se rakennettiin muistelemaan Suomen ensimmäistä
matkailuvaununäyttelyä, jonka olimme
järjestäneet 40 vuotta aiemmin.

Tuolla osastolla Lahdessa oli näytillä OM
13-, Solifer 3000- ja MKP Petit -vaunut,
joiden ensiesittely suurelle yleisölle oli
tapahtunut juuri vuonna 1967 Helsingin
Messukentällä. Nostalgiaosasto kiinnosti satoja messukävijöitä. Näiden vaunujen ja niiden varustelun vertailu vuoden
2007 ja 2008 uutuusmalleihin kertoi todella mielenkiintoisesta kehityskulusta
40 vuoden aikana.

Nostalgiakerho
perustetaan

Tuttu piiri kehityskulkua seuraavista ja
ennen kaikkea karavaanareista, joilla oli
itsellään, joko hyvin säilytetty, konservoitu tai entisöity matkailuvaunu alkoi
tavata toisiaan Lahden Messuilla myös
seuraavina vuosina 2008 – 2013. Nostalgiaosasto kasvoi ja esillä oli useita erilaisia vaunuja, jo myös matkailuautoja men-

neiltä vuosilta. Caravan-lehden silloinen
päätoimittaja Pekka Heinonen arvosti
merkittävästi tätä kulttuurihistoriallista
työtä ja lehti sekä itse Messut avustivat
hienosti osaston järjestelyissä.
Vuonna 2013 kutsuttiin aiheesta kiinnostuneet karavaanarit juuri Lahdessa
koolle keskustelemaan oman yhteisön
perustamisesta tämän nostalgiaharrasteen
hyväksi. Niinpä perustettiin SF-Caravan
ry:n Nostalgiakerho. Sen merkittävimmät
tapahtumat ovat edelleen tuon Caravan
Nostalgia –osaston pystyttäminen Lahden
Messuilla ja tiedon jakaminen siellä sadoille messuvieraille matkailuajoneuvojen
ja niiden käytön kehityksestä runsaan 50
vuoden aikana. Samaa runsasta kiinnostusta on huomattu myös Classic Motorshow -näyttelyn yhteydessä. Sen järjestäjät ovat jo kolmasti kutsuneet Nostalgia15

kerhon sinne omalla osastolla. Keskenään
jäsenet ovat kokoontuneet vuodesta 2010
lähtien keskellä kesää Nostalgiapäivillä.
Kerhoa perustettaessa liiton johto kiitteli
sen toiminta-ajatusta, koska se on todella
lähellä itse liiton toimintaa ja tavoitteita.
Kaluston säilyttämisen lisäksi johto toivoi, että kerättäisiin myös perimätietoa.
Tätä on julkaistu Caravan -lehdessä otsikolla ”Oi niitä aikoja....” vuosina 2006
– 2016 yhteensä 60 juttua. Päätoimittajan
vaihduttua lehti ei ole julkaissut tätä lukijatutkimuksen mukaan lehdessä eniten
luettua tekstivakiopalstaa vuoden 2017
alusta.

Seitsemännet Nostalgiapäivät Karstulassa.

Nostalgiapäivien yksi tärkeä tapahtuma
on ollut alusta alkaen vanhojen matkailuvaunujen ja -autojen säilyttämisen, konservoinnin tai entisöinnin onnistumisen
arviointi. Kunniakirjoja ja -mainintoja on
luovutettu useassa eri luokassa. Parhaat
on kutsuttu seuraavan syksyn Nostalgiaosastolle Lahden Messuille. Nostalgiaforumilla asiantuntijat vastaavat jäsenten
esittämiin edellä mainittuihin tehtäviin
liittyviin kysymyksiin. Todettakoon, että
Ruotsissa vastaavissa tapahtumissa ei ole
kumpaakaan näistä osioista.
Kolmas tärkeä osio on kerhon vuosikokous. Tällä kertaa todettiin aluksi, että
kerhoon kuuluu nyt 61 jäsentä. Heistä 35
vaunu- ja autokuntaa osallistui tämän kesän tapahtumaan.
Vuoden 2017 vuosikokouksessa johtokunnan kokoonpano muuttui merkittävästi.
Puheenjohtajaksi valittiin tähänastinen
varapuheenjohtaja Kenneth Björkskog
Kokkolasta, sihteeriksi ja tiedotusvastaavaksi Ulla Nummi Vaasasta ja johtokunnan muiksi jäseniksi Olli-Pekka Jokinen
Lahdesta, Kirsi Naakka Mäntsälästä ja
Jarmo Kleemola Veikkolasta. Seuraavat
Nostalgiapäivät ovat jälleen Karstulasssa
mutta ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Uusi sihteeri tulee pitämään yhteyttä jäsenkuntaan ja muistuttaa, että kerholla
on oma Facebook-sivu (SFCaravan Nostalgiakerho) ja omat internetsivut (https://
Sfcnostalgia.wordpress.com). Kerhon sähköpostiosoite on sfcaravannostalgiakerho@gmail.
com.
Eri alojen asiantuntijat jatkavat kerhonkin
asiantuntijoina: Ove Hagerlund ajoneuvo
tekninen lainsäädäntö sekä Riku Komi,
Juhani Halmeenmäki ja Paavo Rouskuajoneuvotekniikka. Kysymyksiä voi
lähettää sähköpostitse tiedotusvastaava
Ullalle.
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IMV Opatija vm 1979 ha Citroen Super vm 1971

Yksi vaunu pääsi yllättämään meidät arviointiraadissa: IMV Opatija vuodelta 1969. Virpi ja Esa
Salo olivat ostaneet viimevuonna Somerolta tämän vaunun. Aiemmin se oli ollut Ruotsissa muun
muassa työmaakoppina. Papereista ilmeni, että vaunun on tehnyt Adria Jugoslaviassa. Ulkoa katsottuna, vähän sisältäkin, olisi tekijäksi voinut hyvin luulla SMV:tä. Adrian ensimmäinen vientimaa
oli Ruotsi. Yhteistyötä on saattanut olla myös vaunuvalmistajien kanssa. Olisiko joku tai jotkut
lähteneet SMV:n tehtaalta Adrialle? Joka tapauksessa tunnettu tämä Opatija ei ole, ei myöskään
Ruotsissa. Kunniakirja: ”Harvinainen yhdistelmä” annettiin myös siksi, että vetoautona oli Citroen
id 20 d Super vuodelta 1971. (PT)

Vuonna 2017 Kunniakirjan alkuperäisestä matkailuautosta sai Matti Vuoppola Raahesta. Hänen
LapCamp- autonsa on rakentanut vuonna 1994 Raimo Alalääkkölä Rovaniemellä vuoden 1978
Mercedes-Benz L 508 -kuorma-autosta. Erikoista tässä autossa oli jo tuolloin tehty alaslaskettava
etupään poikittaisvuode ja suuri takaylitys tilavine sisätiloineen ja takapään säilytystiloineen. Raimo
teki näitä matkailuautoja kaikkiaan 87 vuosina 1986 – 1998 asiakkaiden omille alustoille. (PR)
TEKSTI: ANSSI SIUKOSAARI SF-C 79, KUVAT: PAAVO TUKKIMÄKI (PT) JA PAAVO ROUSKU (PR)

Juosten Nuorgamista Helsinkiin
Juhlan aika

Tämä juttu kertoo siitä mitä tapahtuu ja miltä tuntuu kun karavaanarielämästä
mitään tietämätön juoksija laitetaan kuukaudeksi viettämään vankkurielämää halki
Suomen. Iltaisin leirinuotoita ja kaasugrillin käryä, päivisin reilu maratonin mitta
juosten pikitien laitaa kohti seuraavaa leiripaikkaa.
Neljäs päivä. Mukana myös tsempparijuoksijoita mm. Nuorgam-Hanko-juoksun 2014 juossut Pasi Koskinen (punainen lippalakki). Suomi100-juoksun juoksijat vasemmalta oikealle
(koko matkan selvittäneet merkattu*) 1*Julian Aull, 2. Ari Aaltonen, 3*Mikko Liukka,
4*Rebekah Thomas, 5*Jupe Nurmela, 6*Sami Putkisaari (Ilveksen lippu vain näkyy), 7 Eija
Krook, 8* Heli Lehtinen, 9*Janne Korpela, 10*Mikko Perttula, 12 Markku Heino, 13*Jyrki
Leskelä. Kuvasta puuttuvat Mira Viden ja Marianna Zaikova.

Kun 1.7.2017 Suomen ja Norjan rajalla
Nuorgamin pienellä kylällä seisoi 14 juoksijaa, heillä jokaisella oli omat syynsä ja
tarinansa miksi juuri he olivat aloittamassa 30 päivän mittaista Suomi100-juoksua
kohti Helsinkiä. Olin ekaluokkalaisena
kuunnellut isäni kertomusta hänen pomonsa juoksuseikkailuista Suomi Juoksee- tapahtumassa. Pienen pojan mieleen
piirtyi kuva uljaasta seikkailijasta juoksemassa yöttömässä yössä väsymättä Lapista Helsinkiin. Mielikuvassa juoksijaa
huollettiin lennossa ja vuorokausia vain
vaihtui ja juoksu jatkui. Vuosia myöhemmin opin, mitä silloin vieraaksi jäänyt
sana viesti tarkoittaa. Suomi juoksee tapahtumassa jokainen juoksi noin 10 kilometriä kerrallaan, ja sitten vaihdettiin
juoksijaa, joita oli runsaat kymmenen.
Viesti kulki noin 5 päivässä Utsjoelta Helsinkiin. Lapsuuden mielenmaisemaa ei
tuo totuus viestistä kuitenkaan
enää voinut muuttaa. Lapsena
koettu mielikuva on selkeästi tuhat kertaa vahvempi kuin
yksikään lähes nelikymppisenä koettu. Minulle 7-vuotiaana
Suomi Juoksee oli yhden miehen show ja niin siinä sitten
kävi 32 vuotta myöhemmin,
tosin sain toteuttaa unelmani
18 muun mielettömän hienon
seikkailijan kanssa.
Kyse ei missään tapauksessa
ollut kilpailusta, vaan itsensä
haastamisesta ja uusien elä17

mysten hankkimisesta. Jokainen meistä
neljästätoista juoksijasta oli vieraan ja
tuntemattoman edessä. Olin itse tehnyt
ultrajuoksuja ja Megaman-tapahtuman
hyväntekeväisyyteen, jossa olin yksi kolmesta kolmen täydenmatkan triathlonin
suorittajasta viikossa. Tiesin jotain itsestäni ja siitä, mitä tapahtuu kun keho väsyy, mieli kirkastuu ja matkaa on edelleen
jäljellä. En toki kuitenkaan tiennyt mitään
näin pitkästä matkasta.
Suomi100-juoksun idean isät olivat Markku Heino ja Teemu Kaunismäki. Idea syntyi hierojakoulun illanistujaisissa, kuten
pähkähulluilla tempauksilla Suomessa
on usein tapana. Juoksu hyväksyttiin
viralliseksi Suomi100-hankkeeksi, joka
teki siitä minulle vielä arvokkaan ja isänmaallisen lisämausteen juoksuun. Olihan
tämä hyvä tapa kunnioittaa kaikkien sukupolvien työtä itsenäisyytemme eteen ja
kokea rauhassa metri metriltä itsenäinen
100-vuotias Suomineito hiuskiehkuroista
varpaisiin. Minä siis vietin 100-vuotisjuhlaa 30 päivän aikana maantien laidassa
kesäisessä kotimaassani.

Monenlaiset vankkurit
majoituskapasiteettina

Alunperin järjestäjä suunnitteli koulumajoitusta ja bussikuljetusta etappien ja majoitusten välillä. Aiemmista seikkailuistani tiesin, että reissun kovin juttu ei ole
rasitus vaan levon puute. Tiesin, että päiväurakan jälkeen pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti syömään ja lepäämään.
Olin ensimmäinen, joka alkoi puhumaan
asuntovaunuista ja -autoista. En tosin
tiennyt oikeastaan mitään mistä puhuin.
Loppujen lopuksi myös järjestäjä päätyi
samaan päätelmään. Reissuun starttasi 14
juoksijaa, joista viisi naista ja yhdeksän
miestä sekä viisi huollon ”poikaa”.
Järjestäjä hoiti kaksi asuntoautoa yksi
pojille ja yksi tytöille. Sitten oli reissun
legendaarisin ja sympaattisin asuntoauto
”Aikakone”, vanha Ducato, joka oli loistonsa kokenut jo 1990-luvulla. Poikien
autossa majoittui siis yhteensä viisi, tosin
Leskelän Jyrki nukkui enemmän teltassa
kuin autossa (Jyrkin kokemuksista voi
lukea: http://miksikukaanjuoksisi.blogspot.fi). Alkupäivinä, kun aamutuimaan
vierailin poikien autossa, olin kieltämättä
vähän hämmästynyt sekasotkuun ja aamuhässäkkään kun viisi miestä kiskoi
samalla käytävällä kamoja niskaan jonkun tehdessä vielä aamiaista. Siinä oli
linimentit ja eväsleivät sulavasti samassa
sotkussa. Loppumatkasta tästäkin porukasta kehkeytyi kelpo karavaanareita ja
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aamut olivat huomattavasti seesteisempiä. Rutiinit hioutuivat ja jokainen löysi
oman tapansa ja paikkansa siinä. Tämä
auton huoltomies Teemu on jopa useaan
kertaan uhannut ensitöikseen ostaa oman
vankkurin, niin paljon hän ihastui tähän
leirielämään. Tunnustettakoon, että kyllä

minullakin hieman kuumetta vaunun ostoon heräsi, eikä ihan vähääkään.

Kabesta koti kuukaudeksi

Minä ja turkulainen menestynyt ultrajuoksija Mikko Liukka olimme muodostaneet oman tiimimme Satasammakot,

Karavaanimme ehdottomasti sympaattisin menopeli oli Fiat-Dethleffs matkailuauto aka
Aikakone, johon tässä kuvassa Mira Viden nojailee toisen juoksupäivän huollossa. Tämän
vankkurin ohjastajasta, Janista, kehkeyti oikea asuntoauton sielun tulkki. Aikakoneeseen
oli sattunut majoittumaan nopeimmat juoksijat, joten joku vääräleuka totesikin, että kyllä
nuo Heli, Janne ja Mikko varmasti pääsevät Helsinkiin, mutta pääseeköhän aikakone. Kyllä
se pääsi tosin muutaman patentin ja useamman jäähdytysnestelitran lisäyksen jälkeen.

leeni erittäin levännyt ja rentoutunut kun
aloitin päivä urakan jälkeen työt, mutta
kroppa raatoi – mieli lepäsi.

Sammakonpesässä
nukuttaa hyvin

jonka nimi oli johdettu Suomi100-teemasta ja Mikon perustamasta Vauhtisammakon juoksukoulusta. Olin kasvanut lapsuuteni ja nuoruuteni Helsinki Caravanin naapurissa Länsi-Vantaalla ja tunsin
Muurosen Caravanyrittäjäperheen. Atso
Muuronen yhdessä Kaben kanssa tarjoutui auttamaan meitä majoituksen järjestämisessä. Saimme käyttöömme uuden
Kabe Ametist vaunun. Vaunuumme majoittui minun ja Mikon lisäksi huoltomiehemme ensimmäiset kaksi viikkoa Mikko
ja kaksi viimeistä viikkoa Jukka. Atsolla
ja Helsinki Caravanin Salmisen Tuomaksella oli lukuisia syitä, miksi he suosittelivat meille vaunua auton sijaan tähän
etappireissuun. Ammattilaiset selkeästi
tiesivät mistä he puhuivat. Vaunu osoittautui erinomaiseksi valinnaksi. Ensinnäkin majoituksen ja huollon erotteleminen.
Kun huoltoauto reissasi pätkällä, pystyi
Mikko, joka juoksi lähes kaikki päivät
minua nopeammin torkahtamaan vaunussa. Toisaalta vaunussa oli ylelliset ti-

lat liikkua ja toimia. Vaunun sai aseteltua
siten, että se ei keinunut yöllä kun joku
meistä kolmesta halusi vessaan. Nopeasti
myös juoksun alussa huomasimme kuinka
tärkeää oli saada vaunu täysin pimeäksi.
Kun Utsjoen aurinko paistoi keskiyöllä
suoraan ikkunasta sisään, oli luksusta vetää pimennysverhot ja samettinen väliverho takaosan nukkumaosastomme eteen ja
vaipua täydelliseen tiedottomuuteen siitä,
mistä naapuriautoissa saatiin kokea. En
ole 15 vuoteen nukkunut näin hyvin ja
tasaisen pitkiä yöunia kuin nukuin koko
heinäkuun. Vietimme aika kurinalaista
elämää tietoisena siitä, että illalla ei voi
roikkua somessa yli kymmeneen ja petiin
mentiin unta odottelemaan melatoniininappi kielen alla. Reissussa meillä juoksijoilla oli vain kolme tehtävää; juosta, syödä ja nukkua. Huolto passasi, paapoi ja
helli meitä, eikä meidän tarvinnut tehdä,
tietää, ymmärtää eikä osata mitään muuta kuin nuo mainitut asiat. Silti varmasti
kuulostaa kummalliselta, että sanon ol-

Ei liene salaisuus, että osa juoksijoista
oli meille kateellisia Kabestamme. ”Oho,
jopas on, onko teillä noin leveät sängyt,
mitä onko täällä oikeesti kuivauskaappi,
hä saatteko te tonkin pimeeksi, mitä onko muka tossakin säilytyslokero, mikä toi
keskustietokone on...” sekä muita hämmästyneitä kommentteja kuulimme alkupäivinä kun muut tulivat vierailemaan
Sammakonpesässä tai kutuluolassa, kuten
Putkisaaren Sami vaunumme nimesi tiiminimeemme viitaten. Ehkä tuossa lempinimessä oli myös pieni haiku kateudesta pimeisiin, hiljaisiin ja tasalämpöisiin
yöuniin. Nauran vieläkin jälkeenpäin kun
muistelen aamua Oulun eteläpuolella kun
Heli kertoi heränneensä heidän Aikakoneessaan siihen, että vettä tippuu suuhun
ja Janne oli kiivennyt katolle teippaamaan
kattoikkunan tiivisteitä. Aikakone nimi
syntyi tuolle Ducatoalusteiselle asumukselle siitä, että Videnin Miran sponsori oli
Aikasyke ja heidän teippinsä peitti auton
molemmat kyljet. Tästä kyseisen auton
eräs asukki Perttulan Mikko väänsi lempinimen Aikakone ja se meidän muiden
mielestä kyllä hyvin sopi tuolle persoonalliselle autolle – tervetuloa aikakoneella
1990-luvulle. Viimeisenä päivänä tuon
tiimin huoltomies Jani laittoi kuvan yhteiseen someryhmäämme, jossa hän todisti
päässeensä yhden auton ohi Aikakoneella, joku kyllä väitti kyseessä olleen mopoauto, mutta sekin kuulemma laskettiin
tässä tapauksessa.

Valmistelut ja hyvä
perehdytys keskiössä

Meidän tutustuminen Sammakonpesäämme alkoi kahden tunnin luovutusesittelyllä. Helsinki Caravanin Salmisen
Tuomas kävi minulle vaunun läpi nappi
napilta kuultuaan, että ymmärrän asuntovaunuilusta yhtä paljon kuin kotieläin
matematiikasta. Minusta tulikin sitten
meidän vaunuekspertti, varsinainen ekspertti, mutta olihan minulla aivan ripaus
enemmän tietoa kuin Mikoilla tai Jukalla.
Tuo perehdyttäminen oli kullan arvoista
tulevina päivinä, jotta tutustuimme nopeasti kesäkotiimme. Koti siitä totisesti
tulikin. Olen allerginen todella monelle
asialle. Kun keho tottui uuden vaunun
tuoksuihin oli se kuin olisi ollut kotona ilman mitään reaktiota, joita muuten
saan jokaisessa hotellissa pesuaineista,
kokolattiamatoista, edellisen asukkaan
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meni noin tunti kun ei pidetty turhaa
kiirettä. Haarojen rasvaus ja jalkojen huolto olivat normaalista leirielämästä poikkeavia aamutoimia
- tulevaa juoksutaipaletta valmistavia. Illalla keitettiin pastaa, paistettiin kanaa ja grillattiin ulkogrillillä
makkaraa.

Teemu Kaunismäki teki meille joka ilta
ravisteluhieronnan heti juoksun jälkeen.
Tässä meikäläinen Teemun käsittelyssä
nelostien varressa Olhavalla.

hajusteista jne. Sen lisäksi kodin Sammakonpesästä teki se, että tavarat löysivät nopeasti omat paikkansa. Atso opasti,
että ei missään nimessä mitään pusseja
ja nyssäköitä vaan kamat heti hyllyihin,
kaappeihin ja oikeille paikoilleen. Siihen
käytimme rauhassa aikaa ensimmäisen
illan ja se kannatti. Mikko tosin kokeili
vielä vähän kassielämää alkuun, mutta
purki viimeisenkin vaatekassin Sodankylässä.
Lähtiessämme Vantaalta Helsinki Caravanilta kohti pohjoista teimme ensimmäisen pysähdyksen jo Jumbossa ruokakauppaan. Ostimme mausteet, pastat,
kauraryynit jne. Eli täytimme ruokakaapit, pakasteen ja jääkaapin. Teimme reissussa ruokaa vaunussa lähes joka päivä.
Puuron keitimme joka aamu. Illalla huoltomiehemme laittoi ryynit turpoamaan
valmiiksi kattilaan ja aamulla ensimmäinen herännyt napsautti kaasulevyn päälle.
Kahvin keitimme pressokeittimellä. Minä
askartelin vielä eväsleivät ja pullanpalat
evääksi päivälle mukaan. Aamutoimissa

Äidit ovat huolehtivaisia, vaikka
poika olisi nelikymppinen. Äitini
nimittäin soitti minulle kun olimme
juosseet 500 kilometriä, että mitenköhän on, muistatko syödä riittävästi.
Luettelin hänelle seuraavaan listan: aamupuuro, päivällä 4 pullanpalaa ja kuusi leipää, illalla 4 lautasellista pastaa, 3
alkoholitonta olutta kyytipojaksi, iltapalaksi levy suklaata, pussi karkkia ja litra
jäätelöä sekä vähän sipsejä ja keksejä. Äiti
tuumasi, että ei koko viikon ruokalistaa
tarvitse luetella, mutta olin vain kertonut
hänelle edellisen päivän eväät. Suunto
Spartan Ultra -urheilukelloni näytti satakaksi tuhatta ylimääräistä menetettyä
kilokaloria retken jälkeen. Vaikka söin
kyltäytymiseen asti karkkia ja herkkuja
iltaisin, menetin 6,2 kiloa painoa.
Emme kaivanneet koko matkallamme
vaunuumme mitään sellaista mitä kotona olisi ollut paremmin. Leiriydyimme
pääosin leirintäalueille. Operoimme aina
yhdestä paikasta kahdesta neljään päivää
ennen kuin muutimme taas leiripaikkaamme. Raskaimpia päiviä olivat aina
muuttopäivä ja sitä seurannut. Muuttopäivänä ajoimme siis noin 100 kilometriä
eteenpäin ja leiriydyimme. Aamulla palasimme edellisen päivän maaliin, joka oli
kyseisen päivän lähtö. Näin juoksimme

kohti vaunua ja sen ohi, kunnes taas oli
aika muuttaa.

Yksitoista yöpaikkaa
kuukauden aikana

Saimme huomata kuinka erilaisia leirintäalueet ovat eri puolilla Suomea. Olen
listannut majapaikkamme ja niistä mieleen jääneet muutamat asiat tämän jutun
yhteyteen. Meille leirintäalueelta nousi
tärkeään arvoon se, että alue oli rauhallinen ja tarjosi jo alkuillasta rauhoittumismahdollisuuden. Lisäksi pesu- ja tiskaustilojen siisteyttä osasimme arvostaa
ja annoimme leirintäalueelle muistoksi
buffihuivin, mikäli olimme viihtyneet.
Pesukoneen ja kuivausrummun olemassaolo oli erittäin tärkeää. Niiden käytön
hinta oli kokemuksemme mukaan sidottu
ihan suoraan tähtien asentoon, niin erilaista hinnoittelupolitiikkaa näimme.
Emolahdessa amerikkalainen juoksijaystävämme Rebekah Thomas järjesti
nuotiopaikalla mukavan iltahetken kun
grillasimme vaahtokarkkeja ja pääsimme
rantasaunaan ja iltauinnille. Itse en ollut
kovin innostunut iltaisin saunomaan kun
päivän olin hikoillut nelostiellä, se riitti
minulle. Koska muut reissasivat kolmella
asuntoautolla, he yöpyivät lähellä lähtöja maalipaikkoja, joten emme olleet joka
yö aina samassa paikassa. Silloin kun
olimme, niinä iltoina otimme seurastamme ilon irti ja istuimme jonkun autossa,
vaunussa tai campingin tiloissa kertaamassa kokemuksiamme. Paljon nautimme
jenkkiystävämme ja saksanpojan Jullen
ihmettelyistä kotimaatamme kohtaan. Eija opetti Laajavuoren yhteisissä tiloissa
huolto-Teemua tanssimaan ja Juuso tuli
juoksemaan sadannen maratoninsa Jyväskylään ja tarjosi meille kakkua hyppyrimäkien kupeessa.

Kympin kahvit ja reipas
käden heilautus

Nuorgamista lähdettäessä ensimmäisen
tunnin aikana tuli vastaan kolme autoa. Konginkankaalla niitä tuli saman
verran vastaan kahdessa sekunnissa ja
valtaosa niistä oli rekkoja tai teitä arvon
vankkuristit. Uskokaa, että on pelottavaa
hoippua vähillä energioilla olemattoman
pientareen päällä kun korvan vierestä puhaltaa katkeamaton autojono. Tämä oli
juoksuelämyksemme ainoa negatiivinen
puoli. En suosittele kenellekään nelostien
vartta juoksemiseen. Siinä vaaditaan melkoisia hermoja ja hyvää meditaatiotaitoa.
Pahimmat välit olivat Simosta Kemiin ja
Konginkankaalta Jyväskylään. Maisemat
eivät ole hullummat, mutta liikenne on
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melkoista kesäloma-aikaan heinäkuussa. Kehitin alkupäivinä jo kiittämistavan niille autoilijoille, jotka väistivät ja
antoivat meille juoksijoille mielenrauhaa
hyvissä ajoin. Jos auto väisti lähelle keskiviivaa, heilautin kättä ranneheilahduksella. Jos auto meni viivan päälle, nostin
kättä 90 asteen kulmaan. Jos auto siirtyi
mahdollisuuksien mukaan vastaantulevan
kaistalle, nostin käden korkealle ja joskus
kumarsin vauhdissa. Kun tieto tempauksestamme kiiri julkisuuteen, moni autoilija tööttäsi, moikkasi tai näytti peukkua.
Ehdottomasti parhaiten tilaa tekivät rekkakuskit ja karavaanarit. Kaikille karavaanareille moikkasimme joka tapauksessa, olimmehan sellaisia itsekin. Eli jos olit
kesällä heinäkuussa reissulla nelostiellä ja
sinua moikkasi vastaan tullut juoksija, nyt
tiedät keitä he olivat.

30 maratonia putkeen

Juoksimme 30 päivää peräkkäin. Meillä ei ollut yhtään lepopäivää. Lyhyin
päivämatka oli 43 kilometriä, pisin 57.
Eniten käytin aikaa pisimpänä päivänä
(päivä 28) 9 tuntia 47 minuuttia taukoineen ja vähiten päivänä nro 18, jolloin
noin 44 kilometriä taittui minulta 4 tuntiin ja seitsemään minuuttiin. Olin yksi
juoksuporukkamme hitain, eli tulin häntäpäässä lähes joka päivä maaliin. Olin
luonut valmentajani Seppo Leinosen ja
mm. Suomen maratonjuoksun Grand Old
Manin Kalevi Saukkosen kanssa strategian, jossa viikossa tuli kaksi reippaampaa
päivää, kaksi erittäin hidasta ja kolme
siltä väliltä. Pystyin noudattamaan tätä
suunnitelmaa koko matkan ajan. Lisäksi
olin päättänyt, että en paina itseäni rajalle
juoksussa, koska olin kesälomalla ja paluu
töihin oli heti juoksu-urakan jälkeen. Minä otin jokaisen juoksupäivän lomapäivän
seikkailuna. Perusrytmi oli seuraavanlainen: ensimmäinen kymppi hölkäten
vähän reippaammin ja sitten poikien
asuntoautoon aamukahville ja nisupul-

lalle. Puolimaratonin kohdalla alkoholiton kalja ja voileipä ja taas istuttiin hetki
kertoilemassa huollolle mitä oli edellisellä
pätkällä koettu ja päinvastoin. Jos kyseessä oli pitkä päivä söin lämmintä ruokaa
kolmenkympin kohdilla. Yleensä ruoka
oli maksalaatikkoa, rusinoilla tietysti.
Tästä sitten köpötellen maaliin. Useasti
tällä viimeisellä etapilla Samin kanssa
kävelimme ja höpöttelimme niitä näitä,
jos tie salli. Kyllä oli juhlaa kun huolto
tiesi kertoa, että kohta alkaa kävelytietä,
se tiesi sitä, että pystyimme juoksemaan
porukassa ja rauhassa juttelemaan eikä
tarvinnut autoista välittää.
Luhangassa juoksimme aamutuimaan
Rebekahin ja Samin kanssa vanhan kyläkaupan ohi. Bekka kysyi, että mikä tuo
on. ”No pitäiskö mennä shoppailemaan”
Sami totesi ja niin me astuttiin sisään.
Kaupan aulassa istui ukkokööri kahvilla.
Pöydässä oli kakkua, mutta tunnelma ei
ollut kovin hilpeä. Kassakoneen takana
istui työmiehen näköinen isäntä, joka
kertoi että vaimon terveys oli pettänyt ja
kauppa oli viimeistä päivää auki. Sami
tarjosi meille pullakahvit tässä viehättävässä kyläkaupassa, jonka mukana yhden aikakauden loppumista saimme olla
todistamassa. Jatkoimme kahvien jälkeen
juoksua ja selitimme Bekkalle äsken kuulemiamme tarinoita.

Kamelin selkää
katkaistaan

Maaliin Senaatintorille Paavo Nurmen
patsaan kautta 30.7. saapui minun osaltani pääosin kivuton ja reippaalla mielellä
oleva iloinen lomalainen takanaan 1 390
kilometriä 30 päivässä omin jaloin. Ihmiset olivat odottaneet kärsivää ja riutunutta
miehen varjoa saapuvaksi Suurkirkon kupeeseen. Tämän muumion olisitte nähneet
neljännen päivän iltana Utsjoella. Jalkani
olivat silloin niin jäykät, että tulin vaunustamme ulos peruuttamalla. Joka paik-

kaa kolotti ja särki, eikä energiatasoissa
ollut hurraamista. Ensimmäinen viikko
oli todellista kamelinselän katkaisua.
Silloin porukastamme erilaisten vammojen takia putosikin pois neljä juoksijaa.
Viides joutui keskeyttämään viimeisellä
viikolla, muut yhdeksän pääsivät maaliin
lähes ehjinä. Minulla kipeytyi vasemman
jalan jalkaterä; ilmeisesti siihen tuli jokin
rasitusperäinen tulehdus. Harmittavaa toki oli se, että kipu alkoi Kemissä. Aamun
ensikilometrit olivat aina vaikeimpia. Yritin keskittää kaiken voimani kivun sietoon ja muut juoksijat oppivatkin olemaan
puhumatta minulle ensimmäisen kolmen
kilometrin aikana, sitten kipu helpotti ja
antoi jotenkin periksi, turtui.

Ihmiskroppa tottuu
ihmeellisesti jatkuvaan
rasitukseen

Toinen juoksuviikko oli huomattavasti ensimmäistä helpompi. Kroppa alkoi
tottumaan, lihakset pehmenivät ja ruoka
maistui. Kelit myös tasoittuivat. Ensimmäinen viikko oli melkoista säiden ilotulitusta. Kolme ensimmäistä päivää nautittiin kesän helle-ennätyksistä Kevolla
+25-27. Neljännen päivän lähdössä mittari
näytti +2 ja lämpötila nousi päivällä +4
asteeseen ja kokopäivän satoi. Minä tosin
pidin sadepäivistä. Juoksureppu painoineen lämmitti sen verran selässä, että oli
huomattavasti mukavampaa juosta +15
kelissä kuin hellesäässä. Tämän kesän
sateinen ja viileä sää siis sopi oikein hyvin juoksuhommaan. Yritin pitää itselläni
yllä iloista ja huumoripitoista mieltä, matkan teko ei saanut tuntua kärsimykseltä.
Olimmehan itse halunneet ja unelmoineet
tästä reissusta, tämän tuli olla pääosin kivaa, muuten retkestä olisi tullut aivan liian raskasta. Mietimme Mikon kanssa joskus, että millainenkohan tämä matka olisi, jos kyseessä olisi ollut kilpailu – aivan
toisenlainen. Nyt matkaa tehtiin yhdessä
Suomi100-teeman mukaisesti. Autettiin
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toisiamme ja oltiin huolissamme milloin
kenestäkin. Myös minusta oltiin monesti
huolissaan ja se tuntui turvalliselta ja mukavalta. Huolto soitti ja tekstasi heti, jos
miestä ei heti alkanut näkymään.
Viikot kolme ja neljä menivät jo rutiinilla.
Ystävät rikkoivat välillä rutinoituja ja hieman tylsiä juoksutaipaleita ilmestymällä
yllättäen pätkälle juoksemaan kanssamme. Suurin ystäväporukka odotti viimeisen päivän aamuna Mäntsälän eteläpuolella noin 50 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Viimeinen juoksupäivä oli kuin
juhlaa. Pitkäaikainen triathlonharrastuskaverini Kytölän Hannu tarjoutui vielä
kantamaan reppuni viimeisenä päivänä ja
olo oli kuin painoliivistään kevennetyllä
sukeltajalla. Olin kuvitellut, että maalissa
puhkeaisin kyyneliin ja kokisin hirmuisen
endorfiiniryöpyn. Olin tainnut iloita tästä
juoksusta jokaisena kuukauden päivänä,
eikä maalissa syntynyt mitään erikoista
fiilistä. Toki olin erittäin ylpeä itsestäni.
Olin ykköstyypin diabeetikkona liittynyt
harvalukuiseen joukkoon. Meitä ennen
Suomen päästä päähän, joko Helsinkiin
tai Hankoon, oli omin jaloin Lapista asti
saapunut vain seitsemän henkilöä. Nyt
siihen joukkoon lisäkseni liittyivät: Heli
Lehtinen (Tku), Rebekah Thomas (USA),
Mikko Liukka (Tku), Janne Korpela
(Forssa), Mikko Perttula (Hämeenkoski),
Julian Aull (GER), Jyrki Leskelä (Oulu) ja
Sami Putkisaari (Tre).

Minustako karavaanari?

Kuukauden aikana asuntovaunustamme
ehti muodostua kotimme. Minulla ei ollut yhtään kiire omaan sänkyyn yöksi.
Olisin voinut jatkaa karavaanarielämää
vaikka kuinka pitkään. Meille tämä oli
yksi seikkailu, monelle teistä karavaanarielämä on jokakesäistä herkkua. Olen
teille kateellinen siitä vapauden tunteesta,
yhteisöllisyydestä sekä mahdollisuudesta
kokea lyhyessä ajassa niin monenlaista
olemalla silti kokoajan kotona. Tämä viimeksi mainittu korostuu kokemuksessani
eniten kun vertaan aiempia kokemuksiani
hotelleissa ja motelleissa reissaamiseen.
Edullisuuden lisäksi on erittäin rentouttavaa palata päivän koitoksista tuttuun
ja turvalliseen pesään yöksi. Seuraavana päivänä voi taas siirtää kotinsa uusiin
seikkailuihin. Morjestetaan jatkossakin
kun tavataan. Eikä sitä tiedä vaikka nähtäisiin tulevaisuudessa leirintäalueilla tai
tienpäällä, silloin minullakin olisi oma
vankkuri alla.
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Emolahti Pyhäsalmi: Rebekah Thomas, Teemu Kaunismäki (huolto+hieronta), Eija Krook,
Sami Putkisaari aka Ilveksen miäs, Julian Aull aka saksanpoika, Jupe Nurmela

Yöpymispaikkamme 30.6 – 30.7.2017
juoksumatkalla Nuorgamista Helsinkiin
Camping Lapinkylä Utsjoki

– kolme yötä

erittäin siistiä ja ystävällinen palvelu, tien toisella puolella kauppa. Tenojoki kivenheiton
päässä.

Lomakylä Inari – kolme yötä

keidas keskellä Lappia, kaikki nykyaikaiset palvelut nettiyhteydestä alkaen. Saunaa
kehuttiin erinomaiseksi. Erittäin hienolla paikalla Inarinjärven rannalla.

Tankavaaran kultakylä – kaksi yötä

tämä oli heikoin majoituspaikkamme matkallamme. Yleiset tilat olivat epäsiistit ja
opasteet sekavat, palvelu myös hieman outoa. Onneksi tämä oli poikkeus.

Nilimella Camping Utsjoki – kolme yötä

saimme vaunun pensasaidalla eristettyyn loossiin. Muut juoksukaverimme tulivat kahdeksi yöksi tähän myös. Meillä oli muutaman loossin kolhoosi ja mukava leiri. Alueella
oli baari, jossa huollon pojat kävivät musavisassa voittamassa palkintoja. Yhteiset tilat
olivat niin siistit, että vessan lattialta olisi voinut syödä. Jätteiden kierrätys ja kemiallisten vessojen tyhjennys sekä veden tankkaus olivat hoidettu erinomaisen hyvin.

Ounaskoksi Camping Rovaniemi – kaksi yötä

upealla paikalla ihan Jätkänkynttilän vieressä. Halvin pesukone+kuivausrumpu vuokra
ja mukava kahvio. Hieman rauhaton johtuen takana olleesta tiestä ja aivan täydestä
alueesta.

Kalakasvattamon pihalla Itäpuolen tiellä Rovaniemen eteläpuolella - yksi yö

kalarehu haisi ja mäkäräiset vaivasivat yöllä pusikossa käyvää, muuten rauhallinen
paikka. Lupa kysyttiin omistajalta, joka antoi sen sillä ehdolla, että emme sotke emmekä roskaa – no emme tietystikään, eihän se kuulu karavaanarien tapoihin, jollaiset
meistä kehkeytyi tämän kuukauden aikana.

Pohjanranta Camping Keminmaa – kolme yötä

Väyrysen Paavon Campingalue. Todella monipuolinen. Kylpylään pääsi vitosella,
kajakkeja sai lainata ilmaiseksi, saunaan pääsi ilmaiseksi ja yhteiset tilat olivat todella
isot. Leirimaksuun kuului tanssilippu lauantain tansseihin. Meillä ei valitettavasti ollut
enää paukkuja iltahippoihin. Pihassa ollut paanukirkko ihmetytti ulkomaalaisia vieraitamme ja siinä oli itsekin kiva pysähtyä hetkeksi hiljentymään.

Ystäviemme Sinikan ja Jorman pihalla Haukiputaalla – neljä yötä

Haukiputaalaiset ystävämme elivät koko juoksuretkemme hengessä mukana ja kun
lähestyimme Oulua oli aika selvää, että majoittuisimme heidän pihalleen. Tämä ylellinen leirintäalue kaikkine veneretkipalveluineen ei valitettavasti ole kaikkien matkaajien saatavilla. Tämä kuitenkin osoitti kuinka toimivaa vaunulla olisi myös mennä
sukulaisiin tai kavereille. Aamulla ja illalla oli ihan omat tutut rutiinit ja yöllä tutuksi
tullut nukkumapaikka ja molemmat porukat saivat elää omaa elämäänsä. Alkuiltaisin
kokoonnuttiin taloon sisälle ja jaettiin päivän kokemuksia ja käytiin saunassa. Sinikka
oli ystävällisesti pessyt päivisin meidän vaatteitamme ja olimme aivan hemmoteltuja.
Täällä myös leikkasin lenkkareistani kärjet pois, jotta 2,5 numeroa kasvaneet jalkani
mahtuivat kenkiin – kikka toimii hyvin, kengän kärjet ovat tarpeettomat asfalttijuoksussa.

Tervetuloa!
uudet jäsenet

Emolahti Pyhäsalmella – kolme yötä

Emolahdessa riitti ihmettelemistä. Ravintolan ja miniautoradan lisäksi alueella oli
niin aaseja, alpakoita kuin kanojakin. Nautimme täällä kaksi mukavaa yhteistä iltaa.
Tyttöystäväni Päivi vieraili luonamme ja paistoi ison kasan lättyjä, joita vaunussamme
kävi herkuttelemassa moni juoksija. Toisena iltana Rebekah järjesti ikimuistoisen
nuotioillan vaahtokarkkeineen. Tällä alueella alueen isäntä oli golfautoineen näkyvästi
esillä ja se toi vieraanvaraisen ja turvallisen tunteen, alueesta pidettiin todella hyvää
huolta.

Laajavuori Caravan Jyväskylä – neljä yötä

Meluisa johtuen ehkä siitä, että MM-rallit alkoivat samana päivänä kun me poistuimme
alueelta. Osin häiriö johtui siitä, että aidan takana oli autoräppääjien suosima maantie.
Yötä myöden teinicorollat suhasivat Sammakonpesän ohitse poppia luukuttaen. Alueen palveluaspekti oli kotoisin itänaapurista ja siksi osa meistä ei leiriytynyt useampia
öitä alueella. Respa suoraan sanoen kiukutteli päin asiakkaiden naamaa. Yleiset tilat
olivat siistit ja mukavat. Plussaa sai iso lepotila ja siisti hyvin varusteltu keittiö.

Lahdessa ravintola Lokin pihalla – kolme yötä

Thriathlon tuttuni Markon omistama Ravintola Lokki ja sen parkkipaikka tarjosivat
Lahden keskustan tuntumassa reissun viimeisten öiden leirintäpaikan. Pelkäsin, että
viikonloppuna nuoriso kerääntyisi satamaan juopottelemaan ja metelöimään. Olin
väärässä, tämä paikka niin kuin viereinen varsinainen karavaanarialue, matkasataman
alue, olivat rauhallisia ja siistejä paikkoja leiriytyä. Ravintola Lokin kesäinen grillibuffet
houkutteli meidän lisäksi monia kesälomalaisia nauttimaan kauniista kesäilloista ja
erinomaisesta ruuasta. Lokki on vierailun arvoinen paikka niin ruuan, maiseman kuin
hintatasonkin perusteella.

Kabe Ametist 560 GLE
aka Sammakonpesä

Tässä muutama seikka, joiden perusteella juuri tämä vaunu sai meiltä tällaiseen urheiluelämään liittyvään käyttöön paljon kiitosta:
l vaunussa oli todella paljon säilytystilaa, joka oli viisaasti jaettu eri käyttötarkoituksiin.
l keittiö oli toimiva, siinä oli helppo valmistaa ruokaa samaan aikaan kun joku
muu teki jotain muuta. Ruuan valmistus ei tukkinut koko vaunua ja lamauttanut sen
käyttöä. Osassa autoista näin näytti käyvän kapeiden käytävien vuoksi.
l pakastelokero oli todella hyvä ja riittävän iso. Tässä säilytimme mm. kylmägeelipussimme, joilla ehkäisimme alkavia lihastulehduksia.
l erittäin hyvät pimennysverhot
l suuret sängyt 120 cm leveät pehmeillä patjoilla
l hyvä äänieristys, pienet ihmisäänet eivät kuuluneet ikkunoidenkaan läpi
l toisen sängyn alla olevaan suureen säilytystilaan pääsi ulkoa. Täällä säilytimme
mm. lenkkareita ja energiapatukoitamme.
l vaunussa oli suksiluukku. Tässä säilytimme retkisuihkuamme, jota käytimme silloin kun juoksun jälkeen ei heti päässyt pesulle.
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Kervilä Mikko
Koivunen Tatu
Lassila
Pertti
Kulmala
Päivi
Kulmala Harri
Knaapi Kalevi
Aarnio
Timo
HemtmanKrister
Levo
Mika
Kanerva
Erik
Ritari
Arto
Kilpiäinen Airi
Leminen Matti
Kallioinen Timo
Kaunissaar Arno
SaastamoinenPetri
Härkönen Timo
Kekki
Jouni
Valli
Outi
Pursiainen Esko
Maximov Vadim
Lehtonen Eero
Pursiainen Ritva
Oinonen Risto
Kallinen Ilkka
Pyhäjärvi Eikka
Heiskanen Tapio
Strömberg Jussi
Ahonen Kimmo
Niemelä
Olli
HirvensaloJorma
Söderström Inka
Lamminen Ilpo
Öhman Kenneth
Lindroos Hans
HalmelaJan-Christian
Turunen Päivi
Knappe Niklas
Hoffström Tom
Bondorff Kati
Laine
Marko
Sammalinen Jari
Toljamo Antti
Piirainen Päivi
Honkanen Netta
Holma
Klaus
Eklund
Eija
KoivuluomaJouni
Poutiainen Harri
Laakso
Into
Asikainen Risto
Karlsson
Leo
Nordling Jussi
Pajunen
Tero
Uimonen
Ari
Levomäki Jaakko
Nyman
Jukka
Uimonen Taisto
Mikkola
Päivi
Kyllönen Jussi
Berglund Björn
Konttinen Antti
BlomsterBörje Arvid
VuorinenJohannes
Perkkiö Paulus
Alhonen Karita
MyllymäkiTommi
Laakso
Jari
Dunca
Ioan
Rautiainen Tarja
Niemura Pentti

TEKSTI: JUHA NURMELA, KUVAT: MIKKO NURMELA, JUKKA ASUMAA, TEEMU KAUNISMÄKI, PÄIVI
KAINULAINEN, JUHA NURMELA
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SILVER collection Matrix 50 Years Edition

Adria Matrix M650 SF 50 Years Edition alk. 69.990€
Adria Matrix M670 SL 50 Years Edition alk. 73.500€

Suosittu Matrix – monipuolinen crossover-malli ainutlaatuisella ulkonäöllä ja tyylikkäällä sisustuksella

SILVER collection Adora

50 Years Edition

Adria Adora 522 UP 50 Years Edition alk. 25.600€

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN

0,99%

Ei mitään muita kuluja*

Varastossamme suurvalikoima uusia Adria- ja Sun Living-matkailuautoja – heti toimitukseen.
Meille käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot – tarjoa rohkeasti.
*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu 0 €, korko 0,99 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€. KSL:n mukainen luottohinta 25.746,60, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

RINTA-JOUPPI CARAVAN
Vantaa, Kistolantie 3
(moottoritieltä Klaukkalan liittymästä)
puh. 09-2525 7500.
Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-15
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Teemu Jaatinen
paikallispäällikkö
p. 040 519 0611

Hannu Korhonen
p. 040 519 0610

Kristian Holmström
p. 040 519 0613

Anton Ylä-Autio
p. 040 823 3061

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

Matkailuajoneuvo valmistautuu talveen
Syksy ja talvi sieltä tulla kolkuttelee, eli nyt on sopiva aika huoltaa
matkailuajoneuvot talvea vasten. Kesähulinan mentyä on huoltoliikkeillä rauhallista ja näin ollen aikaa paneutua uusiin huoltotilauksiin. Pyydä liikkeiltä huoltotarjouksia ja tarkastele tarjousten sisältöä. Huoltoon pitää sisältyä mm. kaasulaitteiden koeponnistus,
jääkaapin taustan puhdistus, jarrujen säätö ja tarkistus, vetopään
rasvaus, mahdollisesti kosteusmittaus jne.

Miten muuten tulee matkailuajoneuvo valmistella
talveen?

1 Pese ja puhdista ajoneuvo ulkopuolelta, muista myös pestä kat-

to. Älä käytä liuotin pesuaineita, äläkä kohdista huuhteluvettä jääkaapin tuuletusritilöihin. Vesi voi mennä tuuletusaukkojen kautta
matkailuajoneuvon sisätiloihin.
2 Tyhjennä jätevesisäiliö, vesisäiliö sekä lämminvesivaraaja. Tarvittaessa puhalla sopivan letkun avulla hanojen kautta vesijärjestelmä mahdollisimman tyhjäksi.
3 Jätä jääkaappi raolleen tuulettumaan.
4 Varaa akku täyteen ja jos on mahdollista irrota akku ja tuo se
lämpimään sisätilaan talveksi.
5 Katkaise päävirta jos jätät akun paikoilleen
6 Sulje kaasupullo aina kun et käytä matkailuajoneuvoasi
7 Tyhjennä matkailuajoneuvon kaapit ja lokerot jäätyvistä nesteistä.
8 Jätä matkailuajoneuvosi hiukan vinoon asentoon, niin ettei vesi
pääse jäätymään kattorakenteeseen.
9 Älä jätä seisontajarrua talveksi päälle, vaan käytä tarvittaessa
pyöräkiiloja
10 Matkailuajoneuvoa ei saa paketoida suojapeitteen alle, jotta luontainen tuuletus ei esty. Jos on mahdollista, säilytä matkailuajoneuvosi katoksessa. Ihanteellisin paikka talvisäilytykseen on
viileä plus(+) asteinen tallirakennus.
11 Lakanat ja sekä muut petivaatteet kannatta viedä kotiin pestäviksi ja tuoda sitten keväällä pestyinä ja raikkaina takaisin.
Nämä edellä mainitut toimenpiteet tehdään myös silloin kun käytät matkailuajoneuvoasi talvella.

Matkailuajoneuvon käyttöönotto talvella:

a) Anna matkailuajoneuvosi lämmetä rauhassa (2-3/h ), jotta ra-

kenteet ja laitteet eivät pakkasessa rikkoudu.
b) Kytke esim. tv päälle vasta kun asetettu lämpötila on saavutettu.

Pidä matkailuajoneuvo hiukan vinossa että vesi pääsee
valumaan pois
Jääkaapin tuuletusaukkoihin
ei suoraa vesisuihkua,
vesi voi mennä sisätilaan

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t
Kari Olavi Harjumaaskola
SF-C 71765
s. 13.8.1964

k. 6.6.2017

Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Helsinki ry

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t
Yhdistyksemme entinen puheenjohtaja
Toivo Emil Katavisto
SF-C 741

Mukavaa talven odotusta!
s. 12.2.1920

k. 5.8.2017

Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Helsinki ry

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t
Pekka Kivi
SFC 19484
Hannu Kivikoski
SF-Caravan ry
Leirintä-ja turvatoimikunta

s. 9.12.1947

k. 8.6.2017

Muistoa kunnioittaen SF-Caravan Espoo ry
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Tervetuloa koko kansan
EKI LOTUA NIPUOJ-ATNIR caravan-kauppaan
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Espoon Koskelontieltä löydätte autot ja vaunut
kaikkeen matkailuun

A

Hä

K
E

H

Ä

S
S
E
Ä
AT
T
L
S
U Ä
O
T M
O N
L A
Ä Y
E T
T T
K R
S T
A
Ä II OS
K
L
D
K
A
I

II

ASSEATLUT ÄTSENNÄL
ÄTSÄMYTTI L

H

Tur
u

M

nm
tie ootto
5k
m ri-

T
KK
AEL Ä A
R O S E
T
T S
A
Ä S
N
A
O

RÖYLÄ
KOSKELO
VANHAKARTANO
KULLOONMÄKI

A

Rinta-Joupin Autoliikkeestä saatte
kokonaispalvelut matkailuajoneuvollenne:
* rahoitus * vakuutukset * varaosat * tarvikkeet * huollot

Asiantuntevat myyjämme opastavat valitsemaan
juuri oikean mallin. Meillä on kaikki valmiina.
Rinta-Joupin Autoliikkeessä käyvät vaihdossa kaikki nämä

6,7 km Turun moottoritieltä
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Rinta-Joupin Autoliike on yksi
Suomen suurimmista caravan-liikkeistä.
Yksilölliset palvelut räätälöidään
yli 60 vuoden ajoneuvokauppakokemuksella.

Edustamme Espoossa uusia LMC-, Carado-, Pössl-,
Hymer- ja Road Car -matkailuajoneuvoja

Kaikista nettisivujemme
yli 270 vaihtoehdosta voitte tehdä kaupat
meillä Espoossa.
Tutustukaa osoitteessa:

rinta-jouppi.com

Tervajoki | Espoo | Helsinki | Jyväskylä | Kempele | Keuruu | Kokkola | Mikkeli | Oulu | Pori | Rauma | Rovaniemi | Turku | Vaasa | Ylivieska
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Tervetuloa kaupoille! Palvelemme ma-pe 9-18 • la 10-15
osoitteessa Koskelontie 21 ESPOO

Marko Laine
040 1778 941

Ossi Liukka
040 1778 942

Kitsas Ahti piinasi kalastajia

Kokouskutsu
HELSINKI

SF- CARAVAN HELSINKI ry:n
sääntömääräinen

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

Helsingin yhdistyksen 30.8.2017 järjestämä rannaltaongintakilpailu keräsi jälleen kerran varsin runsaan karavaanariporukan
Vuosaaren Uutelaan. Järjestäjiä ilahdutti erityisesti se, että lasten
sarjassa oli jälleen osanottaja.
Ahti sitä vastoin ei ollut tällä kertaa lainkaan myötämielinen,
jonka vuoksi suurin osa kilpailijoista jäi kokonaan vaille saalista.
Kokemusta kuulemma karttui senkin edestä. Saaliin puutteeseen
saattoi kilpailijoiden mielestä vaikuttaa erityisesti kuluneen
kesän säätila sekä se, että kilpailupaikan Kallahden puolella
tuuli todella paljon kun taas avomeren puolella oli suorastaan
tyyntä. Kallahden puolella onkineet kertoivat sormiensa jäätyneen kovassa tuulessa, kun hanskat muutoin lämpimänä päivänä
oli jätetty kotiin.
Kisan voittaja selvisi kuitenkin punnituksessa aika nopeasti.
Yleiskilpailun ja miesten sarjan voiton vei Janne Pehkonen tuloksella 400 grammaa. Kiertopalkintoon saatiin näin ollen uusi
nimi. Jannen pussista löytyi myös kisan ylivoimaisesti suurin
kala.
Miesten sarjan toiseksi sijoittui Mauno Lepistö tuloksella 90
grammaa; Maunon pussista löytyi kilpailun pienin kala sekä
lukumäärällisesti eniten kalaa, 8 kappaletta.
Naisten sarjan voiton vei Siru Vaulakari tuloksella 90 grammaa,
ennen Aila Lepistön 30 grammaa painavaa saalista.
Lasten sarjan voiton pokkasi Aapo Ala-Kokkila; Aapon saalis
painoi niin ikään 30 grammaa.
Palkintojen jaon jälkeen nautittiin eväistä ja nokipannukahvista
samalla kun vaihdettiin mielipiteitä parhaista kalapakoista.
Kiitos kaikille osallistujille mukavasta illasta!

pidetään 8.11.2017
kello 18.30

J. Rinta-Jouppi Oy:n tiloissa,
osoitteessa Kistolantie 3, 01750 Vantaa
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4 § määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 18.00.
Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!
SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

Kokouskutsu

SF- CARAVAN ESPOO ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään

keskiviikkona 25.10.2017
kello 18.00
J. Rinta-Jouppi Oy:n tiloissa
Kistolantie 3, 01750 VANTAA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4. § määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaen kello 17.30
kahvitarjoilu ja pientä purtavaa ennen kokousta

Tervetuloa!
SF-Caravan Espoo ry:n hallitus
30 ensimmäiselle ämpäri sisältäen vaunun
tai auton tarpeellisia hoitotarvikkeita.
Kilpailijat yhteiskuvassa

Tule ja käytä äänioikeuttasi, se on tärkeä jäsenetusi.
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Tapahtumia Helsingissä vuonna 2017
Syksy tuo jälleen henkilövalintakokouksen

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 8.11.2017 klo 18.30 J. RintaJouppi Oy:n tiloissa osoitteessa Kistolantie 3, Vantaa.
Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä jäsenet yhdistyksen
kahteen toimikuntaan, lehtitoimikuntaan
sekä toimintatoimikuntaan.
Kokouksessa päätetään myös tulevan
vuoden toimintasuunnitelmasta ja toiminnan laajuuden määrittävästä talousarviosta.
Kim Saarikoski on toiminut yhdistyksen
puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Hallituksesta ovat erovuorossa Paul
Björkroth, Anne En, Dag Lindholm ja
Juhani Peteri.
Tervetuloa mukaan päättämään asioista!

Helsingin yhdistys
50 vuotta

Helsingin yhdistyksen 50-vuotisjuhlia
vietetään Järvenpään Vanhankylännie-

messä 24.-26.5.2019. Varsinaiset juhlallisuudet järjestetään yhdistyksen syntymäpäivänä 25.5.2019.
Treffien toteuttaminen ei onnistu ilman
talkooväkeä. Vapaaehtoisia tarvitaan
kortteli-isänniksi, ohjelmien vetäjiksi ja
muuksi henkilökunnaksi. Jos kiinnostuksesi heräsi, voit ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi.

Toimistolla kahvitellaan

Toimintatoimikunta on kokouksessaan
16.8.2017 päättänyt, että keskusteluiltojen
järjestämistä jatketaan keväällä 2018.

Toimiston iltatapahtumat eivät kuitenkaan lopu edellä mainittuun päätökseen,
sillä toimistolla järjestetään Isänpäiväkahvit 9.11.2017 klo 15.00-19.00. Tervetuloa kahvittelemaan!
Nipsukerho jatkaa niin ikään aktiivista
toimintaansa järjestämällä askarteluiltoja
toimistolla.

Ykköslehden ristikko

Ykköslehdessä olleeseen ristikkoon tuli
runsaasti oikeita vastauksia. Onnittelemme palkinnon voittaneita! Tuotepalkinnot
on postitettu voittajille.
TEKSTI JA KUVA: ARMI YLIKORPI

Muotovalio Kabe 2018 – keulii ja näyttää perää
Kabe on luonut nahkansa. Huippukuosit pukevat sekä vaunua että autoa keulasta peräpeiliin.
Muotokieli on kestävän kehityksen mukaista ja se tullaan huomaamaan niin liikenteessä kuin leirintäalueilla.
Nyt jos koskaan on syytä tulla ihastelemaan Kabea ja hieromaan kauppaa
Lahden Caravan-messuille ja jälleenmyyjien luokse.Tervetuloa!

www.kabe.se/fi
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toon. Osa ei enää pärjää luonnossa ja jää
hoitoon loppuiäksi.
Paikan ylpeys, jo yksitoista vuotta tarhassa asunut, puhuva Julli-korppi kuoli
tämän vuoden heinäkuussa. Siipensä loukannut korppi oli vierailijoiden suosikki,
mutta siitä oli iloa myös heinolalaisille.
Monet kävivät juttelemassa ja leikkimässä keppileikkejä Julli-korpin kanssa
viikoittain ja jopa päivittäin. Heinolan
lintutarhan Julli-korppi osasi myös imitoida tupakoivaa ihmistä: se yski aamuisin
aivan kuin ikänsä polttanut tervakeuhko,
sylkäisi ja teki jalallaan stumppaus liikkeen. Yleensä Julli-korppi tervehti viskibassolla: Terve!

Kohti lintujen maailmaa

Mukana retkellä Heinolaan taisi yltää Lahteen kello 18.00 aikoihin.

rajuimmasta ukkosrintamasta, joka saat-

Pietikäisen Tuula ja Lauri saivat kesällä
kirjeen Sepän Jussilta, missä hän kertoi suunnittelevansa Messilän Caravan
alueen toisen omistajan Päivi Saarisen
kanssa matkaa Heinolaan. Retken ajankohdaksi ajateltiin elokuun toista viikonloppua. Asia jäi mietintään. Heinäkuussa
Kokemäen Pitkäjärvellä pidetyillä Pohjoismaisilla päivillä, päätösillan pitkässä
pöydässä, Sepän Jussi ja Pirjo kertoivat
bussiretkestä Heinolan Lintutarhaan.
Tarhahalla olisi opastettu kierros ja paluu
tapahtuisi laivalla takaisin Messilän laituriin. Heinolan satamassa olisi mahdollisuus omatoimiseen ruokailuun. Satamassa oli samaan aikaan menossa Heinolan
kalamarkkinat kojuineen. Matkakertomus
herätti kiinnostusta kuulijoissa ja myös
Joensuun Seppo ja Maarit ilmoittautuivat
alustavasti mukaan retkelle.
Kokoonnuimme Messilän Caravan alueelle perjantaina 11.8. Illalla terassilla
istuimme koko joukko pitkässä pöydässä tervehtien vanhoja tuttuja ja tutustuen uusiin karavaanareihin. Ilma oli ehkä
koko kesän lämpimin. Päivi toivotti meidät iloisen ystävällisesti tervetulleeksi
leirintäalueelle ja nauttimaan saunasta,
uinnista ja lauantain matkasta. Terassilla
oli aikamoinen pälpätys, kun kaverukset
vaihtoivat kuulumisia kesän retkistä ja
kokemuksista.
Lauantaina lähdimme matkalle sovittuun
aikaan kello 13.45. Ilma oli aurinkoinen ja
lämmin, jopa kostean helteinen. Taustalla
oli uhka säätiedotuksen lupaamasta kesän

Bussimatka Heinolaan kesti puolisen tuntia. Lintutarhassa lintujen hoitaja ja opas
kertoi meille historiaa tarhan synnystä
aina nykyhetkeen.
Heinolan Lintutarha perustettiin puistotyönjohtaja Anthony Bosleyn aloitteesta
1960-luvulla. Lähistön ihmiset veivät
jo ennen perustamista Bosleyn hoitoon
loukkaantuneita tai pitovaikeuksien vuoksi uhanalaisia lintuja ja pieneläimiä kuten koiria, pikkujyrsijöitä, kilpikonnia ja
tammihiiriä. Lopulta hänellä oli kotonaan
lähes parisataa eksoottista ja kotimaista
lintua, joista suuri osa oli tullut loukkaantuneina tilapäiseen hoitoon. Huolehtivan
lintumiehen maine kasvoi koko maassa
ja lintuja toimitettiin hänelle ympäri suomenmaata. Lopulta hänellä oli kotonaan
lähes kolmensadan linnun kokoelma.
Bosley tarjoutui lahjoittamaan Heinolan
kaupungille eksoottiset lintunsa, mikäli
kaupunki rakentaisi niille näyttelytilan.

Lintutarhan papukaijatalon asukit ovat
päätyneet Heinolaan pitovaikeuksien
vuoksi. Oppaamme mukaan allergia
mainitaan usein syyksi, mutta todellisuudessa omistajat kyllästyvät äänekkäisiin lemmikkeihin, jotka aloittavat
metelin aamulla auringon noustessa. Isot
papukaijat, kuten arat, ovat myös hyvin
pitkäikäisiä ja voivat elää jopa kahdeksankymppisiksi. Yksi näistä ikimuistoisista Heinolan lintutarhan papukaijoista
oli harmaapapukaija Paco. Se kuoli noin
viisissäkymmenissä kaksi vuotta sitten.
Kaupunkilaiset toivat muistokynttilöitä
Pacon häkin eteen viikkokausia sen kuoleman jälkeen. Paco oli myös julkkis ja
monen ihmisen säännöllinen juttukaveri. Se osasi sanoa esimerkiksi ”terve” ja
”mennäänkö saunaan”.
Ulkolammikon reunalla seisoi, tyylikkäästi yhdellä jalalla, siipensä loukannut harmaahaikara. Enkelisiipinen laulujoutsen venytteli auringon paisteessa.
Luonnonvaraisia lintuja oli paljon nähtävillä. Kokonsa ja tiukan ilmeensä vuoksi

Heinolan kaupunki antoi toiminnalle
”viralliset” puitteet rakentamalla vuonna
1963 keskustaan, lammen rannalle, ensimmäisen virallisen lintutalon. Lintutarha on siitä kasvanut kahdeksan rakennuksen kokonaisuudeksi. Vastaava hoitaja on
Olli Vuori. Lintutarhaan on toistaiseksi
vielä vapaa pääsy. Toiminta-ajatus on
hoitaa loukkaantuneita luonnonvaraisia
lintuja ja palauttaa ne takaisin luontoon.
Tarhalle tulee vuosittain hoitoon noin
200–250 lintua. Niistä noin joka kolmas
tai neljäs pystytään vapauttamaan luon-

Pietikäisen Tuula kuvaa ja Lauri seuraa
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Matkanjohtaja Jussi
Aurinko paistoi lämpimästi Kalkkisten
kanavan kohdalla

Pieniä papukaijoja: undulaatteja ja neitokakaduja

kunnioitusta herättävä kalasääksi seurasi
meitä katseellaan. Huuhkaja tuijotti vierailijoita tarkkana, aivan kuin alakoulun
opettaja karttakeppi kädessä. Pöllöjä oli
nähtävillä pikkupöllöstä lajinsa suurimpiin. Autoon törmännyt haukka ja siipeen
ammuttu kotka ovat jääneet tarhalle hoitoon ja opetuskäyttöön. Tarhalla riittää
katseltavaa.
Papukaijat ovat yleisön suosikkeja. Monet
luopuvat lemmikkipapukaijoistaan linnun
kovaäänisen ääntelyn ja runsaasti työtä
vaativan hoidon vuoksi. Papukaijat ovat
ihmisiin leimautuneita ja haluavat viihdyttää vierailijoita. Kaija alkoi tanssia ja
avasi kauniin kruununsa kun saavuimme
häkin luokse. Kierros lintutarhalla oli
mielenkiintoinen. Palaamme varmasti
toistekin.
Lintumaailmasta jatkoimme matkaa Heinolan satamaan kalamarkkinoille. Myyjät
olivat jo lopettelemassa ja sulkemassa kojujaan. Ehdimme kuitenkin nauttimaan
rapeat, ruiskuoriset, voissa paistetut mui-

Tervetuloa!
uudet jäsenet
HELSINKI

9275
22026
25668
26962
39780
40748
63099
91949
94738
98058-1
99860
100430
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Kantelinen Ensio
Gartz Timo
Järvinen Kirsti
Turunen Arvo
Koukkunen Seppo
Lehtola Esa
Aula Terhi
Varila Ted
Juvonen Jukka
Sampo Markku
Koivula Mika
Hoven Helena

kut muusilla ja jälkiruuaksi maistui muurinpohjalettu hillolla ja kermavaahdolla.
Kylläpä mahat olivat killollaan kaiken
herkuttelun jälkeen. Onneksi Ms Kympin
kapteeni Jarmo Lahtinen miehistöineen
odotti meitä laiturissa valmiina paluumatkalle Messilän Caravan alueelle.
Laivamatka alkoi iloisen puheensorinan
säestämänä. Aurinko paistoi lämpimästi.
Pelkona oli kuitenkin, että Helsingissä
riehuva ukkosmyrsky riepottelisi meitäkin. Ihailimme etäällä leiskuvaa salamointia. Myrsky oli lähes laantunut, kun
kanavalla, sulun kohdalla, salama iski
räjähtäen läheiseen kallioon. Meillä ei
kuitenkaan ollut hätää. Pääsimme sulusta
aivan normaalisti.
Matkan viimeinen ohjelmanumero oli
Jussin organisoimat arpajaiset. Saarisen
Päivi, Sepän Jussi ja laivuri Jukka Lahtinen olivat antaneet hienot palkinnot. Päivi
Sippola ja Kari Viljamaa voittivat Messilä
viikonlopun, Tuula Hauhia ja Tuula Pietikäinen voittivat edestakaiset laivamatkat

100901
107176
110455
113608
116472
122788
127714
131848-1
133040
133040-1
134587
141532
142787
143541
143541-1
143909
143909-1
153926
158096
158099
158131
158138
158155
158156
158169

Ahjoniemi Johannes
Lampinen Ilkka
Mänttäri Pentti
Kuusisto Pia
Jauhiainen Kari
Rekola Rauno
Vepsä Jarkko
Lund Carita
Pyykkö Toni
Pyykkö Auli
Soininen Markus
Moilanen Saara
Piipponen Janne
Lindwall Nina
Komppa Jani
Peltonen Kari
Peltonen Minna
Ahonen Anu
Lehtonen Matti
Wickholm Patrick
Vaulakari Samu
Tiainen Kirsi
Perho Lauri
Turunen Risto
Kantonen Vesa

Lahteen ja Merja Koponen voitti kunnon
vaunukiilat.
Perillä Messilässä istahdimme vielä hetkeksi terassille Karaokea laulamaan ja
jutustelemaan. Kiitokset järjestäjille kivasta matkasta ja matkakavereille nautinnollisesta matkaseurasta. Tavataan ja
retkeillään taas toistekin.

Terveisin Tuula Pietikäinen ja
Maarit Joensuu.

158196
158288-1
158288
158306
158397
158416
158441
158477
158520
158533
158593
158604
158608
158640
158707
158765
158770
158835
159188
159119
159137
159137-1
159238
159299
159376

Heikkinen Aarne
Komulainen Piija
Komulainen Jari
Savolainen Tuomo
Korja Markku
Leväslampi Harry
Hakala Kia
Kananen Mikko
Maarela Sami
Pohjolainen Teuvo
Nemlander Sini
Kallio Raine
Himmelroos-Hammar Susanna
Brotherus Valter
Lepisk Lauri
Karinen Vesa-Pekka
Palola Valde
Makkonen Hannu
Sundell Mika
Kuhmonen Petri
Pavlov Sergei
Pavolova Irina
Leppänen Timo
Haikara Juha-Pekka
Tyrylahti Suvi

LASTENTREFFIT 16.–18.6.2017
Kesäkuussa vietettiin Vantaan Tallin alueella lasten treffejä. Vastaanotto aukesi perjantaina
klo 14.00. Jonka jälkeen alueelle saapuikin 29 vaunukuntaa. Ilta ohjelmassa olikin perinteisesti
saunavuorot ja niiden jälkeen lapsille järjestettiin disco Alisilla.
Lauantaiaamu aloitettiin sanan metsästyksellä. Lapset kiersivät karttojen kanssa etsimässä kirjaimia ja palauttivat sitten sanan kesätoimistolle, jossa kaikki lapset palkittiin jäätelöllä.
Kello yksitoista aloitettiin lasten olympialaiset.
Lajeina olivat Keppihepparata tai Polkuautorata, Ripalo-peli ja saappaanheitto. Ladossa samaan aikaan järjestettiin
nallelle tai nukelle tarkoitettu neuvola,
jossa ahkerat neuvolatädit Tuula ja Paula vastaanottivat paljon
potilaita. Samassa tilassa oli myös Niinan hienosti hoitama ongintapiste.
Yhdeltä saapui alueelle poni, jossa olikin monta ratsastajaa. Samaan aikaan
alueelle saapuikin Koljalan VPK esittelemään hienoa paloautoa ja vastailemaan
innokkaiden kysymyksiin ja esittämään
kalustossa löytyviä erikois tavaroita. Tarja ja Sinikan toimesta grillillä oli lapsille
tikkupullan paistoa sekä aikuisille kahvia
ja pullaa.
Kahdelta lapsille laitettiin päivädisco käyntiin, jossa soitettiin vain lasten musiikkia. Samaan aikaan järjestettiin aikuisille olympialaiset. Lajeina oli Ripalo, Tikan heitto lakanan takaa, saappaan
heitto ja limupullojen kaato paloruiskulla.
Lopuksi päivä päätettiin saunavuorojen jälkeen lasten discoon, jossa lapsille tarjoiltiin popcornia
ja mehua, discon jälkeen vielä laulettiin aikuisten ja muutaman lapsen voimalla karaokea. Suuret
kiitokset Sannalle välisiivouksesta.
Sunnuntaina treffit päätettiin palkintojen jakoon.
Lapsilla oli neljä sarjaa:
Pojat 0-5

Pojat 6-15

Tytöt 0-5

Tytöt 6-15

1.
2.
3.

1. Miilo
2. Niko
3. Miro

1. Venla M.
2. Silja
3. Janna

1. Viivi
2. Miisa
3. Maisa

Adam
Arttu
Peetu

Kirjapalkinto jaettiin vielä kahdelle kovasti mukana kilpailemassa oleville pienille herroille Santerille sekä Eemille.
Myös aikuiset palkittiin olympialaisista. Naisten voittajia olivat Suvi A., Tuula L. ja Susanna. Miesten voittajia olivat Mikko, Ari A. ja Pertti T.
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Äitienpäiväviikonloppuna Vantaan tallillilla
historian ensimmäiset Darts-treffit

Tarkkaa touhua

Kahdentoista osallistujan välillä
heitettiin Dartsia ja mökkitikkaa

Nyt osuu

Palkinnot parhaista tuloksista
Ja erikoispalkinto parhaasta tsempistä
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Musiikkitreffit Vantaan Tallilla 25.–27.8.2017
Musiikkitreffit vietettiin Vantaan Tallilla 25.–27.8.2017 ilmat suosivat treffiviikonloppua. Tämä treffi
oli 34. laskujeni mukaan, ensimmäiset olivat vuonna 1981, väliin on jäänyt kaksi kertaa erinäisistä syistä.
Tapahtuman tarkoitus on viettää viikonloppu erilaisten musiikkiluonteisten ohjelmien merkeissä. Tänä vuonna oli orkesteritanssit perjantai-iltana perinteisesti ladossa ja meno oli letkeää ja
vauhdikasta. Tanssittajina oli tanssiorkesteri Axent.
Lauantaiaamuna teimme päätöksen siirtää päivän ohjelmat Tallin
Ylisille, koska ilma oli erittäin kylmää ja tuulista, ladossa olisi
tullut kylmä musiikkitietokilpailun aikana.
Iltapäivällä kokoonnuimme jälleen ylisille musiikkiohjelman kuunteluun, johon myös me kaikki osallistuimme yhteislaulun merkeissä. Laulattajina olivat Risto Sippola ja Jukka Saarinen.
Jatkoimme Ylisillä illalla karaoketanssien merkeissä Päivin johdolla. Meno oli vauhdikasta ja mukana oli paljon ja hyviä laulajia.
Niin se ilta kului rattoisasti ja oli jälleen aika lopettaa ja mennä
nukkumaan koska sunnuntaina oli lähtö kotiin.
Sunnuntaiaamuna oli tietokilpailun palkintojen jako. Vaikka
kysymykset olivat joidenkin mielestä aika vaikeita, vaan aina ne
voittajat ovat löytyneet.
Tanssittajana Axent
Saunat kuuluivat tietysti treffien ohjelmaan.
Oli aika kiittää treffiväkeä osallistumista ja suunnata katseet tuleviin tapahtumiin.
Paikalla oli 68 vaunu-/autokuntaa.
Mukana oli myös M Jarva

Olemme muuttaneet
uusiin tiloihin!
Tervetuloa tutustumaan
uuteen liikkeeseen
Neliökuja 5:een.

KOKENUT

&

KATTAVA

Tule tutustumaan!
CARAVAN-MYYNTI

CARAVAN-HUOLTO

NELIÖKUJA 5,
TUUSULA

WWW.KKKIVINEN. FI

Karo Kivinen
040 043 9579

Oskari Huovinen
050 336 5633

&
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K&L Caravan huolto Oy
Koskelontie 18 B Tervetuloa

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

!

Inventaarion alta varaosia ja tarvikkeita poistohintaan!
Paljon B-osia, uusia kylkipeltejä, korin muoviosia ym….

VARAA HUOLTOAIKA ennen

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

talvea!

• 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

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

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

040 738 4316
040 845 6178

www.hati.ﬁ

Veljekset Häti Oy, Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi • Hallitilaa yli 4.000 m², ovien koko n. 6 x 6 m.
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Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu		
Mittarisähkö / kWh		
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.-30.4.)
Kuukausimaksu		
Kevätkausipaikka 		
Kesäkausipaikka		
Syyskausipaikka 		
Vuosipaikka		

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

Kausi- ja kuukausipaikkojen edellytyksenä on asennettuna
kWh-mittari. Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella)
125 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella)
18 €
Päiväkäyntimaksu / matkailuajoneuvo
7€
Pesukone/kerta		
3€
11kg kaasupullo		
23€

Tapahtumamaksu erikseen

SF-Caravan Helsinki ry järjestää
yhteiskäynnin Wanhan Sataman

NAISTEN JOULUMESSUILLE
9.12.2017
Kokoontuminen Wanhassa Satamassa
Katajanokalla klo 11, osoitteessa
Pikku Satamakatu 3-5, Helsinki.
Jokainen maksaa itse sisäänpääsymaksunsa.

Ilmoittautuminen: Päivi Sippola, puh 050 401 1230
tai sippola60@hotmail.com

Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.
Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
puh: 010 581 8670

TERVETULOA
ISÄNPÄIVÄKAHVEILLE

AJO-OHJE VANTAAN TALLILLE:
Tieltä nro 3 (HKI-HLINNA) Tervakosken kohdalta Ryttylän ohi Turkhautaan, josta Turkhaudantietä (Jokimaa) n. 100 m ja vasemmalle
Heinäjoentietä (Vantaan Talli).
LAHTI-FORSSA tieltä tullessa Janakkalan suuntaan Turkhautaan.
Loppu samoin kuin edellä.

HELSINGIN YHDISTYKSEN TOIMISTOLLE
TORSTAINA 9.11.2017
KLO 15.00-19.00
Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry

Miten yhdistystemme jäseneksi?

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 tai
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/ ).
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.
HELSINKI

Jos et vielä ole SF- Caravan ry:n jäsen, tulee sinun liittyä ensin sen jäseneksi.
Muista aina liittyessäsi mainita oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003,
Vantaa 023). Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 24,50 €,
johon lisätään valitsemasi paikallisyhdistyksen osuus 14 €- 18 €.
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Tapahtuma- ja treffikalenteri 2017
SYYSKUU

22.-24.
22.-24.
23.
27.
30.

Syyspetanque
Syystreffit, Salon Vuohensaari
Caramba Cup IV osakilpailu, Kärkkäinen Lahti
Nipsukerho toimistolla
Running Dinner- tapahtuma

SF-C Vantaa
SF-C Hankoniemi/Hangöudd
SF-C Helsinki
SF-C Vantaa

LOKAKUU

21.
25.
27.-29.
27.-29.

Syystalkoot Tallilla
Espoon yhdistyksen syyskokous
Valojuhla + Halloween
Kauden päätös Pääkslahdessa

SF-C Vantaa
SF-C Espoo
SF-C Vantaa
Pääkslahti

MARRASKUU

8.
9.
17.-19.

Helsingin yhdistyksen syyskokous
Isänpäiväkahvit toimistolla
October- teematapahtuma

SF-C Helsinki
SF-C Helsinki
SF-C Vantaa

JOULUKUU

1.-3.
9.
12.
29.-31.

Tallin pikkujoulut + Suomi 100 v juhlavastaanotto
Retki Naisten Joulumessuille, Wanha Satama
Glögitilaisuus toimistolla
Uusivuosi Tallilla

SF-C Vantaa
SF-C Helsinki
SF-C Helsinki
SF-C Vantaa

TERVETULOA GLÖGITILAISUUTEEN
HELSINGIN YHDISTYKSEN TOIMISTOLLE
TIISTAINA 12.12.2017 KLO 15.00-18.00
Tilaisuudessa on tarjolla glögiä sekä
jouluun liittyviä leivonnaisia.
Niille, jotka eivät glögistä välitä,
löytyy toki myös kahvia, teetä ja mehua.
Tilaisuudessa voi katsella kuluneen
vuoden aikana arkistoon kertyneitä kuvia
eri tapahtumista ja vaihtaa kuulumisia
tuttujen kanssa.
Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry

